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1. Εισαγωγή:
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης της ηλικίας
και του µορφωτικού επιπέδου (επίσηµα έτη εκπαίδευσης) ενηλίκων ατόµων, στην µνήµη. Το
δείγµα για την έρευνα αυτή, αποτέλεσαν 447 άτοµα, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι
υπεβλήθησαν σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες µέτρησης της άµεσης (βραχυπρόθεσµης) λεκτικής
µνήµης,

της

δευτερογενούς

λεκτικής

επεισοδιακής

µνήµης,

της

µακροπρόθεσµης

συγκράτησης, της οπτικοχωρικής µνήµης, καθώς και µη µνηµονικές δοκιµασίες. Ο µέσος
όρος της ηλικίας τους είναι 42,13 έτη ενώ ο µέσος όρο ετών επίσηµης εκπαίδευσης 14,1.
.
στη

Αφού αρχικά οριστούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη έρευνα,
συνέχεια

παρουσιάζεται

αναλυτικά

η

µεθοδολογία

και

οι

δοκιµασίες

που

χρησιµοποιήθηκαν και έπειτα γίνεται η ανάλυση των δεδοµένων, για την οποία
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης SPSS 17.0, (στατιστικό κριτήριο: ανάλυση
διακύµανσης µε ανεξάρτητες µεταβλητές µεταξύ υποκειµένων την ηλικία και το µορφωτικό
επίπεδο).
Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στατιστικής
ανάλυσης, παρατίθενται τα συµπεράσµατα και επισηµαίνονται θέµατα για περαιτέρω
προβληµατισµό. Τέλος, στο παράρτηµα, παρουσιάζονται τα ψυχοµετρικά εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν καθώς και οι οδηγίες χορήγησης και βαθµολόγησης.
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2.1 Μνήµη:
Για τη µνήµη δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος ορισµός. Πρόκειται γενικά για τη
δυνατότητα διατήρησης πληροφοριών και χρησιµοποίησής τους για προσαρµοστικούς
σκοπούς. ( Fuster, 1995). Η χρήση της ίδιας λέξης για την ταυτοποίηση µερικών πολύ
διαφορετικών νοητικών δραστηριοτήτων µπορεί να προκαλέσει σύγχυση, τόσο στην
καθηµερινή συνδιαλλαγή όσο και στον επιστηµονικό διάλογο. Αφενός, λοιπόν, αναφέρεται
στην αφηρηµένη έννοια µιας λειτουργίας ή στο σύνολο των επιµέρους διεργασιών που την
απαρτίζουν, ενώ αφετέρου υποδηλώνει τις εγκεφαλικές εκείνες δοµές και διεργασίες που
διεκπεραιώνουν αυτή την λειτουργία.
Επιπλέον, αναφέρεται στη νευρωνική κωδικοποίηση, η ενεργοποίηση της οποίας
προκαλεί συγκεκριµένες µνηµονικές εµπειρίες, αλλά και σε οποιαδήποτε τέτοια εµπειρία,
καθώς και στην ονοµασία του είδους αυτών των εµπειριών. Τέλος, «µνήµη» είναι και το
άθροισµα όλων των παραπάνω, µετουσιωµένο όµως σε πλέον σε ένα σύστηµα που
αποτελείται από την λειτουργία, τις εγκεφαλικές δοµές που την διεκπεραιώνουν, τις
µνηµονικές εµπειρίες και τους νευρωνικούς κώδικες, όπου τα τελευταία εκλαµβάνονται ως τα
περιεχόµενα του µνηµονικού συστήµατος. (Παπανικολάου, 2007).
Υποθέτουµε ότι υπάρχουν δύο µνηµονικά συστήµατα, το πρωτογενές και το
δευτερογενές. Το πρώτο περιλαµβάνει δύο λειτουργίες, τη βραχύχρονη ή άµεση µνήµη (short
term ή immediate memory) και την ενεργό µνήµη. Η βραχύχρονη µνήµη περιλαµβάνει τις
διεργασίες της αυθόρµητης, αβίαστης ή κατά σύµπτωση κωδίκευσης και της ανάκλησης,
καθώς επίσης και τις διεργασίες της συντήρησης ή συγκράτησης (holding) και της νοητής
επανάληψης ή ανακύκλωσης (rehearsal) των κωδικευµένων εµπειριών (Παπανικολάου,
2007).
Πιο συγκεκριµένα, η βραχύχρονη µνήµη αναφέρεται στην ικανότητα αποθήκευσης 7
περίπου στοιχείων – πληροφοριών αµέσως µετά τη λήψη τους από τα αισθητήρια όργανα. Η
διάρκεια της βραχυπρόθεσµης µνήµης δεν είναι σαφής, ωστόσο θεωρείται ότι οι πληροφορίες
είναι δυνατόν να συγκρατηθούν µέσω της επανάληψης ( Παπαδόπουλος, 2005).
Η ενεργός µνήµη περιλαµβάνει τις διεργασίες της εσκεµµένης και ενίοτε κοπιώδους
κωδίκευσης και ανάκλησης, µέσω µεθοδεύσεων, στρατηγικών και τεχνασµάτων, τα οποία
ενδεχοµένως περιλαµβάνουν πρόσθετες διεργασίες. Σύµφωνα µε τον Baddeley (1974), η
ενεργός µνήµη περιλαµβάνει τη διατήρηση πληροφοριών και την επεξεργασία ενός
αλγόριθµου επίλυσης προβληµάτων. Πρόκειται για ένα σύνθετο επιµέρους µνηµονικό
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σύστηµα που έχει σαν βάση τον κεντρικό επεξεργαστή (central processor), υπεύθυνο για τις
λεκτικές πληροφορίες αλλά είναι περιορισµένης χωρητικότητας και µια οπτικό-χωρική
πλάκα

εγγραφής

(visuo

spatial

sketchpad)

υπεύθυνη

για

οπτικές

πληροφορίες

(Παπαδόπουλος, 2005)
Κατά τους Baddeley και Loggie (1999) σε αναφορά στον Eysenck (2006), η εργαζόµενη
(ενεργός) µνήµη περιλαµβάνει πολλά εξειδικευµένα τµήµατα γνωστικής λειτουργίας που
επιτρέπουν την κατανόηση, την νοητική αναπαράσταση του άµεσου περιβάλλοντος, την
συγκράτηση πληροφοριών για εµπειρίες του άµεσου παρελθόντος, την υποστήριξη της
απόκτησης νέας γνώσης, την επίλυση προβληµάτων και την απασχόληση µε νέους στόχους.

Η δευτερογενής µνήµη αποτελείται από τη διεργασία ή τη λειτουργία της παγίωσης
(consolidation), όπου τα ενεργά αποτυπώµατα των εµπειριών µετατρέπονται βαθµιαία σε
µόνιµα, και ακόµη πιθανώς από την πρόσθετη λειτουργία της αποθήκευσης (storage), όπου τα
αποτυπώµατα διατηρούνται σε λανθάνουσα κατάσταση και σε µορφή κατάλληλη για
µετέπειτα ανάκληση. (Παπανικολάου, 2007). Το ίδιο σύνολο διεργασιών κωδίκευσης,
ανάκλησης, παγίωσης και αποθήκευσης διεκπεραιώνει όλους τους διαφορετικούς τύπους των
µνηµονικών φαινόµενων.
Τα τελευταία εντάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγοριοποιήσεις: α) στις έκδηλες ή
δηλωτικές αναµνήσεις (explicit ή declarative memories), οι οποίες µε τη σειρά τους
διαιρούνται σε σηµασιολογικές (semantic memories) δηλαδή έννοιες και γνώσεις που αποκτά
το άτοµο για τον κόσµο, οι οποίες οµαδοποιούνται και αποθηκεύονται και επεισοδιακές
αναµνήσεις (episodic memories) δηλαδή αναµνήσεις για γεγονότα του παρελθόντος και
στοιχεία της αυτοβιογραφίας του ατόµου , και β) στις άδηλες ή µη-δηλωτικές αναµνήσεις
(implicit ή non-declarative memories). (Παπανικολάου, 2007; Eysenck, 2006).
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι λόγω της πολυπλοκότητας και της πολυσηµίας της µνήµης
είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουµε επαρκώς το βαθµό λειτουργικότητας της µνηµονικής
ικανότητας ενός ατόµου, γιατί πρέπει να διευκρινίζουµε σε τι ακριβώς αναφερόµαστε. Έτσι,
πολλοί ασθενείς αλλά και κλινικοί κατατάσσουν πολλά είδη γνωστικής δυσλειτουργικότητας
κάτω από την οµπρέλα της εξασθένησης της µνήµης, χωρίς όµως αυτό να είναι σαφές.
Εποµένως µια περιεκτική αξιολόγηση της µνήµης πρέπει να περιλαµβάνει τον
προσανατολισµό ως προς τον τόπο και το χρόνο, την ανάκληση κειµένου για να εξεταστεί η
µάθηση και η διατήρηση των πληροφοριών που έχουν νόηµα, την ικανότητα αποστήθισης,
την οπτικό – χωρική µνήµη, τη µνήµη για το απώτερο παρελθόν και την αυτοβιογραφική
µνήµη. (Lezak, Howieson, & Loring, 2010) . Στην παρούσα έρευνα, οι νευροψυχολογικές
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δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν, επιχειρούν να συµπεριλάβουν όλους τους παραπάνω
τοµείς αξιολόγησης.

2.2 Μνήµη και ηλικία:
Όπως στους περισσότερους άλλους τοµείς της γνωστικής δραστηριότητας, οι
διαφορετικές πτυχές της µνήµης και της µάθησης διαφέρουν στο πώς διατηρούνται ανάλογα
µε την ηλικία (Balota et al., 2000). Όταν τα ηλικιωµένα άτοµα παραπονιούνται για
προβλήµατα µνήµης, πολύ συχνά αναφέρονται στην αργή εύρεση µιας λέξης, ιδιαίτερα των
κατάλληλων ονοµάτων. Η ερµηνεία των διαφορών µεταξύ των ηλικιακών οµάδων στις
δοκιµασίες µνήµης δεν είναι πάντα απλή. Πολλές δοκιµασίες µνήµης βασίζονται σε
διαφορετικές στρατηγικές εµπέδωσης και ανάκλησης νέου υλικού. Η βραχυπρόθεσµη µνήµη
όπως εκτιµάται από τη σύντοµη διατήρηση ενός απλού εύρους στοιχείων επηρεάζεται
ελάχιστα από την ηλικία. Η βραχυπρόθεσµη µνήµη γίνεται τρωτή στη γήρανση, όταν η
δοκιµασία απαιτεί διανοητικό χειρισµό του υλικού, όπως η αντιστροφή νιας σειράς ψηφίων
(Craik, 1991)ή όταν οργανώνεται νοητικά το ερέθισµα ή όταν προσπαθεί να θυµηθεί το υλικό
ενώ συµµετέχει σε µια άλλη δραστηριότητα –π.χ. µνήµη εργασίας (Baddeley, 1986).
Όσον αφορά τη µνήµη αναγνώρισης, σύµφωνα µε την µελέτη των Whiting & Smith
(1997), διατηρείται σχετικά καλά µε την προχωρηµένη ηλικία, όπως επίσης και η
διαδικαστική µνήµη και η µάθηση δεξιοτήτων οι οποίες είναι σχετικά άθικτες στους
ηλικιωµένους (Vakil& Agmon- Ashkenazi, 1997). Αντίθετα, η οπτική µνήµη µπορεί να
παρουσιάσει εντονότερες πτώσεις στους ηλικιωµένους (Arenberg, 1978) αλλά και η µνήµη
περιεχοµένου (Craik, Morris et al., 1990).
Τα παράπονα µνήµης από τα ηλικιωµένα πρόσωπα είναι αναξιόπιστοι προάγγελοι
σηµαντικών γνωστικών ελλειµάτων. Πολλοί ηλικιωµένοι µε τις κατάλληλες για την ηλικία
επιδόσεις µνήµης παραπονιούνται για φτωχή µνήµη, συγκρίνοντας την ικανότητά τους τώρα
µε εκείνη όταν ήταν νέοι. Ακόµα πολλά άτοµα στα αρχικά στάδια άνοιας δεν έχουν επίγωση
ότι η µνήµη τους εξασθενεί (Lezak, Howieson, & Loring, 2010). Η αντίληψη για τα
προβλήµατα µνήµης µπορεί να επηρεαστεί από το φύλο, την εκπαίδευση και τη γενική
γνωστική ικανότητα. (Johansson, Allen- Burge, & Zarit, 1997).
Σηµαντικό βέβαια είναι να γίνει διάκριση της έκπτωσης των νοητικών διεργασιών λόγω
κάποιας νόσου, από τα προβλήµατα µνήµης λόγω της φυσιολογικής φθοράς του εγκεφάλου
(Παπανικολάου, 2007; Gainotti & Marra, 1994). Ακόµα, όµως, και ο διαχωρισµός
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προβληµάτων των µνηµονικών διεργασιών, καθώς και της προσοχής και της µάθησης, λόγω
καταστασιακών συνιστωσών (Yehuda, Golier, Tischler, Stavitsky, Harvey, 2005) είναι κάτι
που θα πρέπει να προβληµατίζει τους µελετητές, αλλά και τους κλινικούς.

2.3 Μνήµη, ηλικία και µορφωτικό επίπεδο:
Οι επιδράσεις της εκπαίδευσης στη νευροψυχολογική λειτουργία είναι δραστικές
(Heaton, Grant, & Matthews, 1991). Ενώ οι επιδράσεις της εκπαίδευσης έχουν ευρέως
αποδειχθεί σε λεκτικές δοκιµασίες, εµφανίζονται επίσης σε περίπου κάθε άλλου είδους
δοκιµασία που περιλαµβάνει γνωστικές ικανότητες, συµπεριλαµβάνοντας και ορισµένες που
φαινοµενικά δεν επηρεάζονται από τη σχολική εκπαίδευση (όπως πχ. ακόµα και την
αντιγραφή απλών γραµµών σχεδίασης µε µολύβια (Matute et al., 2000).
Η εκπαίδευση µπορεί τόσο πολύ να επηρεάσει τις επιδόσεις στις δοκιµασίες ώστε τα
άτοµα µε χαµηλή εκπαίδευση, αλλά γνωστικά άθικτα, µπορεί να έχουν χαµηλότερες
επιδόσεις από εκείνους τους ασθενείς µε

µέτρια εξασθένηση, αλλά µε υψηλότερη

εκπαίδευση, ή µπορούν να αποδώσουν µέσα σε ένα εύρος «εξασθένησης», βασισµένης σε
δείγµατα υγιών ατόµων των οποίων τα εκπαιδευτικά επίπεδα προσεγγίζουν αυτά του γενικού
πληθυσµού της χώρας στην οποία αναπτύχθηκε η διαδικασία (Lezak, Howieson, & Loring,
2010).
Ένας ακόµη παράγοντας που έχει µελετηθεί για την επίδραση του στις µνηµονικές
διεργασίες είναι το µορφωτικό επίπεδο του ατόµου. Τα αποτελέσµατα είναι –σε αρκετές
περιπτώσεις- διφορούµενα, έως και αντικρουόµενα, ή ακόµα δεν διευκρινίζουν επακριβώς
τον πιθανόν «διαµεσολαβητικό» ρόλο (ή και προφυλακτικό) που µπορεί να έχει το
µορφωτικό επίπεδο ανάµεσα στη µνήµη και την φυσιολογική (επιτυχή) γήρανση.
Το 2000 οι Ardila, Ostrosky-Solis, Rosselli, και Gómez κατέδειξαν µε τη µελέτη τους ότι
το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τις αλλαγές στις γνωστικές διεργασίες, όπως αυτές
εκδηλώνονται µε την γήρανση. Από τα άτοµα µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, εκείνα της
µεγαλύτερης ηλικίας είχαν καλύτερες επιδόσεις σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες σε
σύγκριση µε την ίδια ηλικιακή οµάδα ατόµων µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Οι
συγγραφείς τονίζουν ότι, ενώ η µελέτη τους δεν ανέδειξε καµία σχέση ανάµεσα στην
γνωστική έκπτωση λόγω ηλικίας και στο εκπαιδευτικό/ µορφωτικό επίπεδο, εντούτοις
ανάλογα µε τα συγκεκριµένα γνωστικά πεδία, µπορούσαν να δοθούν και διαφορετικές
ερµηνείες.
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Οι Wight, Aneshensel, και Seeman, (2002) µελετώντας την επίδραση των σπουδών, της
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, και του επαγγέλµατος στις γνωστικές λειτουργίες κατέληξαν ότι
υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην επίσηµη εκπαίδευση και τις γνωστικές λειτουργίες, όταν
όµως συντρέχει συνεχιζόµενη εκπαίδευση, καθώς και άλλοι παράγοντες.
Σε µελέτη του 1997 (Marcopulos, McLain, & Giuliano), χρησιµοποιώντας τη σύσταση
ότι οι βαθµολογίες κάτω από το όριο διάκρισης, από τα µέσα και πάνω της δεκαετίας της
ηλικίας των 20- 30 ετών υποδεικνύουν διαταραχή στη γνωστική λειτουργία στη Σύντοµη
Εξέταση Νοητικής Κατάστασης (ΣΕΝΚ), οι περισσότεροι από την οµάδα των υγιών
κατοίκων της αγροτικής περιοχής που είχαν

λιγότερα από επτά έτη εκπαίδευσης θα

φαίνονταν πως έχουν γνωστική εξασθένηση.

Αφού έγινε µια θεωρητική πλαισίωση του θέµατος, στη συνέχεια ακολουθεί η
µεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας.
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3. Μεθοδολογία :
3.1 Συµµετέχοντες :
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος 448 άτοµα (άνδρες και γυναίκες) µε µέση ηλικία
42.13 έτη και µέσο όρο ετών επίσηµης εκπαίδευσης 14.1 (εύρος 2-24 έτη). Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του δείγµατος ανά ηλικία και µορφωτικό επίπεδο.

Ηλικία
Έτη εκπαίδευσης

17-43

44-58

59-82

Σύνολο

0-9

20

40

34

94

10-12

63

79

19

161

13+

124

46

23

193

207

165

76

448

Σύνολο

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, που ήταν ενταγµένη στο φύλλο εξέτασης, έγινε
συλλογή και άλλων στοιχείων του ιστορικού του ατόµου. Περιλάµβανε στοιχεία για την
οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελµα των συµµετεχόντων, κάπνισµα και κατανάλωση
αλκοόλ, ιατρικό ιστορικό συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών παθήσεων (σακχαρώδης
διαβήτης,

αρτηριακή

υπέρταση,

νευρολογικών

και

ψυχιατρικών

νοσηµάτων)

εάν

εµφανίζονταν. Στην παρούσα εργασία βέβαια, θα επικεντρωθούµε στην επίδραση της ηλικίας
ή/ και του µορφωτικού επιπέδου των συµµετεχόντων στους διάφορους µνηµονικούς δείκτες
που ακολουθούν.
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Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των µνηµονικών και µη-µνηµονικών δοκιµασιών που
εφαρµόστηκαν, ενώ στο παράρτηµα παρατίθενται αυτούσια τα ψυχοµετρικά εργαλεία.

3.2 Μνηµονικές ∆οκιµασίες :

3.2.1 Βραχυπρόθεσµη Μνήµη Αριθµών
Η ικανότητα άµεσης (ή βραχυπρόθεσµης) λεκτικής µνήµης εκτιµάται µε την
υποκλίµακα «Μνήµη Ψηφίων», αντίστοιχη της κλίµακας “Memory for digits” του Wechsler
Memory Scale (WMS-III; Wechsler, 1997). Η δοκιµασία διακρίνεται σε δύο υποκλίµακες,
την υποκλίµακα «Ευθεία επανάληψη ψηφίων» (Digits Forward) και την υποκλίµακα
«Αντίστροφη επανάληψη ψηφίων» (Digits Reverse), κατά τις οποίες ο εξεταζόµενος
επαναλαµβάνει άµεσα σε ευθεία και αντίστροφη σειρά αντίστοιχα µια αύξουσα αριθµητική
αλληλουχία. Η επίδοση στην υποκλίµακα «Ευθεία επανάληψη» θεωρείται µέτρο επάρκειας
της άµεσης (ή βραχυπρόθεσµης) (short-term memory) µνήµης, ενώ η επίδοση στη δοκιµασία
της «Αντίστροφης επανάληψης» θεωρείται µέτρο επάρκειας της ενεργούς µνήµης (working
memory), διότι συνεπάγεται την πρόσθετη ενεργό αντιστροφή της σειράς των ψηφίων, είτε
µέσω µιας νοερής «απεικόνισης» και της αντίστροφης «ανάγνωσής» τους είτε µέσω
οποιουδήποτε άλλου τεχνάσµατος (Lezak, 1995).

Η βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται µε βάση τον υπολογισµό των παρακάτω
δεικτών:
(i) Βαθµός «Ευθείας επανάληψης ψηφίων»,
(ii) Βαθµός «Αντίστροφης επανάληψης ψηφίων»,

3.2.2 ∆οκιµασία Μνήµης Ιστοριών
Ο εξεταστής διαβάζει µεγαλόφωνα µια σύντοµη ιστορία, και στη συνέχεια ζητείται από
τον συµµετέχοντα να επαναλάβει την ιστορία από την αρχή, συµπεριλαµβάνοντας όσο το
δυνατόν περισσότερες λεπτοµέρειες στην αφήγησή του. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάγνωση
µιας διαφορετικής ιστορίας, και ο συµµετέχων καλείται να την επαναλάβει. Ακολουθεί η
ανάγνωση εκ νέου της δεύτερης ιστορίας και η προσπάθεια αφήγησής της ξανά από τον
συµµετέχοντα. Τριάντα λεπτά µετά την πρώτη χορήγηση, ο συµµετέχων πρέπει να αφηγηθεί
ξανά την πρώτη και τη δεύτερη ιστορία (καθυστερηµένη ανάκληση) χωρίς υπενθύµιση. Σε
περίπτωση παντελούς αδυναµίας του εξεταζόµενου να θυµηθεί τις ιστορίες, ο εξεταστείς δίδει
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υπενθύµιση, υπό τη µορφή τίτλου για κάθε ιστορία. Τέλος ο συµµετέχων καλείται να
απαντήσει σε 24 ερωτήσεις «σωστό» «λάθος» που αφορούν τις δύο ιστορίες (καθυστερηµένη
αναγνώριση).
Στο µεσοδιάστηµα των τριάντα λεπτών που παρεµβάλλονται µεταξύ την πρώτης και της
δεύτερης ανάκλησης, οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν µια κλίµακα αυτορύθµισης
συναισθηµάτων, η οποία στην παρούσα εργασία δεν αξιολογείται. Επίσης, σ’ αυτό το
διάστηµα, ο εξεταστής λαµβάνει και το ιστορικό του εξεταζόµενου.

Η βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων της ανάκλησης των δύο ιστοριών γίνεται µε
βάση τον υπολογισµό των παρακάτω δεικτών:
(i) Συνολικός αριθµός αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν (στην πρώτη ανάκληση
της πρώτης και της δεύτερης ιστορίας)
(ii) ∆είκτης συγκράτησης (συνολικός αριθµός αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν µε
καθυστέρηση στην πρώτη και στη δεύτερη ιστορία δια του συνολικού αριθµού
αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν αρχικά στην πρώτη και στη δεύτερη ιστορίας επί
του 100.

3.2.3 ∆οκιµασία Ακουστικής Λεκτικής Μάθησης (Auditory Verbal
Learning Test- AVLT)
Η ψυχοµετρική αυτή δοκιµασία αξιολογεί την ικανότητα εκµάθησης λεκτικών
πληροφοριών µέσω της ακουστικής οδού, καθώς και την άµεση και µακροπρόθεσµη
συγκράτηση µη εννοιολογικά συσχετιζόµενων λέξεων. Η κλίµακα έχει προσαρµοστεί στα
ελληνικά για ερευνητική χρήση κατόπιν ειδικής άδειας από την ACER (Κωνσταντινίδου,
1996). Στη δοκιµασία AVLT, ο εξεταστής διαβάζει µία λίστα από 15 λέξεις (ουσιαστικάΛίστα Α) πέντε φορές στη σειρά (1η-5η δοκιµή) και µετά από κάθε ανάγνωση ο εξεταζόµενος
καλείται να ανακαλέσει όσες περισσότερες λέξεις µπορεί µε οποιαδήποτε σειρά. Στη
συνέχεια, διαβάζεται µία διαφορετική λίστα 15 ουσιαστικών (Λίστα Β), ζητώντας από την
εξεταζόµενο την άµεση ανάκλησή της. Αµέσως µετά, ο εξεταζόµενος καλείται να ανακαλέσει
την 1η λίστα για ακόµα µία φορά (6η δοκιµή) χωρίς υπενθύµιση εξετάζοντας έτσι την
ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών που έχουν αποµακρυνθεί από τη συνείδηση και
µάλιστα µε τη µεσολάβηση µίας οµοειδούς δοκιµασίας (εκµάθηση 2ης λίστας).
Μετά από παρέλευση 20 λεπτών της ώρας, στη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόµενος
υποβάλλεται στη δοκιµασία γενικής νοητικής ικανότητας GAMA , στη σύντοµη εκδοχή της,
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η επίδοση στην οποία δεν αξιολογείται στην παρούσα εργασία, εξετάζεται και πάλι η
ικανότητα ανάκλησης των λέξεων της αρχικής λίστας, χωρίς υπενθύµιση και επίσης η
ικανότητα αναγνώρισης. Η διαφορά στον αριθµό άµεσα ανακληθέντων επιτυχώς λέξεων
µεταξύ της πέµπτης και της πρώτης προσπάθειας χρησιµοποιείται ως δείκτης "λεκτικής"
µάθησης, ενώ η διαφορά µεταξύ του αριθµού των άµεσα ανακληθέντων στοιχείων µετά από
την πέµπτη προσπάθεια και εκείνων που ανακλήθηκαν µετά από παρέλευση 20 λεπτών και
χωρίς υπενθύµιση λαµβάνεται ως δείκτης µακροπρόθεσµης συγκράτησης (Lezak, 2004).

Με βάση την επίδοση των συµµετεχόντων στη δοκιµασία AVLT εξετάζονται οι
παρακάτω δείκτες:
i) Βαθµός Άµεσης Ανάκλησης της Λίστας Α (∆οκιµή 1 έως 5)
ii) Βαθµός Καθυστερηµένης Ανάκλησης της Λίστας Α (∆οκιµή 7)

Η συνολική χορήγηση του test υπολογίζεται στις τρεις ώρες περίπου για κάθε
συµµετέχοντα. Στο παράστηµα παρατίθενται αυτούσιες οι δοκιµασίες καθώς και οι οδηγίες
χορήγησης και βαθµολόγησής τους.
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4. Στατιστική ανάλυση:
Χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης SPSS 17.0, για τη διενέργεια
αναλύσεων διακύµανσης µε ανεξάρτητες µεταβλητές µεταξύ υποκειµένων την ηλικία (σε
τρεις οµάδες, 17 – 43 ετών, 44 – 58 ετών και 59 – 82 ετών) και το µορφωτικό επίπεδο (σε
τρεις οµάδες, 0-9 επίσηµα έτη εκπαίδευσης, 10- 12 επίσηµα έτη εκπαίδευσης και 13+
επίσηµα έτη εκπαίδευσης).
Η ανάλυση της διακύµανσης (Analysis of Variance - ANOVA) είναι ένα από τα πιο
συχνά χρησιµοποιούµενα στατιστικά κριτήρια στην κοινωνική έρευνα. Η χρησιµότητα αυτής
της τεχνικής µπορεί να αποδοθεί σε δύο στοιχεία: αναφέρεται σε διαφορές µεταξύ µέσων
όρων , χωρίς να έχει περιορισµούς στον αριθµό των µέσων όρων που είναι δυνατόν να
συγκριθούν (όπως για παράδειγµα στο t – test). Επίσης η ανάλυση της διακύµανσης µας
επιτρέπει να µελετήσουµε ταυτόχρονα την επίδραση δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων
µεταβλητών, υπολογίζοντας όχι µόνο την επίδραση της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής στην
εξαρτηµένη αλλά και τις αλληλεπιδραστικές συνέπειες των ανεξάρτητων µεταβλητών στην
εξαρτηµένη. (Ρούσσος, Τσαούσης, 2010).
Κύριες επιδράσεις της ηλικίας ή του µορφωτικού επιπέδου διερευνήθηκαν περεταίρω
µέσω συγκρίσεων κατά ζεύγη µε τη µέθοδο Bonferonni, για έλεγχο του σφάλµατος Τυπου I.

13

4.1 Γενικά Αποτελέσµατα:
Κανένας από τους δείκτες αλληλεπίδρασης δεν ήταν στατιστικά σηµαντικός (p > .05)
σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, στατιστικά σηµαντική κύρια επίδραση της ηλικίας και των
ετών εκπαίδευσης παρατηρήθηκε σε όλους τους δείκτες, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα. Επισκόπηση των τιµών του δείκτη ήτα τετράγωνο (δείκτης µεγέθους επίδρασης)
αποκαλύπτει υψηλές επιδράσεις (η² > .14) του µορφωτικού επιπέδου στις δοκιµασίες
αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων (digit reverse) [eta² = .156] και της ηλικίας στις
δοκιµασίες Άµεσης Ανάκλησης της Λίστας Α (∆οκιµή 1 έως 5) ( AVLT 5 Total) [eta² =
.168] και Καθυστερηµένης Ανάκλησης της Λίστας Α (∆οκιµή 7) (AVLT7) [eta² = .175]

Source
education

Dependent Variable
DigitsForward
Digitsreverse
IstoriaAmesiTotal
IstoriaDelayedTotal
IstoriaRetentionTotal
AVLT1_5Total
AVLT7
AVLTRetention
Age_group DigitsForward
Digitsreverse
IstoriaAmesiTotal
IstoriaDelayedTotal
IstoriaRetentionTotal
AVLT1_5Total
AVLT7
AVLTRetention
education * DigitsForward
Age_group Digitsreverse
IstoriaAmesiTotal
IstoriaDelayedTotal
IstoriaRetentionTotal
AVLT1_5Total
AVLT7
AVLTRetention

Df (/439)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

F
30,592
40,501
15,165
18,076
5,659
22,676
16,394
2,925
17,831
22,428
22,869
28,095
10,165
44,244
46,420
23,477
1,478
,617
1,674
1,273
1,564
2,385
1,503
1,277

Sig.
,0001
,0001
,0001
,0001
,004
,0001
,0001
,005
,0001
,0001
,0001
,0001
,0001
,0001
,0001
,0001
,208
,651
,155
,280
,183
,051
,200
,278

eta2
,122
,156
,065
,076
,025
,094
,069
,013
,075
,093
,094
,113
,044
,168
,175
,097
,013
,006
,015
,011
,014
,021
,014
,012
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4.2 Αποτελέσµατα στη Βραχυπρόθεσµη µνήµη:
Η κύρια επίδραση της ηλικίας όσο και του µορφωτικού επιπέδου, αναλυόµενη
περεταίρω κατέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ και των τριών ηλικιακών
οµάδων µε βάση το µορφωτικό επίπεδο (διορθωµένο επίπεδο σηµαντικότητας p = .01). Τα
αποτελέσµατα αυτά φαίνονται ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα:
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4.3 Αποτελέσµατα στη µνήµη εργασίας:
Για τους υπόλοιπους µνηµονικούς δείκτες, βρέθηκαν µόνο κύριες επιδράσεις ηλικίας
και µορφωτικού επιπέδου. Σηµαντική επίδραση της ηλικίας στην αντίστροφη επανάληψη
ψηφίων (Digits Reverse): F(2,448) = 22.72, p< ,001. Η επίδοση στη δοκιµασία αυτή
θεωρείται, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. µέτρο επάρκειας της ενεργούς µνήµης (working
memory). Παρακάτω φαίνεται στο γράφηµα:
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4.4 Αποτελέσµατα στη Λεκτική µάθηση:
Για τον δείκτη ∆οκιµασίας Ακουστικής Λεκτικής Μάθησης (Auditory Verbal
Learning Test-AVLT) βρέθηκαν επίσης κύριες επιδράσεις µορφωτικού επιπέδου και ηλικίας.
Συγκεκριµένα για την 1η – 5η δοκιµή F(2,448) = 22,676, p,001 και F(2, 448) = 44,244,
p< ,001 αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γραφήµατα:
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4.5 Αποτελέσµατα στη Μακροπρόθεσµη συγκράτηση:
Τέλος, στον δείκτη ικανότητας συγκράτησης πληροφοριών της ∆οκιµασίας
Ακουστικής Λεκτικής Μάθησης βρέθηκε κύρια επίδραση τόσο της ηλικίας F(2,448) =
46,420, p < ,001 , καθώς και του µορφωτικού επιπέδου F(2,448) = 16,394, p < ,001), όπως
φαίνεται στο γράφηµα
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5. Συµπεράσµατα - προβληµατισµοί:
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε, ότι όπως φαίνεται από τη στατιστική
ανάλυση, συνολικά φαίνεται ότι η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο ασκούν κύρια επίδραση
στους περισσότερους µνηµονικούς δείκτες. Κανένας από τους δείκτες αλληλεπίδρασης δεν
ήταν στατιστικά σηµαντικός (p > .05) σε όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριµένα λειτουργούν
σαν κύριες επιδράσεις στη βραχυπρόθεσµη µνήµη, τη µνήµη εργασίας, τη λεκτική µάθηση
και την µακροπρόθεσµη συγκράτηση. Εποµένως έχουµε µόνο στατιστικά σηµαντικές κύριες
επιδράσεις και όχι στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση των δεικτών που µελετά η παρούσα
εργασία.

Η παραπάνω διαπίστωση, επιβεβαιώνει τη βιβλιογραφική θεωρητική προσέγγιση των
µνηµονικών διεργασιών, όπου δηλαδή οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι
διαφορετικές µνηµονικές και ευρύτερες γνωστικές διεργασίες, όταν ελεγχθούν για τον βαθµό
επίδρασης που δέχονται από την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο, αναδεικνύουν
διαφορετικό βαθµό σηµαντικότητας ή ακόµα και καµία αλληλεπίδραση (Ardila, OstroskySolis, Rosselli, και Gómez, 2000; Παπανικολάου, 2007).

Παρόλο που ηλικία και µορφωτικό επίπεδο εµφανίζουν µικρή αλλά σηµαντική
(αρνητική) συνάφεια (τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας του δείγµατος είχαν στο µέσο όρο
χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο (r = -272, p = .0001), δεν βρέθηκαν αλληλεπιδράσεις των
δύο παραγόντων στους βασικότερους δείκτες πρωτογενούς και δευτερογενούς µνήµης.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας προέκυψαν διάφορες σκέψεις, κυρίως
για το βαθµό σηµαντικότητάς της. Συγκεκριµένα, η σπουδαιότητά της έγκειται στο µεγάλο
δείγµα µε επαρκή αντιπροσώπευση δηµογραφικών χαρακτηριστικών, συµπεριλαµβανοµένης
της γεωγραφικής προέλευσης και της επαγγελµατικής ασχολίας. Οι περισσότερες µελέτες που
έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα έως τώρα περιλάµβαναν ευκαιριακά δείγµατα κυρίως αστικής
προέλευσης, εποµένως υπάρχει µεγαλύτερη εγκυρότητα. Επίσης τα τεστ µνήµης
κατασκευάστηκαν εξ αρχής στα ελληνικά, µε έλεγχο για σειρά γλωσσικών και πολιτισµικών
µεταβλητών. Αναµένεται να έχουν µεγαλύτερη οικολογική εγκυρότητα από τεστ
προσαρµοσµένα/µεταφρασµένα από τα αγγλικά για τον ελληνικό πληθυσµό. (Ο όρος
«οικολογική εγκυρότητα» προτάθηκε από τον Neisser το 1976 και αναφέρεται στην επίδειξη

19

παρόµοιας συµπεριφοράς σε άλλα περιβάλλοντα, συµµετεχόντων που υποβάλλονται σε
πειραµατικά έργα και η έλλειψη οικολογικής εγκυρότητας αποτελεί βασική κριτική σε
τέτοιου είδους έρευνες.)

Οι έρευνες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες δυτικές χώρες και έχουν διεξαχθεί σε
άλλους πολιτισµούς πολλές φορές δηµιουργούν λάθη στην ερµηνεία. Όταν οι δοκιµασίες
µεταφράζονται κυριολεκτικά, πολλά προβλήµατα µπορεί να εµφανιστούν (Olmedo, 1981).
Τα στοιχεία, η κατασκευή ή η µεροληψία µπορούν να υποβιβάσουν την εγκυρότητα της
δοκιµασίας. Η ατυχής επιλογή λέξεων, το ακατάλληλο περιεχόµενο των στοιχείων και η
ανακριβής µετάφραση µπορεί να εισάγουν µεροληψία των στοιχείων. Τα µεταφρασµένα
πεδία µπορεί να αφορούν διαφορετικά πεδία και να έχουν ουσιαστικά διαφορετικές έννοιες
και ψυχοµετρικές ιδιότητες. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των δοκιµασιών πρέπει να είναι
προσεκτικοί σε γλωσσολογικά φαινόµενα της καθοµιλουµένης γλώσσας, η οποία µπορεί να
επηρεάσει τη φωνολογία, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τη σηµειολογία της γλώσσας αυτής.
(Artiola I Fortuni & Mullaney, 1997). Στη συγκεκριµένη έρευνα, τέτοια ζητήµατα δεν
ανακύπτουν, καθώς είναι πρωτογενής, απευθείας στην ελληνική γλώσσα.

Ταυτόχρονα, προέκυψαν και προβληµατισµοί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ένα
στοιχείο που προκαλεί προβληµατισµό είναι η γενική ιατρική κατάσταση των θεωρητικά
υγιών ηλικιωµένων συµµετεχόντων στην έρευνα. Μπορεί οι εθελοντές που έλαβαν µέρος στη
συγκεκριµένη έρευνα, να φαίνονταν γενικά «άθικτοι» αλλά ενδεχοµένως µια δυσδιάκριτη
πρώιµη άνοια ή µια µη προσδιορισµένη εγκεφαλική νόσος, να επηρέασε τις επιδόσεις τους σε
διάφορες δοκιµασίες.

Επίσης ο µεγάλος συνολικός χρόνος που απαιτείτο για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, ενδεχοµένως να είχε αρνητική επίπτωση στις επιδόσεις των συµµετεχόντων,
καθώς έπειτα από κάποιο σηµείο, το ενδιαφέρον τους ελαττωνόταν, η προσοχή τους άρχιζε
να διασπάται εποµένως και η επίδοσή τους δεν ήταν σταθερή στην όλη διαδικασία.

Ακόµα, αν και κατά τη διάρκεια λήψης του ιατρικού ιστορικού των συµµετεχόντων, τα
υποκείµενα ανέφεραν τα φάρµακα τα οποία λάµβαναν την περίοδο που πήραν µέρος στην
έρευνα, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δε θεωρούν απαραίτητο να αναφέρουν τη λήψη φαρµάκων
που σχετίζονται µε διαταραχές ύπνου ή διάθεσης, αναφέροντας µόνο τα φάρµακα που
σχετίζονται µε άλλου είδους παθήσεις. Οι επιδράσεις αυτής της κατηγορίας των φαρµάκων
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όµως, σε διαφορετικές πτυχές της συµπεριφοράς, µπορούν να αλλάξουν σε σηµαντικό βαθµό
τα συµπεράσµατα της ψυχοµετρικής αξιολόγησης, εποµένως συνιστάται η ενδελεχής
διερεύνηση της λήψης φαρµάκων του συµµετέχοντα, όταν λαµβάνει µέρος στην έρευνα.

Επίσης, καθώς η έρευνα εστίασε στο βαθµό επίδρασης της ηλικίας και του
µορφωτικού επιπέδου, κάποιες άλλες µεταβλητές που ενδεχοµένως διαδραµατίζουν ενεργό
ρόλο, να παραµερίστηκαν. Μια τέτοια µεταβλητή είναι η προτίµηση του αριστερού ή του
δεξιού χεριού. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι αριστερόχειρες έχουν οπτικοχωρικές
λειτουργίες κατά τρόπο πιο διάχυτο και στα δύο ηµισφαίρια, παρά εστιασµένα δεξιά, όπως
είναι πιο συνηθισµένο για τους δεξιόχειρες. (Bradshaw, 1989, Levy, 1972). Βεβαίως ο Levy
υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν τις γενικές τάσεις των οµάδων και δεν
µπορούν να εφαρµοστούν αδιακρίτως στα άτοµα, ωστόσο δεν παύει να είναι µια µεταβλητή
που ενδεχοµένως παίζει κάποιο ρόλο.

Εποµένως η παρούσα εργασία επιβεβαιώνει παλαιοτέρα ερευνητικά δεδοµένα όσον
αφορά την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο σαν µεταβλητές που επιδρούν στη µνήµη, χωρίς
βέβαια να διερευνά την επίδραση και άλλων µεταβλητών, όπως το φύλο, η προτίµηση του
χεριού (αριστερό ή δεξί) και η γενικότερη ιατρική κατάσταση των συµµετεχόντων, καθώς η
συγκεκριµένη έρευνα δεν προέβλεπε τη µελέτη τέτοιων µεταβλητών.

Αυτά όµως είναι στοιχεία που ανακύπτουν στις περισσότερες έρευνες µε µεγάλο σε
αριθµό και ανοµοιόµορφο δείγµα, και είναι θέµατα που απασχολούν σχεδόν όλους τους
ερευνητές. Άλλωστε, η παρούσα εργασία αποτελεί µάλλον ένα βάθρο προβληµατισµού και
σηµείο εκκίνησης για µελλοντικές έρευνες που ενδεχοµένως θα περιλαµβάνουν και τη µελέτη
διαφορετικών ανεξάρτητων µεταβλητών και τη συνολική επίδρασή τους στη µνήµη.
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