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Περίληψη 

 

Η µνήµη παίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων και οι έρευνες 

από νωρίς τόνισαν τη σπουδαιότητά της. Οι Atkinson Shiffrin (1968) διαίρεσαν τη 

µνήµη σε τρία βασικά στάδια: στην αισθητηριακή µνήµη, στη βραχύχρονη µνήµη και 

στη µακρόχρονη µνήµη. Στην αισθητηριακή µνήµη αποθηκεύονται οι πληροφορίες 

που λαµβάνονται από το περιβάλλον µέσω των πέντε αισθήσεων. Έτσι, οι απτικές και 

οι ακουστικές πληροφορίες αποθηκεύονται στην απτική και ακουστική µνήµη, 

αντίστοιχα, στις οποίες βασίζονται ιδιαίτερα τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθεί αν τα άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης υπερτερούν έναντι των βλεπόντων στη µνηµονική αποθήκευση ακουστικών 

και απτικών πληροφοριών, καθώς και σε ποια αίσθηση βασίζονται τα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης και σε ποια οι βλέποντες για την κωδικοποίηση 

απτικοακουστικών πληροφοριών. Στην έρευνα συµµετείχαν 28 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης και 28 άτοµα µε κανονική όραση. Για τη διαδικασία χρησιµοποιήθηκε ένα 

άτυπο ερωτηµατολόγιο, ένα απτικό παιχνίδι µνήµης, ένα ακουστικό παιχνίδι µνήµης 

και ένα απτικοακουστικό παιχνίδι µνήµης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν υπεροχή των 

ατόµων µε προβλήµατα όρασης κυρίως στην απτική δοκιµασία. Σχετικά µε την 

κωδικοποίηση απτικοακουστικών πληροφοριών, τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

φάνηκε να στηρίζονται περισσότερο στην αίσθηση της αφής, ενώ αντίθετα οι 

βλέποντες στην αίσθηση της ακοής.  
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1. Εισαγωγή 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για να µπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει χρειάζεται τη µνήµη, η οποία 

αποθηκεύει κάθε είδος σηµαντικής πληροφορίας, απαραίτητης κατά τη διάρκεια της 

καθηµερινής ζωής. Αξίζει να σκεφτούµε πως χωρίς αυτή τη λειτουργία κάθε δράση 

µας που απαιτεί πληροφορίες δε θα ήταν δυνατό να εκτελεστεί (Fokuhl, 2007). 

Επιπλέον, από την αρχαιότητα ως σήµερα έχει αποδειχτεί και επισηµανθεί η 

σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της ανθρώπινης µνήµης στη διδικασία της µάθησης 

και απόκτησης της γνώσης. Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις κ.ά., δηλαδή τόσο οι πιο 

απλές όσο και οι σύνθετες µορφές της ανθρώπινης συµπεριφοράς, απαιτούν τη µείξη 

αισθητηριακών πληροφοριών µε ανασυρόµενες σχετικές µε τις προηγούµενες 

πληροφορίες για γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις κτλ., που είναι εγγεγραµµένες και 

καταχωρηµένες συστηµατικά στον εγκέφαλο µε τη µορφή µνηµονικών ιχνών 

(Κολιάδης, 2002). 

Φιλόσοφοι έχουν αναλύσει τη µνήµη εδώ και 2000 χρόνια, ψυχολόγοι 

µελετούν το θέµα πειραµατικά εδώ και 120 χρόνια και  νευροεπιστήµονες εξετάζουν 

τις νευρωνικές βάσεις της µνήµης τα τελευταία 80-90 χρόνια (Roediger III, Marsh & 

Lee, 2001, Baddeley, 1997). 

Στον περίφηµο διάλογο «Θεαίτητος», ο Πλάτωνας αναφέρεται στη µνήµη 

χαρακτηρίζοντάς την ως κέρινη ταµπλέτα στην οποία καταγράφονται οι εντυπώσεις 

των ερεθισµάτων που συναντώνται. Μία άλλη µεταφορά που χρησιµοποίησε ο 

Πλάτωνας για τη µνήµη στο ίδιο έργο, είναι αυτή του κλουβιού ενός πουλιού, όπου η 

µνήµη παρουσιάζεται να εµπεριέχει όλες τις µαθηµένες πληροφορίες, οι οποίες 

µάλιστα αναπαρίστανται µε δυναµικό τρόπο. Τέλος, παροµοίασε τη µνήµη µε ένα 

σύστηµα γραφής, προκειµένου να ερµηνεύσει τα µνηµονικά λάθη (DellaSala, 2010).  

 Η επιστηµονική διερεύνηση των µνηµονικών λειτουργιών του ανθρώπου 

άρχισε από τον Γερµανό Herman Ebbinghaus (1850-1909), ο οποίος έκανε γνωστές 

τις πρώτες ερευνητικές µελέτες για τις δυνατότητες της µνήµης (Κολιάδης, 2002). Ο 

Ebbinghaus αποφάσισε να εφαρµόσει τις πειραµατικές µεθόδους που είχαν πρόσφατα 

αναπτυχθεί για την µελέτη της αντίληψης σε µία πιο φιλόδοξη έρευνα των 

«υψηλότερων νοητικών λειτουργιών» και πιο συγκεκριµένα, στη µελέτη της 

ανθρώπινης µνήµης. Επέλεξε να αποφύγει την αφθονία και την πολυπλοκότητα της 
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µνήµης στην καθηµερινή ζωή, µελετώντας τη µάθηση και τη λήθη τεχνιτού υλικού 

από ένα υποκείµενο, τον εαυτό του, κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες καταστάσεις 

µάθησης και ανάκλησης. Έτσι, καθίσταντο ικανός να επιδείξει σηµαντικά 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης µνήµης, τα οποία δεν ήταν γνωστά σε 

προηγούµενους ερευνητές (Baddeley, 1997). 

 Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει  και µία παράδοση στην έρευνα για τη µνήµη 

µέσα στα πλαίσια του πραγµατικού κόσµου, η οποία φτάνει πίσω µέχρι τον Sir 

Frances Galton, ο οποίος έφερνε σε πέρας σηµαντικό, παρότι βασιζόταν στην 

παρατήρηση, έργο για τη µνήµη, την ίδια στιγµή µε τον Ebbinghaus. Ένα ενδιαφέρον 

για τη µνήµη στον πραγµατικό κόσµο άνθισε στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως µέσα 

από το έργο του Barlett στη Βρετανία και των ψυχολόγων που ακολουθούσαν τη 

θεωρία του Gestalt στη Γερµανία. Στη Βόρειο Αµερική, όπου η επίδραση του 

συµπεριφορισµού ήταν ισχυρότερη, η προσέγγιση του Ebbinghaus, µε την έµφαση 

που δίνει στην απλοποίηση και στον πειραµατικό έλεγχο, επικράτησε στη µελέτη της 

ανθρώπινης µνήµης µέχρι τη δεκαετία του 1960, όπου η γνωστική προσέγγιση πλέον 

γρήγορα επικράτησε στη µελέτη της µνήµης (Baddeley, 1997).  

Στη δεκαετία 1960-1970 οι ψυχολόγοι άρχισαν να εξετάζουν και να µελετούν 

πώς τα άτοµα µετασχηµατίζουν τα εισερχόµενα ερεθίσµατα (input) σε πραξιακή 

συµπεριφορά (output), περνώντας τα µέσα από µια διαδικασία κωδικοποίησης, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και ανάσυρσης των πληροφοριών, ενώ αργότερα δίνεται 

έµφαση στη γενική λειτουργία της µνήµης ως ενιαίου µνηµονικού συστήµατος, 

δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο αυτή λειτουργεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες 

(Κολιάδης, 2002). Βέβαια, ήδη πολλοί πολλοί ψυχολόγοι έχουν υποθέσει την ύπαρξη 

κάποιων διαφορετικών συστηµάτων στην ανθρώπιµη µνήµη και, φυσικά, υπάρχουν 

ισχυρά στοιχεία για την υποστήριξη της θεωρίας αυτής: 1) το «γέµισµα» ενός 

συστήµατος αφήνει την χωρητικότητα των υπολοίπων ανεπηρέαστη, 2) σε 

εγκεφαλικές βλάβες πολλές φορές καταστρέφεται ή δηµιουργείται πρόβληµα σε ένα 

µόνο σύστηµα χωρίς να επηρεάζονται και τα άλλα, και 3) κάποιες πειραµατικές 

µεταβλητές φαίνεται να επιδρούν σε ένα µόνο σύστηµα µνήµης (Bjork & Bjork, 

1996). Οι ψυχολόγοι, λοιπόν, επινόησαν έναν σηµαντικό αριθµό µεθόδων µέτρησης 

της µνήµης, είτε για εργαστηριακές µελέτες, είτε για µελέτες που εξετάζουν πολλές 

και διαφορετικές ικανότητες. Ειδικά όσον αφορά στις εργαστηριακές µελέτες, 

υπάρχουν πολλά µνηµονικά τεστ, τα οποία µάλιστα µετρούν διαφορετικά είδη 

µνήµης. Τα τεστ αυτά διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο µε τον διαφορετικό 
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χειρισµό των συµµετεχόντων, του υλικού ή των ανεξάρτητων µεταβλητών (Roediger 

III, Marsh & Lee, 2001).  

Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή έρευνα για την 

κατανόηση του νευρωνικού συστήµατος που υποστηρίζει τη µνήµη (Roediger III, 

Marsh & Lee, 2001). Όπως τα αντιληπτικά συστήµατα µπορούν να διαιρεθούν µε 

βάση τις διαφορές τους στη λειτουργία ή στο νευρωνικό κύκλωµα, για παράδειγµα το 

οπτικό σύστηµα ή το ακουστικό, έτσι θεωρείται ότι και η µνήµη µπορεί να 

διαχωριστεί µε παρόµοιους τρόπους (Schacter & Tulving, 1994, από Roediger III, 

Marsh & Lee, 2001). 

Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αποφέρει πολλά αποτελέσµατα γύρω από το 

θέµα της µνήµης, αν και ακόµα δεν υπάρχει µια ευρέως αποδεκτή ταξινόµηση των 

ειδών αυτής (Roediger III, Marsh & Lee, 2001). Γενικά, η χρήση ενός και µόνο όρου 

για τη µνήµη, θα παρέπεµπε στην ύπαρξη µίας και µόνο µονάδας µνήµης, ενός 

δηλαδή συγκεντρωτικού συστήµατος, µολονότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά 

πολύπλοκο και πολλαπλό σύστηµα, όπως είναι το ήπαρ ή η καρδιά. Τα συστήµατα 

αυτά ποικίλουν τόσο ως προς τη διάρκεια της αποθήκευσης -σε αυτά που διαρκούν 

µερικά κλάσµατα του δευτερολέπτου ως αυτά που διαρκούν µία ζωή- όσο και ως 

προς τη χωρητικότητά τους -σε αυτά που αποτελούν µικρές ενδιάµεσες µνήµες ως 

εκείνα τα µακρόχρονα µνηµονικά συστήµατα, τα οποία φαίνεται να ξεπερνούν σε 

δυνατότητες και ελαστικότητα τον µεγαλύτερο διαθέσιµο ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(Baddeley, 1997). 

Η έρευνα για τη µνήµη αφορά είτε στη δοµή της, δηλαδή στον τρόπο µε τον 

οποίο οργανώνονται τα µνηµονικά συστήµατα, είτε στις µνηµονικές επεξεργασίες, 

δηλαδή στον τρόπο που οι µνήµες αποθηκεύονται και ανακαλούνται (Elsweiler, 

2007). Η µνηµονική επεξεργασία αποτελείται από τρεις διαφορετικές λειτουργίες: την 

κωδικοποίηση, τη διατήρηση και την ανάκληση (DellaSala, 2010). Κατά την 

κωδικοποίηση, κάθε είδος πληροφορίας αλλάζει µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται 

δυνατή η αποθήκευσή του στη µνήµη, όπου είναι και το δεύτερο στάδιο 

επεξεργασίας. Βέβαια, για την µόνιµη αποθήκευση µιας πληροφορίας, απαιτούνται 

πολλές διαδικασίες. Τέλος, η ανάκληση είναι η διαδικασία ανεύρεσης των ήδη 

αποθηκευµένων στη µνήµη πληροφοριών (Fokuhl, 2007). Βέβαια, η αποθήκευση και 

η ανάκληση δε θα έπρεπε να λαµβάνονται υπόψη σαν τελείως ξεχωριστές 

διαδικασίες· πάνε χέρι-χέρι, µε την καλύτερη µέθοδο ανάκλησης να εξαρτάται από 

τον τρόπο µε τον οποίο έχει αποθηκευτεί το υλικό (Baddeley, 1997).   
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1.2 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Όσον αφορά στη δοµή της µνήµης, οι νεότερες διεπιστηµονικές έρευνες από 

το χώρο της Γνωστικής Ψυχολογίας, της Βιολογικής Ψυχολογίας και της Γνωστικής 

Νευροεπιστήµης, υποστηρίζουν πλέον ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο µνηµονικό 

σύστηµα, αλλά πολλαπλά συστήµατα, το καθένα από τα οποία έχει δικές του ειδικές 

και µοναδικές λειτουργίες που δε µπορούν να πραγµατοποιήσουν τα άλλα (Κολιάδης, 

2002). Οι Atkinson και Shiffrin (1968) πρότειναν ένα «πολυµνηµονικό» µοντέλο 

µνήµης, το οποίο έγινε γενικά αποδεκτό και ονοµάστηκε “Modal Memory Model” 

(Atkinson & Shiffrin, 1968, Bjork & Bjork, 1996). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η 

βασική δοµική διαίρεση της µνήµης γίνεται σε τρία συστατικά: στην αισθητηριακή 

µνήµη, στην βραχύχρονη και στη µακρόχρονη µνήµη (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

Αυτό το σύστηµα κατηγοριοποίησης βασίζεται στο βαθµό διατήρησης των 

πληροφοριών. Βέβαια, ακόµα και αυτή η κατηγοριοποίηση παρουσιάζει δυσκολίες 

καθώς δεν υπάρχουν αυστηρά όρια µεταξύ των ειδών µνήµης (Roediger III, Marsh & 

Lee, 2001).  

1.2.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ 

Το πρώτο στάδιο της µνηµονικής επεξεργασίας είναι η αισθητηριακή µνήµη. 

Η µνήµη αυτή κατέχει ξεχωριστή θέση στην επεξεργασία των πληροφοριών. Στα 

πρώτα χρόνια της γνωστικής ψυχολογίας, δόθηκε αρκετή έµφαση στην αισθητηριακή 

µνήµη. Πρώιµες έρευνες τόνισαν τη σπουδαιότητά της σαν µια πρώτη πηγή από την 

οποία ξεκινά και συνεχίζεται η επεξεργασία των πληροφοριών (Nelson, 1995). ∆ύο 

κριτήρια που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς προκειµένου να διαχωρίσει την 

αισθητηριακή µνήµη από τα άλλα είδη µνήµης είναι τα εξής: α) µόνο η αισθητηριακή 

µνήµη µπορεί να συµπεριλάβει πληροφορίες που ανήκουν σε συγκεκριµένη αίσθηση 

και β) µόνο αυτή η µνήµη µπορεί να συµπεριλάβει πολύ λεπτές πληροφορίες που 

επιτρέπουν τον διαχωρισµό µεταξύ δύο ερεθισµάτων τα οποία δε διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ τους (Nelson, 1995). 

Η αισθητηριακή µνήµη είναι η πλέον βραχύβια µνήµη, συγκριτικά µε τα 

επόµενα µνηµονικά στάδια. Έχει την ικανότητα να διατηρεί τις εντυπώσεις των 

αισθητηριακών πληροφοριών ακόµη και µετά το τέλος των ερεθισµάτων αυτών. ∆ρα 

σαν ένα είδος ενδιάµεσης µνήµης για τα ερεθίσµατα που λαµβάνονται µέσω των 

πέντε αισθήσεων, της όρασης, της ακοής, της αφής, της γεύσης και της όσφρησης, τα 

οποία διατηρούνται µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, αλλά για εξαιρετικά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (human-memory). Ανάλογα µε τον αισθητηριακό τύπο που χρησιµοποιείται 
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για την πρόσληψη µίας πληροφορίας, έχουµε και τις διάφορες µορφές αισθητηριακής 

συγκράτησης (οπτική, ακουστική, απτική, κτλ.) (Κολιάδης, 2002).  

Γενικά, έχει υποστηριχθεί η ύπαρξη δύο σταδίων αισθητηριακής µνήµης, 

παρόµοιας διάρκειας µεταξύ των αισθήσεων. Το πρώτο σύντοµο στάδιο αποτελεί µια 

ζωηρή εναποµείνουσα εικόνα του ερεθίσµατος, ενώ δεν είναι απόλυτα σαφές αν το 

δεύτερο στάδιο είναι συγκρίσιµο µεταξύ των διαφορετικών αισθήσεων (Nelson, 

1995). Θα µπορούσε έτσι να θεωρηθεί ότι η αποθήκευση των αισθητηριακών 

πληροφοριών παρέχει έναν µικρόκοσµο του µνηµηνικού συστήµατος συνολικά. 

Ξεκινά µε τα συστήµατα της εικονικής και ηχητικής µνήµης (για την αίσθηση της 

όρασης και της ακοής αντίστοιχα) που αποθηκεύουν οπτικές και ακουστικές 

πληροφορίες για µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, ως ένα πρώτο µέρος της 

διαδικασίας της αντίληψης. Περισσότερη επεξεργασία και χειρισµός γίνεται στην 

βραχύχρονη αισθητηριακή µνήµη, στην οποία διατηρούνται οι πληροφορίες για 

µερικά δευτερόλεπτα. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες οδηγούνται στην 

µακρόχρονη αισθητηριακή µνήµη, η οποία είναι ικανή να αποθηκεύει πιο 

εξειδικευµένα τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που  περιλαµβάνονται 

στη µνήµη για πρόσωπα, τοπία, φωνές και τόνους (Baddeley, 1997).    

Εν κατακλείδι, η αισθητηριακή µνήµη ευθύνεται για την άµεση, γρήγορη και 

ακατέργαστη πρόσληψη πληροφοριών και διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα (Κολιάδης, 

2002). Οι αισθήσεις δεν κωδικοποιούνται ακαριαία στον εγκέφαλο (Roediger III, 

Marsh & Lee, 2001). Όταν εµφανίζεται ένα ερέθισµα καταχωρείται πρώτα στην 

αισθητηριακή µνήµη µέσω των κατάλληλων αισθητηριακών καναλιών (Atkinson & 

Shiffrin, 1968).  

1.2.2 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ 

∆εύτερο βασικό στάδιο είναι η βραχύχρονη µνήµη, η οποία µπορεί να 

αναφέρεται και ως εργαζόµενη µνήµη (Atkinson & Shiffrin, 1968) και ευθύνεται για 

τη σύντοµη συγκράτηση των πληροφοριών (Κολιάδης, 2002). Πιθανώς το πρώτο 

άτοµο που έκανε προσπάθειες να µετρήσει άµεσα την βραχύχρονη µνήµη ήταν ο 

Joseph Jacobs, ο οποίος ενδιαφερόταν να µετρήσει την νοητική ικανότητα των 

µαθητών του (Baddeley, 1997). Οι πληροφορίες που εισέρχονται εδώ φθίνουν και 

εξαφανίζονται εντελώς, αλλά ο χρόνος που απαιτείται µέχρι την οριστική απώλειά 

τους είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από αυτόν της αισθητηριακής µνήµης. Ο ακριβής 

ρυθµός µε τον οποίο χάνονται οι πληροφορίες είναι σχετικά δύσκολο να εκτιµηθεί, 
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καθώς εξαρτάται και από τις διαδικασίες ελέγχου που χρησιµοποιεί κάθε άτοµο 

(Atkinson & Shiffrin, 1968). 

1.2.3 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ 

Τελευταίο στάδιο της µνήµης είναι η µακρόχρονη µνήµη, η οποία αποτελεί 

τον «ταµιευτήρα» των πληροφοριών, στον οποίο καταχωρίζεται και συγκρατείται η 

γνώση για µακρύ χρονικό διάστηµα (Κολιάδης, 2002). Η µακρόχρονη µνήµη 

αποτελεί το πιο σύνθετο και το πιο σηµαντικό δοµικό τµήµα του ανθρώπινου 

µνηµονικού συστήµατος, στο οποίο µεταφέρονται όλες οι πληροφορίες που έχουν 

ήδη υποστεί επεξεργασία στη βραχύχρονη µνήµη και αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι µόνιµες και διαθέσιµες στο άτοµο ανά πάσα στιγµή. Το εύρος και η 

χωρητικότητα της µνήµης αυτής ορίζονται, θεωρητικά τουλάχιστον, ως απεριόριστα 

(Κολιάδης, 2002). 

Οι µνήµες αυτές αποτελούν τη βασική δοµή, και διαδικασίες όπως η προσοχή 

και η ανάκληση ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών µεταξύ τους (Eysenck, 2001, από 

Elsweiler, 2007). Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιοι ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι η µνήµη δε διχοτοµείται σε βραχύχρονη και µακρόχρονη. Ωστόσο, τα στοιχεία 

που συµφωνούν µε µια τέτοια διχοτόµηση, η οποία είναι και εξαιρετικά χρήσιµη, 

είναι σαφώς περισσότερα (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

Τέλος, τα περισσότερα δεδοµένα που έχουν έρθει στο φως σχετικά µε την 

ανθρώπινη µνήµη, είναι είτε αποτελέσµατα ερευνών σε ασθενείς µε εγκεφαλική 

βλάβη, είτε από πειράµατα που χρησιµοποιήθηκαν νευροαπεικονιστικές τεχνικές, 

όπως PET ή fMRI. Οι τεχνικές αυτές φαίνονται χρήσιµες στην ανεύρεση των 

διαφορών µεταξύ των διάφορων τύπων µνήµης (Roediger III, Marsh & Lee, 2001).  
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2. Ακουστική μνήμη 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί αφορούν στην οπτική 

µνήµη (Atkinson & Shiffrin, 1968), αλλά και στην ακουστική, καθώς το µεγαλύτερο 

µέρος των πληροφοριών (90%) εισέρχεται στο µνηµονικό σύστηµα δια µέσου της 

όρασης και της ακοής (Κολιάδης, 2002). Μικρότερος είναι ο αριθµός των µελετών 

που αφορούν στην απτική µνήµη. Στην παρούσα εργασία θα µας απασχολήσουν οι 

ακουστικές και απτικές µνήµες. 

 Η αφή και η ακοή µπορούν να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ειδικά σε ένα 

άτοµο µε τύφλωση, προκειµένου αυτό να δηµιουργήσει µία αξιόπιστη εσωτερική 

αναπαράσταση του εξωτερικού κόσµου. Στην πραγµατικότητα, µπορούµε να 

υπολογίσουµε το σχήµα ενός αντικειµένου µε την αφή το ίδιο καλά όπως και αν το 

βλέπαµε, ή µπορούµε να αναγνωρίσουµε και να τοποθετήσουµε στο χώρο ένα άτοµο 

που µιλά, µέσω της φωνής του, το ίδιο καλά όσο και µέσω της όρασης. Εποµένως, οι 

νοητικές αναπαραστάσεις δε χρειάζονται οπωσδήποτε την όραση, αλλά µπορούν να 

δηµιουργηθούν από τις πληροφορίες που αποκτώνται από άλλες αισθήσεις ή µέσω 

της εκτίµησης σηµασιολογικών πληροφοριών που αποθηκεύονται στη µακρόχρονη 

µνήµη (Cattaneo & Vecchi, 2011). Βέβαια, οι σχετικές µε τη µνήµη έρευνες, που το 

δείγµα τους αποτελείται και από άτοµα µε προβλήµατα όρασης, δεν είναι ιδιαίτερα 

πολλές. 

 Η ακουστική µνήµη αποτελεί µια σύντοµη και προσωρινή µονάδα 

αποθήκευσης (buffer) των ακουστικών πληροφοριών, η οποία κωδικοποιεί όλους 

τους εισερχόµενους ήχους (Brattico, Winkler, Nӓӓtӓnen, Paavilainen & Tervaniemi, 

2002). Μπορεί να διαιρεθεί σε τουλάχιστον τρεις τύπους, την ηχητική µνήµη, η οποία 

διαρκεί µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, την ακουστική βραχύχρονη µνήµη, η 

οποία διαρκεί πιθανώς 5 µε 10 δευτερόλεπτα και, τέλος, την µακρόχρονη ακουστική 

µνήµη (Baddeley, 1997). Χάρη στην ακουστική µνήµη, η οποία δηµιουργεί τη 

νευρωνική αναπαράσταση των ηχητικών πληροφοριών που έχουν προηγηθεί, ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει αυτόµατα τις ξαφνικές 

αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο ακουστικό περιβάλλον (Yabe, Matsuoka, Sato, 

Hiruma, Sutoh, Koyama, Gunji, Kakigi & Kaneko, 2004). Γενικά, τα φυσικά 
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ακουστικά περιβάλλοντα αφθονούν από ακουστικά γεγονότα, τα οποία λαµβάνονται 

σαν οµάδες ήχων ή σαν µοτίβα, και µάλιστα έχει προταθεί ότι µια αρχική οργάνωση 

των ερεθισµάτων αυτών µπορεί να συµβεί ακόµη και αυτόµατα στα πρώιµα στάδια 

της επεξεργασίας των πληροφοριών, δηλαδή στην ακουστική µνήµη (Brattico, et al, 

2002). 

 Ο όρος ακουστική µνήµη αναφέρεται στην απεικόνιση των ακουστικών 

ερεθισµάτων και είναι εξαιρετικής σηµασίας για την ενσωµάτωση των ακουστικών 

πληροφοριών που παρουσιάζονται διαδοχικά σε ένα εκτιµητό χρονικό διάστηµα 

(Crowder, 1976 από Lu, Williamson & Kaufman, 1992). Καθώς τα ακουστικά 

ερεθίσµατα είναι ουσιαστικά χρονικά µοτίβα, η ανάλυσή τους από το αισθητηριακό 

σύστηµα απαιτεί ότι το ηχητικό τους ίχνος θα είναι παρατηρήσιµο για τουλάχιστον 

ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι υπολογισµοί της διάρκειας της ακουστικής 

αισθητηριακής µνήµης ποικίλλουν, ανάλογα µε τη µέθοδο που έχει χρησιµοποιηθεί 

σε κάθε έρευνα (Mcevoy, Levänen & Loveless, 1997). Ωστόσο, έχει γίνει ένας 

σηµαντικός αριθµός προσπαθειών προκειµένου να µετρηθεί ο ρυθµός µε τον οποίο 

αυτή η µνήµη φθίνει µε την πάροδο του χρόνου (Baddeley, 1997).   

   

 2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

 Στις συµπεριφορικές µελέτες συνήθως απαιτείται από τους συµµετέχοντες να 

εκτελέσουν κάποιες δοκιµασίες σχετικές µε τα ερεθίσµατα, είτε άµεσα είτε µετά από 

κάποια καθυστέρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η προσοχή του συµµετέχοντα 

κατευθύνεται κάπου αλλού (Nousak, Deacon, Ritter & Vaughan, 1996). 

Η ύπαρξη της ακουστικής µνήµης υποστηρίχτηκε από µία ακουστική 

παραλλαγή του πειράµατος του Sperling (1960), το οποίο αφορούσε στην οπτική 

µνήµη, από τους Darwin, Turvey και Crowder (1972) (Roediger III, Marsh & Lee, 

2001). Στο πείραµά τους παρουσιαζόταν ταυτόχρονα µια διαφορετική λίστα µε τρία 

διαφορετικά συνεχή στοιχεία από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (δεξί αφτί, µέση, 

αριστερό αφτί). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µε τη διαδικασία της µερικής αναφοράς 

(partial report) τα υποκείµενα µπορούσαν να ανακαλέσουν µεγαλύτερο αριθµό 

αντικειµένων απ’ ό,τι µε τη διαδικασία της ολικής αναφοράς (whole report), κατά την 

οποία τα υποκείµενα έπρεπε να ανακαλέσουν εννέα αντικείµενα (αριθµούς ή 

γράµµατα). Στη συνέχεια οι ερευνητές καθυστέρησαν το οπτικό σύνθηµα κατά 0, 1, 2 

ή 4 δευτερόλεπτα µετά την παρουσίαση των ερεθισµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι όσο το χρονικό διάστηµα που µεσολαβούσε ώσπου να εµφανιστεί το σύνθηµα 
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αυξανόταν, η δυνατότητα ανάκλησης των συµβόλων µειωνόταν. Όπως ισχύει, 

δηλαδή, και για την οπτική µνήµη, έτσι και για την ακουστική υπάρχουν δύο είδη. Το 

πρώτο είναι µία βραχύχρονη ακουστική αποθήκευση, που δεν περιλαµβάνει ανάλυση 

του ερεθίσµατος και χάνεται σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο και η δεύτερη είναι µία 

µακρόχρονη ακουστική αποθήκευση, η οποία διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα και το 

υλικό µπορεί να υποστεί µερική ανάλυση ή τροποποίηση (Darwin, Turvey & 

Crowder, 1972). 

Τροποποίηση της έρευνας του Sperling (1960) πραγµατοποίησαν και οι 

Treisman και Rostron (1972), προκειµένου να εξετάσουν την ύπαρξη µιας 

βραχύχρονης ακουστικής µνήµης, αντίστοιχης µε την οπτική. Βέβαια, η εν λόγω 

βραχύχρονη ακουστική µνήµη δε σχετίζεται µε τη βραχύχρονη µνήµη που είναι πιο 

κεντρική και έπεται της αισθητηριακής µνήµης και στην οποία το υλικό διατηρείται 

κατηγοριοποιηµένο και µάλιστα από διαφορετικές πηγές (Treisman & Rostron, 

1972). Στο πείραµά τους οι συµµετέχοντες άκουγαν πρώτα µία οµάδα τριών ήχων, η 

οποία ακολουθούνταν άµεσα από µια δεύτερη ανάλογη οµάδα διαφορετικών ήχων. 

Οι ήχοι αυτοί ακούγονταν από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακολουθούσε ένα 

ενδιάµεσο διάστηµα 0, 400, 800 ή 1600 χιλιοστών του δευτερολέπτου και έπειτα 

ακουγόταν ένας ακόµη ήχος από µια τέταρτη κατεύθυνση. Οι συµµετέχοντες έπρεπε 

να απαντήσουν αν αυτός ο ήχος ανήκε στην πρώτη οµάδα ερεθισµάτων ή στη 

δεύτερη. Εφόσον αυτή η διαδικασία απαλλάσσει τους συµµετέχοντες από το βάρος 

της σύνδεσης των ερεθισµάτων µε την τοποθεσία προέλευσής τους, παρέχει ένα 

δείγµα πιθανών απαντήσεων από τις οποίες συµπεραίνεται η κατάσταση της 

βραχύχρονης ακουστικής µνήµης σε ένα συγκεκριµένο χρόνο. Τα αποτελέσµατα και 

αυτού του πειράµατος επιβεβαιώνουν την ύπαρξη µιας πολύ σύντοµης ακουστικής 

µνήµης, η οποία φθίνει σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Επίσης, φάνηκε ότι κατά 

την ολική αναφορά όσο αυξανόταν το ενδιάµεσο διάστηµα, τόσο µειωνόταν η 

αναγνώριση των ήχων. Βέβαια, όπως φάνηκε, η µνήµη αυτή έχει µικρότερη 

χωρητικότητα από την αντίστοιχη οπτική, αλλά δεν υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές ως 

προς τις ιδιότητές τους (Treisman & Rostron, 1972).  

Σε µία ανασκόπηση του Cowan (1984) προηγούµενων ερευνών σχετικών µε 

την ακουστική µνήµη, προτείνεται η ύπαρξη δύο ξεχωριστών ακουστικών 

αισθητηριακών µνηµών. Η πρώτη είναι βραχύχρονη και η διάρκεια του ερεθίσµατος 

φτάνει ως τα 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό το είδος µνήµης χρησιµοποιείται 

για την αναγνώριση των ερεθισµάτων. Η δεύτερη είναι µακρόχρονη και διατηρεί τις 
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ακουστικές πληροφορίες ενός ήχου ή µιας ηχητικής ακολουθίας για τουλάχιστον 

µερικά δευτερόλεπτα. Η µνήµη αυτή διαφέρει από την πρώτη ως προς τις ιδιότητες 

αποθήκευσης (Cowan, 1984). Βέβαια, υπάρχουν και µελέτες που υποστηρίζουν την 

ύπαρξη µιας και µόνο µνήµης η οποία διαρκεί τουλάχιστον µερικά δευτερόλεπτα. 

Γενικά, από το σύνολο των ερευνών που παρουσιάζονται, εκτιµάται ότι η 

αισθητηριακή ακουστική µνήµη διαρκεί το λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο µέχρι 

δέκα δευτερόλεπτα (Cowan, 1984).  

Μία ακόµη συµπεριφορική δοκιµασία για τον έλεγχο της ακουστικής µνήµης 

πραγµατοποίθηκε από τον Crowder (1982b). Η δοκιµασία που περιλαµβάνει διάκριση 

ίδιου-διαφορετικού είναι ένας πολύ άµεσος και απλός τρόπος µε τον οποίο µετράται η 

ακουστική µνήµη και, έτσι, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο στη µελέτη της φθοράς 

της. Το 1ο πείραµα αποτελείται από δύο µέρη· στο πρώτο χρησιµοποιήθηκαν 

καθυστερήσεις µεταξύ των ερεθισµάτων των 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 

1600 και 1800 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τα ερεθίσµατα ήταν τρία συνθετικά 

φωνήεντα σε ένα συνεχές από το /i/ ως το /Ι/ µε διαφορετικές συχνότητες. Για κάθε 

ένα χρονικό διάστηµα υπήρχε µία διαφορετική δοκιµαστική κασέτα η οποία 

περιελάµβανε 18 ζευγάρια όµοιων στοιχείων που επενελαµβάνονταν τρεις φορές. Τα 

υπόλοιπα 42 ζευγάρια της κάθε κασέτας περιελάµβαναν 16 διαφορετικά κατά µία 

βαθµίδα ζευγάρια, 8 ζευγάρια διαφορετικά κατά δύο βαθµίδες και 18 ζευγάρια µε 

ακόµη πιο έντονη διαφορά. Στους συµµετέχοντες στο πρώτο µέρος δόθηκαν όλα τα 

διαστήµατα, ενώ στο δεύτερο µέρος διαγράφηκαν τα 0 και 200 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Οι συµµετέχοντες ήταν 40 νέοι ενήλικες. Τα αποτελέσµατα του 

πρώτου πειράµατος δεν έδειξαν να φτάνει σε ασύµπτωτο η απόδοση των 

συµµετεχόντων ακόµη και για το µεγαλύτερο διάστηµα που χρησιµοποιήθηκε. 

Φάνηκε, δηλαδή, η ακουστική µνήµη να διατηρείται ακόµα και στα 1800 χιλιοστά 

του δευτερολέπτου. Για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν 

διαστήµατα των 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 και 5000 

χιλιοστών του δευτερολέπτου. ∆ιαφορετικά ήταν και τα φωνήεντα που 

παρουσιάστηκαν εδώ, τα οποία ήταν 13 στοιχεία ενός συνεχούς από το /α/, /ʌ/ ως και 

το /æ/. Η κάθε δοκιµαστική κασέτα περιελάµβανε 13 όµοια ζευγάρια, 11 µε διαφορά 

δύο βαθµίδων και 10 µε διαφορά τριών βαθµίδων. Κατά την δοκιµασία, όλοι οι 

συµµετέχοντες άκουγαν δύο φορές την κασέτα, την πρώτη φορά για εξοικίωση και 

την δεύτερη απαντούσαν για οµοιότητα ή διαφορά σε αυτό που άκουγαν. Στη 

δεύτερη φάση του δεύτερου πειράµατος οι συµµετέχοντες άκουγαν ξανά τις κασέτες 
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αλλά µε την αντίθετη σειρά και έπρεπε και πάλι να κρίνουν αν τα ζευγάρια που 

άκουγαν ήταν όµοια ή διαφορετικά. Εδώ συµµετείχαν 40 διαφορετικοί νέοι ενήλικες. 

Τα αποτελέσµατα συνολικά της έρευνας έδειξαν ότι η φθορά της ακουστικής µνήµης 

συµβαίνει περίπου στα 3 δευτερόλεπτα για µία δοκιµασία συνεχούς αναγνώρισης, 

όπως χρησιµοποιήθηκε εδώ (Crowder, 1982b). 

Μία πιο πρόσφατη συµπεριφορική έρευνα πραγµατοποίησαν οι Pavani και 

Turatto (2008), οι οποίοι, βέβαια, µελέτησαν ένα κάπως διαφορετικό φαινόµενο, αυτό 

της κώφωσης στην αλλαγή (change deafness), που αποτελεί ανάλογο της τύφλωσης 

στην αλλαγή (change blindness). Συγκεκριµένα µελετήθηκε αν το φαινόµενο αυτό 

βασίζεται στους ίδιους µηχανισµούς που οδηγούν στην ανικανότητα αντίληψης 

αλλαγών µε την αίσθηση της όρασης. Εξετάστηκε, δηλαδή, ο ρόλος της προσωρινής 

και της βραχύχρονης αισθητηριακής µνήµης στην αντίληψη αλλαγών σε ένα σύνθετο 

ακουστικό περιβάλλον, αποτελούµενο από πολλά ακουστικά αντικείµενα. Στο 1ο 

πείραµα έγινε σύγκριση της απόδοσης των συµµετεχόντων κατά τη δοκιµασία 

ανεύρεσης των ακουστικών αλλαγών, όταν τα 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου 

µεταξύ των δύο ακουστικών σκηνών καλύπτονταν από έναν λευκό θόρυβο ή από 

σιωπή. Επίσης, εξετάστηκε αν η πρόσθεση ενός ήχου έχει καλύτερα αποτελέσµατα 

από την αφαίρεση ενός ήχου. Συµµετείχαν 14 φοιτητές. Τα ακουστικά ερεθίσµατα 

ήταν 12 ήχοι από ζώα, τα οποία ακούγονταν µε διαφορά 200 χιλιοστών του 

δευτερολέπτου το ένα από το άλλο. Όλες οι δοκιµασίες περιελάµβαναν δύο 

ακουστικές σκηνές που διαρκούσε 2 δευτερόλεπτα η κάθε µία και εµφανίζονταν µε 

τη σειρά ανά 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Υπήρχε µία δοκιµασία κατά την οποία 

δεν συνέβαινε καµία αλλαγή, µία κατά την οποία αφαιρούνταν ένας ήχος και µία που 

προσθέτονταν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µία µέτρια ευαισθησία στις ακουστικές 

αλλαγές παρά την φαινοµενικά απλή δοκιµασία. Επίσης, τόσο στην αφαίρεση τόσο 

και στην πρόσθεση ήχου, η απόδοση ήταν το ίδιο χαµηλή. Επίσης, η κώφωση στις 

αλλαγές υπήρχε είτε µε τη σιωπή, είτε µε τον λευκό θόρυβο µεταξύ των σκηνών. 

Εποµένως, τα 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου είναι αρκετός χρόνος για την 

αποτροπή της προσωρινής µνήµης στο να «προσέξει» κάποια αλλαγή. Στο 2ο πείραµα 

εξετάστηκαν οι επιδόσεις των συµµετεχόντων όταν οι ακουστικές σκηνές χωρίζονταν 

από 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου σιωπής ή όταν παρουσιάζονταν συνεχόµενα. 

Εδώ συµµετείχαν 12 φοιτητές. Τα αποτελέσµατα και εδώ παρέµειναν ακριβώς ίδια µε 

του 1ου πειράµατος. Στο 3ο πείραµα εξετάστηκε ποιος άλλος µηχανισµός θα µπορούσε 

να παίζει κάποιο ρόλο στο φαινόµενο αυτό, όπως για παράδειγµα η βραχύχρονη 
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αισθητηριακή µνήµη. Οι συµµετέχοντες ήταν 10 φοιτητές. Σε κάθε δοκιµασία 

παρουσιαζόταν µία ακουστική σκηνή και µετά από 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου 

ακουγόταν µεµονοµένα ένα ζώο που είτε ανήκε είτε όχι στην προηγούµενη σκηνή. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ικανότητα της βραχύχρονης ακουστικής µνήµης είναι 

αρκετά περιορισµένη. Παρά το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες ανταποκρίθηκαν 

σχετικά καλά συνολικά, φάνηκε µία ξεκάθαρη πτώση όταν τα ακουστικά αντικείµενα 

αυξήθηκαν από τρία σε τέσσερα. Ωστόσο, κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι η 

αποτυχία στην ανακάλυψη των αλλαγών δείχνει την ανικανότητα στην διάκριση και 

στον διαχωρισµό των ακουστικών αντικειµένων. Σκοπός του 4ου πειράµατος ήταν ο 

έλεγχος της ανίχνευσης και της αναγνώρισης των αλλαγών στην αίσθηση της ακοής. 

Η ιδέα ήταν να εξακριβωθεί αν οι ακροατές ήταν καλοί στην αναγνώριση της 

αλλαγής, αν ήταν πρόσθεση ή αφαίρεση, και έπειτα, αν µπορούσαν να αναφέρουν την 

ταυτότητα του αντικειµένου που άλλαζε. Αν η βραχύχρονη ακουστική µνήµη είναι ο 

βασικός µηχανισµός που οδηγεί στον εντοπισµό της αλλαγής, οι συµµετέχοντες θα 

είχαν καλή απόδοση στην αναγνώριση της αλλαγής κάθε φορά που προηγουµένως 

την είχαν ανιχνεύσει. Συµµετείχαν εδώ 12 φοιτητές. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν 

την παραπάνω υπόθεση µε σηµαντικό ποσοστό επιτυχίας. Επίσης, αυτή η τόσο καλή 

απόδοση δεν τροποποιήθηκε από την παρουσία ή απουσία σιωπηλού διαστήµατος 

µεταξύ των σκηνών. Τέλος, η απόδοση ήταν καλύτερη όταν η πρώτη σκηνή 

αποτελούνταν από τρεις ήχους παρά από τέσσερις. Όσο περισσότερο µπορεί να 

κωδικοποιηθεί η πρώτη σκηνή στην βραχύχρονη ακουστική µνήµη, τόσο βελτιώνεται 

και η αντίληψη των αλλαγών, τόσο όσον αφορά στην ανίχνευση όσο και στην 

αναγνώριση. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες δεν ενθαρρύνονταν να 

αποµνηµονεύουν λεκτικά τους ήχους που άκουγαν, κάτι τέτοιο δεν µπορεί να 

αποκλειστεί ότι συνέβαινε, εποµένως δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν το µνηµονικό 

σύστηµα που εµπλεκόταν στην παρούσα έρευνα ήταν µία µη λεκτική βραχύχρονη 

ακουστική µνήµη ή η λεκτική εργαζόµενη µνήµη. Από την άλλη όµως, το γεγονός ότι 

σε όλες τις δοκιµασίες οι αποδόσεις των συµµετεχόντων κυµαίνονταν από 60-70%, 

δείχνει ότι δεν ταιριάζει µε την λεκτική εργαζόµενη µνήµη. Η µνήµη αυτή έχει βρεθεί 

ότι έχει χωρητικότητα 5-7 αντικειµένων. Εποµένως, εδώ που τα αντικείµενα ήταν 

λιγότερα οι αποδόσεις θα έπρεπε να είναι υψηλότερες. Επίσης, η σύντοµη διάρκεια 

των σκηνών (2 δευτερόλεπτα) δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα την υποφωνητική 

επανάληψη. Επίσης, οι χαµηλές επιδόσεις µπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι η 

προσοχή µπορεί να στραφεί την ίδια στιγµή σε περιορισµένο αριθµό αντικειµένων. 
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Γενικά, η αντίληψη των αλλαγών φαίνεται να εξαρτάται κυρίως από το µνηµονικό 

ίχνος της βραχύχρονης ακουστικής µνήµης και από την ταυτόχρονη προσοχή σε 

πολλαπλά αντικείµενα (Pavani & Turatto, 2008).      

Τέλος, σε πρόσφατη έρευνα που χρησιµοποίησε τη συµπεριφορική µέθοδο 

µελετήθηκε κατά πόσο η ένταση της ακουστικής αναπαράστασης επηρεάζει την 

ηχητική εµµονή στην µνήµη ενός ερεθίσµατος, ενώ ο συµµετέχων ασχολείται 

παράλληλα µε κάποια άλλη δοκιµασία. Η ένταση, όπως και άλλα φυσικά 

χαρακτηριστικά του ήχου, µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την επάρκεια µε την 

οποία θα γίνει η επεξεργασία των ακουστικών ερεθισµάτων κάτω από καταστάσεις 

που περιλαµβάνουν διπλή δοκιµασία. Η ακουστική επεξεργασία απαιτεί να µείνει το 

αισθητηριακό ερέθισµα προσωρινά µέχρι το νόηµά του να εκχωρηθεί στις 

εισερχόµενες πληροφορίες. Παρά τον µεγάλο όγκο ερευνών που έχουν γίνει για την 

ηχητική µνήµη, λίγες µόνο έχουν εξετάσει την επίδραση της ακουστικής έντασης στη 

δύναµη ή στη διάρκεια της ηχητικής παραµονής. Όταν, λοιπόν, η διαδικασία της 

ακουστικής επεξεργασίας πρέπει να µοιραστεί µε κάποια άλλη παράλληλη δοκιµασία, 

µια ηχητική µνήµη µεγαλύτερης διάρκειας θα αυξήσει την πιθανότητα το ακουστικό 

ερέθισµα να είναι διαθέσιµο για ανάλυση όταν οι πόροι της προσοχής θα γίνουν 

διαθέσιµοι για την επεξεργασία του. Στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκε η σχέση 

µεταξύ έντασης ακουστικού ερεθίσµατος και ηχητικής παραµονής κατά τη διάρκεια 

παράλληλης δοκιµασίας οδήγησης. Η υπόθεση ήταν ότι η παρουσίαση του 

ακουστικού ερεθίσµατος σε υψηλότερα ντεσιµπέλ θα µπορούσε να αυξήσει τη 

διάρκεια του µνηµονικού ίχνους. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα σε πιο γρήγορη και 

πιο ακριβή  απόδοση όταν θα καλούνταν οι συµµετέχοντες να ταιριάξουν δύο 

ακουστικά µοτίβα που χωρίζονταν µεταξύ τους από 2, 3 ή 4 δευτερόλεπτα. Στην 

έρευνα συµµετείχαν 7 άντρες και 9 γυναίκες, όλοι νεαρής ηλικίας. Οι συµµετέχοντες 

λεκτικά θα έλεγαν αν οι ήχοι που άκουγαν ήταν ίδιοι ή όχι. Η ένταση που 

χρησιµοποίηθηκε ήταν 60, 65 και 70 dB. Η οδήγηση γινόταν µέσω βιντεοπαιχνιδιού. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο πιο έντονος ήταν ο ήχος που άκουγαν οι 

συµµετέχοντες, τόσο πιο µακράς διάρκειας ήταν το µνηµονικό ίχνος του ήχου αυτού. 

Στην καθυστέρηση των 4 δευτερολέπτων οι συµµετέχοντες µπορούσαν να 

απαντήσουν σωστά για την οµοιότητα των ηχητικών µοτίβων και εξαιρετικά πιο 

γρήγορα όταν η ένταση ήταν στα 70 dB, συγκριτικά µε τα 65 ή 60, και µάλιστα χωρίς 

αξιοσηµείωτη διάσπαση από την οδήγηση. Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει άµεση 
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σχέση µεταξύ έντασης και ηχητικής µνήµης και όσο µεγαλύτερη είναι η πρώτη, τόσο 

µακρύτερη σε διάρκεια είναι και η δεύτερη (Baldwin, 2007).   

 

2.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ MISMATCH NEGATIVITY-ΜΜΝ 

Ωστόσο, η ακουστική µνήµη µελετήθηκε και µε τη µέθοδο που είναι γνωστή 

ως mismatch negativity (MMN). Ο Näätänen (1985) πρότεινε ότι κάθε ήχος 

σχηµατίζει ένα µνηµονικό ίχνος στο ακουστικό σύστηµα και αν ένας εισερχόµενος 

ήχος ταράξει τη νευρωνική µνηµονική αναπαράσταση του πρόσφατα ακουσµένου 

ήχου, εξάγει ΜΜΝ. Μάλιστα, έχει προταθεί αν το διάστηµα µεταξύ των ερεθισµάτων 

είναι αρκετά µεγάλο, το µνηµονικό ίχνος του κάθε ερεθίσµατος εξαφανίζεται µε την 

εµφάνιση του νέου ερεθίσµατος και σε αυτήν την περίπτωση, ο δεύτερος ή 

αποκλίνων ήχος δεν εξάγει πλέον ΜΜΝ (Kujala, Tervaniemi & Schröger, 2007, 

Nelson, 1995). Βέβαια, και η χρήση της ΜΜΝ στις έρευνες για την ακουστική µνήµη 

εγείρει κάποιες αµφιβολίες. Πρώτον, όταν µία αύξηση του διαστήµατος µεταξύ των 

ερεθισµάτων οδηγεί σε µείωση της ΜΜΝ, αυτό µπορεί να συµβαίνει επειδή το κάθε 

άτοµο που συµµετέχει στην έρευνα έχει µία µικρή απώλεια στην ΜΜΝ ή επειδή 

κάποιοι έχουν µία ολοκληρωτική απώλεια ενώ κάποιοι άλλοι καµία. Εποµένως, 

παραµένει άγνωστο αν η φθορά αυτή ευθύνεται καθαρά στην µνήµη ή στο φαινόµενο 

«όλα ή τίποτα» της ΜΜΝ. ∆εύτερον, µία µείωση στο εύρος της ΜΜΝ µε 

αυξανόµενα διαστήµατα µεταξύ των ερεθισµάτων, µπορεί να µην αποδοθεί 

απαραίτητα στην αισθητηριακή µνήµη, καθώς µπορεί να ισχύει η περίπτωση η µνήµη 

να είναι απόλυτα ανέπαφη, αλλά το σύστηµα της ΜΜΝ να µην προβαίνει στη 

σύγκριση του πρόσφατου ερεθίσµατος µε το µνηµονικό ίχνος του βασικού (Kujala, 

Tervaniemi & Schröger, 2007). 

Οι Mäntysalo και Nӓӓtӓnen (1987) σε µία µελέτη τους εξέτασαν τη διάρκεια 

της νευρωνικής απεικόνισης ηχητικών ερεθισµάτων σε ποικίλα ενδιάµεσα 

διαστήµατα. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ΜΜΝ. Στην έρευνα συµµετείχαν 8 

φοιτητές, οι οποίοι άκουγαν µέσα από ακουστικά µία ακολουθία απαλών ήχων 

διάρκειας 30 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ο αποκλίνων ήχος παρουσιαζόταν σε 

ενδιάµεσα διαστήµατα των 1, 2, 4 ή 8 δευτερολέπτων. Στην πρώτη διαδικασία οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να διαβάζουν παράλληλα ένα βιβλίο ενώ στη δεύτερη να 

µετράνε τους αποκλίνοντες ήχους που άκουγαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

νευρωνική απεικόνιση του βασικού ερεθίσµατος έφθινε πριν από τα 4 δευτερόλεπτα. 
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Το διάστηµα των 4 και 8 δευτερολέπτων ήταν πολύ αργό για µια αξιοσηµείωτη 

ΜΜΝ (Mäntysalo & Nӓӓtӓnen, 1987). 

Οι Winkler και Näätänen (1992) εξέτασαν την επίδραση της διάρκειας του 

διαστήµατος µεταξύ των ήχων και την επίδραση της διανοµής του προς εξέταση 

ερεθίσµατος αλλά και του ερεθίσµατος συγκάλυψης είτε στο ίδιο αφτί είτε στο 

αντίθετο. Συµµετείχαν 10 νέοι και νέες, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να διαβάζουν 

ένα βιβλίο κατά την διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας και να αγνοούν το 

ακουστικό ερέθισµα. Ο πρώτος ήχος από το ζευγάρι ήχων που δίνονταν στους 

συµµετέχοντες χορηγούνταν στο δεξί αφτί. Ο βασικός ήχος ήταν 600 Hz ενώ ο 

αποκλίνων 700 Hz. Ο δεύτερος ήχος, ο ήχος συγκάλυψης ήταν 1000 Hz. Στις µισές 

δοκιµασίες ο ήχος συγκάλυψης δινόταν στο ίδιο αφτί και στις άλλες µισές στο 

αντίθετο. Το ενδιάµεσο διάστηµα ήταν 20, 50, 150, 300 ή 400 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Και στις δύο καταστάσεις ΜΜΝ εµφανιζόταν στα µακρύτερα 

διαστήµατα και όχι στα διαστήµατα των 20 ή 50 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Κάτι 

τέτοιο συµφωνεί και µε ανάλογες συµπεριφορικές έρευνες όπου χρησιµοποιείται 

ερέθισµα συγκάλυψης, δείχνοντας ότι το επίπεδο αναγνώρισης βρίσκεται σε χαµηλό 

επίπεδο όταν το διάστηµα µεταξύ των ήχων είναι µικρό. Επιπλέον, το διάστηµα που 

χρειάζεται για την ανάκτηση της αναγνώρισης (µεταξύ 150 και 300 χιλιοστών του 

δευτερολέπτου) ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στο διάστηµα που είναι απαραίτητο 

για την πλήρη ανάπτυξη της ΜΜΝ. Αυτό δίνει µία αίσθηση του χρόνου που 

χρειάζεται για την δηµιουργία του ακουστικού µνηµονικού ίχνους (Winkler & 

Näätänen, 1992). 

Ακόµη, οι Gandor-Bottcher και Ullsperger (1992) πραγµατοποίησαν έρευνα 

προκειµένου να εξακριβωθεί το ενδιάµεσο των ερεθισµάτων διάστηµα κατά το οποίο 

εµφανίζεται ΜΜΝ. Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν διαστήµατα των 1, 6 

και 10 δευτερολέπτων. Συµµετείχαν 7 υγειείς νέοι άντρες. Ο βασικός τόνος ήταν 

1000 Hz ενώ ο αποκλίνων 1500 Hz. Το κάθε διάστηµα είχε ίσες πιθανότητες 

εµφάνισης στις πειραµατικές δοκιµασίες. Στην κατάσταση ανάγνωσης οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να διαβάζουν σιωπηλά ενδιαφέρουσες ιστορίες και να 

αγνοούν τους ήχους. Στην κατάσταση απαρίθµησης οι συµµετέχοντες καλούνταν να 

µετρούν τους αποκλίνοντες ήχους –επιπλέον µε την ανάγνωση- και να αναφέρουν 

λεκτικά όταν η σιωπηλή απαρίθµησή τους έφτανε τον αριθµό 5. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι ΜΜΝ εµφανιζόταν και στις δύο καταστάσεις ακόµη και στα διαστήµατα 

των 6 ή 10 δευτερολέπτων. Εποµένως, υπάρχουν νευρωνικές αναπαραστάσεις των 
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ακουστικών ερεθισµάτων ακόµη και µετά από 10 τουλάχιστον δευτερόλεπτα 

(Gandor-Bottcher & Ullsperger, 1992). 

Στόχος της έρευνας των Cowan, Winkler, Teder και Näätänen (1993) ήταν να 

µελετηθούν δύο υποθέσεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι η MMN µπορεί να εµφανιστεί 

µόνο αν: α) µία σταθερή µνηµονική αναπαράσταση του βασικού ερεθίσµατος έχει 

αναπτυχθεί και β) η µνηµονική αναπαράσταση είναι συγχρόνως ενεργή ή σε κάποια 

σχετική κατάσταση όταν εµφανίζεται το αποκλίνον ερέθισµα. Οι προβλέψεις αυτές 

ελέγθηκαν σε µία διαδικασία κατά την οποία ένας τόνος αποκλίνουσας συχνότητας 

παρουσιαζόταν στη θέση 1, 2, 4, 6 ή 8 µίας ακολουθίας 9 βασικών τόνων, µε 610 

χιλιοστά του δευτερολέπτου ανάµεσα στους τόνους και 11-15 δευτερόλεπτα µεταξύ 

των ακολουθιών. Στην έρευνα συµµετείχαν 12 νέοι τυπικής ανάπτυξης. Κατά την 

διαδικασία, ο κάθε συµµετέχων διάβαζε ένα βιβλίο, ώστε να αγνοεί τους τόνους. 

Επίσης, υπήρχαν ακολουθίες στις οποίες δεν υπήρχε κανένας αποκλίνων τόνος. Στην 

σταθερή-κανονική κατάσταση ο βασικός τόνος ήταν 600 Hz και ο αποκλίνων 700 Hz. 

Στην κινητή-κανονική κατάσταση ο βασικός τόνος ήταν σταθερός σε µία ακολουθία, 

αλλά διέφερε από την µία ακολουθία στην άλλη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στην 

κινητή-κανονική κατάσταση παρατηρήθηκε ΜΜΝ για έναν αποκλίνων τόνο µετά από 

τρεις ή περισσότερες εµφανίσεις του βασικού τόνου µέσα σε µία ακολουθία και όχι 

µετά από καµία ή µία µόνο εµφάνισή του. Αντίθετα, στην σταθερή-κανονική 

κατάσταση δεν παρατηρήθηκε ΜΜΝ όταν ο αποκλίνων τόνος εµφανιζόταν στην 

πρώτη θέση. Αυτό το αποτέλεσµα είναι αυτό που αναµενόταν, εφόσον η µνηµονική 

αναπαράσταση παραµένει ανενεργή ή αδρανής κατά τη διάρκεια των 11-15 

δευτερολέπτων ενδιάµεσης σιωπής. Από την άλλη, ΜΜΝ εµφανίστηκε και στην 

δεύτερη θέση και µετά από εκεί, ακολουθούµενη τουλάχιστον µίας εµφάνισης του 

βασικού τόνου µέσα στην τρέχουσα ακολουθία. Πιθανώς, ακόµη και µία εµφάνιση 

του βασικού τόνου ήταν επαρκής για την επανενεργοποίηση της αναπαράστασης του 

τόνου αυτού. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά 

µε το περιεχόµενο των µνηµονικών αναπαραστάσεων. Το πλεονέκτηµα της 

σταθερής-κανονικής κατάστασης έναντι της κινητής-κανονικής δείχνει ότι οι 

πληροφορίες για τον τόνο αυτόν καθεαυτόν πρέπει να παραµένουν στη µνήµη για 

τουλάχιστον 11-15 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η απουσία ΜΜΝ στην πρώτη θέση 

ακόµη και στην σταθερή-κανονική κατάσταση και η δυναµικότητα µίας και µόνο 

υπενθυµιστικής αναπαράστασης του βασικού τόνου δείχνει ότι αυτή η µνήµη 

καθίσταται αδρανής κατά τα ενδιάµεσα διαστήµατα. Η µνήµη αυτή που µπορεί να 
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µένει αδρανής και να επανενεργοποιείται µπορεί να χαρακτηριστεί ως µακρόχρονη 

µνήµη (Cowan, Winkler, Teder & Näätänen, 1993). 

Μία ακόµη έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τους Imada, Hari, Loveless, 

McEvoy και Sams (1993).  Οι ακόλουθες τρεις πειραµατικές υποθέσεις σχεδιάστηκαν 

ώστε να επαληθεύσουν και να ερευνήσουν περεταίρω το µνηµονικό ίχνος της ΜΜR 

(mismatch response). Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζει ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο 

αριθµός εµφάνισης των βασικών ήχων, τόσο πιο ισχυρό το µνηµονικό ίχνος και 

µεγαλύτερο το ΜΜF (mismatch field). Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι όσο 

µεγαλύτερο είναι το διάστηµα µεταξύ του τελευταίου βασικού ερεθίσµατος και του 

αποκλίνοντος ερεθίσµατος, τόσο πιο αδύναµο γίνεται το ίχνος του βασικού και τόσο 

µικρότερο και το ΜΜF. Η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι όσο πιο µεγάλο είναι το 

διάστηµα µεταξύ των αποκλινόντων ερεθισµάτων, τόσο δυνατότερη είναι η 

νευρωνική δραστηριότητα που προκαλείται από τα ερεθίσµατα αυτά και τόσο 

µεγαλύτερο και το ΜΜF. Τέσσερα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν για τον έλεγχο 

των υποθέσεων αυτών, στα οποία συµµετείχαν 13 άτοµα. Το πείραµα 1α εξέτασε την 

πρώτη υπόθεση. Οι βασικοί ήχοι ήταν 1 kHz και οι αποκλίνοντες 1,2 kHz. Ο αριθµός 

των βασικών ερεθισµάτων µεταξύ των αποκλινόντων ήταν 3, 9 ή 19 και το διάστηµα 

µεταξύ των ερεθισµάτων ήταν 2,5, 1 ή 0,5 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Το πείραµα 1β 

εξέτασε επίσης την ίδια υπόθεση, µόνο που εδώ οι βασικοί ήχοι είχαν συχνότητα 1 

kHz και οι αποκλίνοντες 1,1 kHz. Ο αριθµός των βασικών ερεθισµάτων µεταξύ των 

αποκλινόντων ήταν 2, 4, 6 ή 8 και το διάστηµα µεταξύ των ερεθισµάτων άλλαζε 

µεταξύ 0,5 και 4,5 δευτερολέπτων. Το πείραµα 2 εξέτασε την δεύτερη υπόθεση. Εδώ 

οι βασικοί ήχοι ήταν 1 kHz και οι αποκλίνοντες 1,2 kHz, ο αριθµός των βασικών 

ερεθισµάτων µεταξύ των αποκλινόντων ήταν πάντα 5 και το διάστηµα µεταξύ των 

ερεθισµάτων είχε τρεις επιλογές, να είναι 0,5 , 1,4 ή 3,4 δευτερόλεπτα. Το πείραµα 3 

εξέτασε την τρίτη υπόθεση. Εδώ οι βασικοί ήχοι είχαν συχνότητα 1 kHz και οι 

αποκλίνοντες 1,1 kHz, το διάστηµα µεταξύ των ερεθισµάτων ήταν πάντα 0,5 

δευτερόλεπτα, αλλά το διάστηµα µεταξύ των αποκλινόντων ήταν 2, 4, 6 ή 8 

δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: η πρώτη υπόθεση επιβεβαιώθηκε και η 

συνεχόµενη παρουσίαση των βασικών ερεθισµάτων οδήγησε όντως σε πιο ισχυρό 

µνηµονικό ίχνος και αυξηµένο MMF. Η ύπαρξη µνήµης για τις ακολουθίες θα 

µπορούσε να εξηγήσει γιατί το MMF εξαρτιόταν από τον αριθµό των βασικών ήχων 

στο πείραµα 1α και όχι στο πείραµα 1β. Η δεύτερη υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε 

καθώς το εύρος του MMF µειώθηκε µόνο ελάχιστα µε την αύξηση του διαστήµατος. 
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Εποµένως, το µνηµονικό ίχνος δεν φθίνει αρκετά για διάστηµα από 0,6 ως 3,4 

δευτερόλεπτα. Η τρίτη υπόθεση επίσης επιβεβαιώθηκε και το MMF αυξανόταν όσο 

αυξανόταν και το διάστηµα µεταξύ των αποκλινόντων ερεθισµάτων. Ταυτόχρονα, 

όµως, αυξανόταν και ο αριθµός των βασικών ερεθισµάτων, µε αποτέλεσµα τα 

αποτελέσµατα να µπορούν να ερνηµευτούν ανάλογα µε αυτά του πειράµατος 1α, 

όπου είτε σχηµατιζόταν ένα ισχυρό µνηµονικό ίχνος λόγω του αυξηµένου αριθµού 

των βασικών ήχων, είτε λόγω της µειωµένης πιθανότητας εµφάνισης των 

αποκλινόντων. Βέβαια, τα παρόντα αποτελέσµατα δεν αποκλείουν την πιθανότητα η 

επίδραση από το διάστηµα µεταξύ των αποκλινόντων ήχων εν µέρει να οφείλεται 

στην ανθεκτικότητα του συστήµατος που δηµιουργεί τον MMF. Γενικά, τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µνηµονικό ίχνος περιλαµβάνει τα χρονικά 

χαρακτηριστικά µίας ακολουθίας ερεθισµάτων (Imada, Hari, Loveless, McEvoy & 

Sams, 1993).   

Μία ακόµη έρευνα κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ΜΜΝ 

έλαβε χώρα από τους Nousak, Deacon, Ritter και Vaughan (1996). Βέβαια, τη 

συγκεκριµένη έρευνα δεν απασχολούσε η διάρκεια της ακουστικής µνήµης, αλλά πώς 

αποθηκεύονται τα χαρακτηριστικά των ερεθισµάτων σε αυτό το είδος µνήµης, αν 

αποθηκεύονται δηλαδή ολικά ή ξεχωριστά το κάθε χαρακτηριστικό των ερεθισµάτων. 

Γενικά, εξετάστηκε αν ο πρώτος αποκλίνων ήχος αποδυνάµωνε τη µνήµη για τον 

βασικό ήχο αυτόν καθευαυτόν, οπότε τότε και η ΜΜΝ που θα εξαγόταν από τον 

δεύτερο αποκλίνοντα ήχο θα ήταν λιγότερο έντονη ανεξάρτητα από το 

χαρακτηριστικό στο οποίο διέφεραν οι δύο ήχοι. Αν, ωστόσο, η ΜΜΝ παρέµενε ίδια, 

αυτό θα αποτελούσε ένδειξη ότι ο πρώτος αποκλίνων ήχος θα εξασθενούσε τη µνήµη 

για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό στο οποίο διέφερε από τον βασικό ήχο, αλλά όχι 

και για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ήχου. Στο πείραµα, µετά από µία ακολουθία 

βασικών ήχων οι συµµετέχοντες άκουγαν τρεις αποκλίνοντες ήχους οι οποίοι 

διέφεραν ο καθένας σε ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό από τον βασικό (ένταση, 

συχνότητα, τοποθεσία). Στην περίπτωση που το κάθε χαρακτηριστικό αποθηκεύεται 

ξεχωριστά, θα υπάρχει αντίδραση του εγκεφάλου το ίδιο έντονη κάθε φορά σε κάθε 

αποκλίνοντα ήχο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι πιο πιθανή είναι η υπόθεση τα 

χαρακτηριστικά των ερεθισµάτων να αποθηκεύονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Η ένταση ή η ποιότητα των αναπαραστάσεων των χαρακτηριστικών µπορούν να 

ποικίλλουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ωστόσο, υπάρχουν και στοιχεία που 

οδηγούν στην ολιστική αποθήκευση των χαρακτηριστικών. Εποµένως, η µνήµη 
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αποθηκεύει και µε τους δύο τρόπους τις πληροφορίες. Βέβαια, χρειάζεται περαιτέρω 

έρευνα (Nousak, Deacon, Ritter & Vaughan, 1996). 

Τέλος, οι Winkler, Korzyukov, Gumenyuk, Cowan, Linkenkaer-Hansen, 

Ilmoniemi, Alho και Nӓӓtӓnen (2002) µελέτησαν τη σχέση µεταξύ της προσωρινής 

µνήµης και της µακρόχρονης αποθήκευσης των ηχητικών τόνων. Χρησιµοποίησαν τη 

διαδικασία της επανενεργοποίησης µε τη µέθοδο της ΜΜΝ. Στα τεστ 

επανενεργοποίησης δύο ακολουθίες ήχων χωρίζονταν από ένα διάστηµα σιωπής. 

Στην πρώτη ακολουθία όλοι οι ήχοι ήταν πανοµοιότυποι, ενώ στη δεύτερη ο δεύτερος 

ήχος διέφερε (αποκλίνων). Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι η µνηµονική 

καταγραφή της πρώτης ακολουθίας απενεργοποιείται µέσα σε διάστηµα 10 

δευτερολέπτων. Ωστόσο, ένας και µόνο ήχος υπενθύµισης (reminder tone) µπορεί να 

επαναφέρει την ανάµνηση του βασικού ήχου, αν βέβαια οι δύο ήχοι είναι ίδιοι. Στην 

έρευνα έλαβαν µέρος τρεις συµµετέχοντες από τους οποίους ζητούνταν να 

παρακολουθούν µια ταινία µε υπότιτλους και να αγνοούν τους ήχους που άκουγαν 

µέσω ακουστικών. Στο δεύτερο πείραµα οι συµµετέχοντες άκουγαν δύο ήχους, και 

όχι ακολουθίες ήχων, και έπρεπε να βρουν αν ο δεύτερος ήχος ήταν ίδιος ή 

διαφορετικός από τον βασικό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επανενεργοποίηση 

συνέβαινε µόνο όταν το µνηµονικό ίχνος του βασικού ήχου «επιζούσε» στα 30 

δευτερόλεπτα σιωπής, και εποµένως υπήρχε κάτι για να ανακληθεί από τη µνήµη. 

∆ηλαδή, αποδεικνύεται η ύπαρξη µιας µνήµης που περιέχει τις λεπτές ακουστικές 

λεπτοµέρειες ενός ήχου που παρουσιάζεται 30 δευτερόλεπτα µετά την τελευταία 

παρουσίαση του ήχου αυτού. Το µεγάλο διάστηµα διατήρησης που βρέθηκε σε αυτή 

την έρευνα και η έλλειψη αντικατάστασης των ήχων από άλλους, δείχνουν ότι οι 

ακουστικές µορφές και τα ακουστικά γεγονότα που λαµβάνονται σαν ακουστικές 

κανονικότητες, µπορούν να αποθηκευτούν µόνιµα και να χρησιµοποιηθούν όταν 

συναφή περιβαλλοντικά στοιχεία-ήχοι τα επανενεργοποιούν (Winkler, Korzyukov, 

Gumenyuk, Cowan, Linkenkaer-Hansen, Ilmoniemi, Alho & Nӓӓtӓnen, 2002). 

 

2.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Η ακουστική µνήµη µελετήθηκε και σε βρέφη από τους Cowan, Suomi και 

Morse (1982). Η µέθοδος που χρησιµοποίηθηκε εδώ είναι αυτή της κάλυψης 

(masking). Στο βασικό µοτίβο της µεθόδου αυτής, παρουσιάζονται δύο σύντοµοι ήχοι 

διαδοχικά και οι συµµετέχοντες πρέπει να αναγνωρίσουν τον πρώτο ήχο στην προς τα 

πίσω κάλυψη (back-ward masking), ή τον δεύτερο ήχο στην προς τα εµπρός κάλυψη 
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(forward masking) (Cowan, Suomi & Morse, 1982). Επειδή ο δεύτερος από τους δύο 

ήχους παρεµβαίνει στην ηχητική αποθήκευση του πρώτου όταν υπάρχει ένα σχετικά 

µικρό χρονικό διάστηµα µεταξύ της έναρξης του πρώτου και της έναρξης του 

δεύτερου ήχου (stimulus onset asynchronies/SOA), η απόδοση είναι συνήθως 

καλύτερη στην προς τα εµπρός κάλυψη. Επιπλέον, η παρεµβολή στην απόδοση της 

προς τα πίσω κάλυψης φτάνει σε ασύµπτωτο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο όπου πλέον 

δε συναντάνται, σε χρονικό διάστηµα µεταξύ των δύο ερεθισµάτων 250 χιλιοστών 

του δευτερολέπτου (Cowan, Suomi & Morse, 1982). Για να µελετηθεί, λοιπόν, η 

ακουστική µνήµη σε βρέφη, χρησιµοποιήθηκε η συγκεκριµένη διαδικασία. Στα ζεύγη 

φωνηέντων που ακούγονταν άλλαζε είτε το πρώτο φωνήεν (προς τα πίσω κάλυψη), 

είτε το δεύτερο (προς τα εµπρός κάλυψη), είτε κανένα (έλεγχος). Στο πείραµα 

συµµετείχαν 28 βρέφη 8-9 εβδοµάδων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η διάρκεια ενός 

ακουστικού µνηµονικού ίχνους είναι µεγαλύτερη στα βρέφη (SOA µεγαλύτερο των 

250 χιλιοστών του δευτερολέπτου) από ότι σε ενήλικες (SOA το πολύ 250 χιλιοστά 

του δευτερολέπτου), κάτι που δίνει το πλεονέκτηµα στα πρώτα να έχουν περισσότερο 

διαθέσιµο χρόνο για την ανάλυση οποιουδήποτε ακουστικού ερεθίσµατος. Ωστόσο, 

αυτός ο επιπλέον χρόνος µπορεί να προκαλεί µειωµένη ικανότητα στα βρέφη να 

αναλύουν ταχείες ακολουθίες ερεθισµάτων, µε περισσότερα του ενός µνηµονικά ίχνη 

(Cowan, Suomi & Morse, 1982).  

Σε ακόµη µία έρευνα που πραγµατοποίησαν ο Cowan και οι συνεργάτες του 

(Gomes, Sussman, Ritter, Kurtzberg, Cowan & Vaughan, 1999) µελετήθηκε αν 

συµβαίνουν αναπτυξιακές αλλαγές στη διάρκεια της ακουστικής µνήµης, που να 

αφορούν στην ηχητική συχνότητα. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ΜΜΝ. Επίσης, ο 

χρόνος µεταξύ του αποκλίνοντος ερεθίσµατος και του βασικού ερεθίσµατος ποίκιλε, 

ώστε να καθοριστεί αν συνέβαινε κάποια αναπτυξιακή αλλαγή στη διάρκεια της 

ακουστικής µνήµης για τις ηχητικές συχνότητες. Τα ενδιάµεσα διαστήµατα στις 

οχτάδες των ερεθισµάτων που εναλλάσσονταν (βασικά-αποκλίνοντα) κυµαίνονταν 

από 1-8 δευτερόλεπτα και οι ήχοι ήταν 1000 Hz (βασικοί) και 1200 Hz 

(αποκλίνοντες). Οι συµµετέχοντες ήταν 12 ενήλικες (22-38 ετών) και 29 παιδιά (6-12 

ετών). Οι συµµετέχοντες έπρεπε να αδιαφορούν για τον ήχο που έφτανε στα αφτιά 

τους µέσω ακουστικών, είτε παρακολουθώντας κάποιο βίντεο, χωρίς ήχο, είτε 

διαβάζοντας ένα βιβλίο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όλοι οι συµµετέχοντες 

εξήγαγαν ΜΜΝ µετά από τη χρονική καθυστέρηση του 1 δευτερολέπτου, αλλά µετά 

από 8 δευτερόλεπτα µόνο οι ενήλικοι και τα µεγαλύτερα παιδιά. Αυτό καταδεικνύει 
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µια αναπτυξιακή αλλαγή στη διάρκεια της ακουστικής µνήµης. Η αισθητηριακή 

µνήµη για τις ηχητικές συχνότητες διαρκεί για µικρότερο χρονικό διάστηµα σε παιδιά 

από 10 ετών και κάτω συγκριτικά µε τα µεγαλύτερα παιδιά και τους ενήλικες. 

Βέβαια, το γεγονός ότι 3 παιδιά µεταξύ των ηλικιών 8-10 ετών και 2 παιδιά µεταξύ 6-

7 ετών, εµφάνισαν ΜΜΝ στα 8 δευτερόλεπτα µπορεί να σηµαίνει ότι η αύξηση της 

ακουστικής µνήµης µπορεί να συµβαίνει µε διαφορετικό ρυθµό σε διαφορετικά 

άτοµα (Gomes, Sussman, Ritter, Kurtzberg, Cowan & Vaughan, 1999).   

Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της ακουστικής αισθητηριακής µνήµης 

στην αντίληψη της οµιλίας και στην κατανόηση, οι Cheour, Čėponiené, Leppänen, 

Alho, Kujala, Renlund, Fellman και Näätänen (2002) µελέτησαν το διάστηµα ζωής 

της ακουστικής µνήµης σε 24 νεογέννητα µε τη µέθοδο MMN. Σταθεροί ήχοι των 

1000 Hz αντικαθίσταντο από αποκλίνοντες ήχους των 1100 Hz, µε χρονικά 

διαστήµατα µεταξύ της έναρξης του πρώτου και του δεύτερου ήχου (SOA) των 450, 

800 ή 1500 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στα 0,8 

δευτερόλεπτα παρουσιαζόταν MMN, αλλά όχι σε µικρότερα ή µεγαλύτερα χρονικά 

διαστήµατα. Συγκριτικά µε τους ενήλικες, που έχει βρεθεί ότι εξάγουν ΜΜΝ ακόµη 

και σε διάστηµα 10 δευτερολέπτων, φαίνεται ότι η ακουστική µνήµη των 

νεογέννητων είναι σηµαντικά πιο σύντοµη από αυτή των ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα 

αυτής της έρευνας έρχονται σε αντίθεση µε αυτά της προηγούµενης συµπεριφορικής 

έρευνας των Cowan, Suomi και Morse (1982) (Cheour, Čėponiené, Leppänen, Alho, 

Kujala, Renlund, Fellman & Näätänen, 2002). 

Λόγω της σηµαντικότητάς της για τη γνωστική ανάπτυξη, η βραχύχρονη 

ακουστική µνήµη µελετήθηκε και από τους Glass, Sachse και von Suchodoletz (2008) 

σε παιδιά ηλικίας από 2-6 ετών. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτή της 

MMN µε ήχους δύο διαφορετικών συχνοτήτων και ενδιάµεσα διαστήµατα από 500 

ως 5000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Σύµφωνα µε τους ερευνητές αυτούς οι 

συµπεριφορικές έρευνες για την εκτίµηση της ακουστικής µνήµης, κατά τις οποίες οι 

συµµετέχοντες καλούνται να επαναλάβουν ακολουθίες ήχων, συλλαβών, λέξεων ή 

αριθµών αυξανόµενου µήκους, απαιτούν και επηρεάζονται από την προσοχή και την 

κινητοποίηση (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008). Επιπλέον, οι περισσότερες από 

αυτές τις δοκιµασίες είναι λεκτικές, κάτι που σηµαίνει ότι η όποια αποτυχία σε αυτές 

µπορεί να οφείλεται σε γλωσσικές δυσκολίες (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008). 

Για το λόγο αυτό, σε πολλές έρευνες χρησιµοποιήθηκε η πιο αντικειµενική µέθοδος 

της ΜΜΝ (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008, αναφορά από Nӓӓtӓnen, 2003). 
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Ακόµη, αυτή η µέθοδος φαίνεται καταλληλότερη για τα µικρότερα παιδιά, καθώς δεν 

είναι απαραίτητη η προσοχή (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008). Στη συγκεκριµένη 

έρευνα εξετάζονται οι επιδράσεις της ωρίµανσης που µπορεί να συµβαίνει στην 

ακουστική µνήµη σε αυτές τις ηλικίες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι λαµβάνουν 

χώρα αναπτυξιακές αλλαγές στη διάρκεια της ακουστικής αισθητηριακής µνήµης. 

Στα δίχρονα η διάρκεια της µνήµης αυτής είναι µεταξύ 1 και 2 δευτερολέπτων, στα 

τρίχρονα µικρότερη από 2 δευτερόλεπτα, στα τετράχρονα µεγαλύτερη των 2 

δευτερολέπτων και στα εξάχρονα βρίσκεται µεταξύ των 3 και 5 δευτερολέπτων 

(Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008). 

Οι ίδιοι ερευνητές (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008) µελέτησαν την 

διάρκεια της ακουστικής µνήµης σε παιδιά ηλικίας δύο ετών, λόγω της 

σπουδαιότητας, όπως ήδη αναφέρεται και παραπάνω, της ηλικίας αυτής στην 

ανάπτυξη φυσιολογικής γνωστικής λειτουργικότητας. Οι συµµετέχοντες ήταν 37 

δίχρονα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε και εδώ ήταν 

αυτή της MMN. Οι βασικοί ήχοι ήταν 1000 Hz και οι αποκλίνοντες 1200 Hz, ενώ τα 

ενδιάµεσα διαστήµατα ήταν 500, 1000 ή 2000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά παρουσίαζαν ΜΜΝ στα 500 και στα 1000 

χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά όχι στα 2000. Αυτό σηµαίνει ότι στα δύο πρώτα 

διαστήµατα τα παιδιά µπορούσαν να αντιληφθούν τη διαφορά των δύο ήχων. 

Εποµένως, τα ακουστικά µνηµονικά ίχνη στα δίχρονα παραµένουν στην 

αισθητηριακή µνήµη το λιγότερο για 1 δευτερόλεπτο και φθίνουν µέσα σε 2 

δευτερόλεπτα (Glass, Sachse & Suchodoletz, 2008). 

 Έρευνες, βέβαια, πραγµατοποιήθηκαν και για τον έλεγχο της επίδρασης της 

γήρανσης στην ακουστική µνήµη. Στην έρευνα των Amenedo και Díaz (1998) 

συµµετείχαν 16 νέοι, 16 µεσήλικες και 19 ηλικιωµένοι. Τα ακουστικά ερεθίσµατα 

που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 1000 Hz οι βασικοί ήχοι και 1500 Hz οι αποκλίνοντες. 

Κατά την δοκιµασία οι συµµετέχοντες καλούνταν να εστιάσουν την προσοχή τους 

στο ένα από τα δύο αφτιά και να πατούν ένα κουµπί όταν ανακάλυπταν έναν 

αποκλίνοντα ήχο στο αφτί που είχαν στραµµένη την προσοχή τους, αγνοώντας τα 

ερεθίσµατα που έφταναν στο άλλο αφτί. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν 

διαφορές µεταξύ των ηλικιακών οµάδων ως προς την εξαγωγή ΜΜΝ για ενδιάµεσα 

διαστήµατα των 0,6 δευτερολέπτων. Η ΜΜΝ για αλλαγές στη συχνότητα φαίνεται να 

µην επηρεάζεται από την ηλικία και η ακρίβεια στην αυτόµατη σύγκριση των 

φυσικών χαρακτηριστικών των ερεθισµάτων στην ακουστική µνήµη δείχνει να 
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αντιστέκεται στη γήρανση, τουλάχιστον όταν τα ερεθίσµατα χωρίζονται από σύντοµα 

διαστήµατα. Βέβαια, τα αποτελέσµατα έδειξαν µια πιο αργή επεξεργασία στην 

σύγκριση των φυσικών χαρακτηριστικών των ερεθισµάτων από την ηλικιακή οµάδα 

των µεσηλίκων και των ηλικιωµένων, δείχνοντας έτσι την επίδραση της ηλικίας σε 

αυτή τη διαδικασία (Amenedo & Díaz, 1998). 

Επίσης, οι Gaeta, Friedman, Ritter και Cheng (2001) εξέτασαν µέσω της 

ΜΜΝ το κατά πόσο η διάρκεια µιας προσωρινής µνήµης ενός ακουστικού 

ερεθίσµατος µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία, όπως συµβαίνει και µε άλλες πιο 

περίπλοκες µορφές µνήµης. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι αν η προσωρινή ακουστική 

µνήµη που εξάγει ΜΜΝ φθίνει πιο γρήγορα για τους ηλικιωµένους, τότε η σχετική 

αλλαγή στο εύρος της ΜΜΝ από το 1 δευτερόλεπτο ως τα 8 δευτερόλεπτα, θα ήταν 

µεγαλύτερη γι΄αυτή την ηλικιακή οµάδα έναντι των νεαρότερων συµµετεχόντων. 

Συµµετείχαν 16 νέοι και 16 ηλικιωµένοι, µε µέσο όρο ηλικίας τα 23 και 72 χρόνια 

αντίστοιχα. Το ακουστικό ερέθισµα ήταν δύο απαλοί τόνοι, ο βασικός 1000 Hz και ο 

αποκλίνων 1200 Hz, οι οποίοι παρουσιάζονταν σε ακουστικές ακολουθίες των 8 

τόνων και το διάστηµα µεταξύ των ακολουθιών ήταν 1 ή 8 δευτερόλεπτα. Οι 

συµµετέχοντες καλούνταν να αγνοούν το ερέθισµα και να παρακολουθούν σιωπηλά 

µία ταινία. Έπειτα από την ολοκλήρωση της δοκιµασίας οι συµµετέχοντες έλαβαν 

µέρος σε µία όµοια δοκιµασία, µόνο που αυτή τη φορά µπορούσαν να δίνουν 

προσοχή στο ερέθισµα και να πατούν ένα κουµπί κάθε φορά που άκουγαν τον 

αποκλίνοντα ήχο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στο 1 δευτερόλεπτο τόσοι νέοι όσοι 

και ηλικιωµένοι παρουσίασαν ΜΜΝ. Στα 8 δευτερόλεπτα συνέβη και πάλι το ίδιο, 

αλλά τώρα ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν µικρότερος και στις δύο οµάδες (6 και 

5 άτοµα αντίστοιχα). Παρά, όµως την αποτυχία του αποκλίνοντα ήχου να εξάγει 

ΜΜΝ για τους περισσότερους συµµετέχοντες στο διάστηµα των 8 δευτερολέπτων, 

όλοι ήταν ικανοί να διακρίνουν ανάµεσα στον βασικό και στον αποκλίνοντα ήχο και 

µάλιστα µε µεγαλύτερη ακρίβεια στη συµπεριφορική δοκιµασία. Έτσι, η αρχική 

υπόθεση της έρευνας δε φαίνεται να υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα. Η διάρκεια 

της προσωρινής ακουστικής µνήµης δε φαίνεται να µειώνεται µε την ηλικία. Τα 

αποτελέσµατα αυτά, βέβαια, πρέπει να γίνουν κατανοητά και µέσα από την 

αντιληπτική οµαδοποίηση. Αν, δηλαδή, λαµβάνεται υπόψη η χρονική διάκριση 

µεταξύ των βασικών και των αποκλινόντων ήχων στα διαστήµατα του 1 και των 8 

δευτερολέπτων, η διαφορά που υπάρχει στη δηµιουργία της ΜΜΝ στις δύο 

καταστάσεις µπορεί να εξηγηθεί. Όταν το διάστηµα µεταξύ των βασικών ήχων είναι 
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µικρό, όπως και το διάστηµα µεταξύ βασικών και αποκλινόντων, όλοι οι ήχοι 

χειρίζονται σα να ανήκουν στην ίδια οµάδα. Εποµένως, η παρουσίαση ενός 

αποκλίνοντος ήχου λαµβάνεται από τη ΜΜΝ σαν µία αποχώρηση από την 

κανονικότητα και οδηγεί στην δηµιουργία της. Όταν το διάστηµα µεταξύ των 

βασικών ήχων είναι µικρό, αλλά το διάστηµα µεταξύ βασικών και αποκλινόντων 

µεγάλο (π.χ. 8 δευτερόλεπτα), η οµάδα που γίνεται αντιληπτή και δηµιουργεί την 

κανονικότητα είναι η ακολουθία των βασικών ήχων και οι αποκλίνοντες µένουν 

εκτός για κάποιους συµµετέχοντες. Έτσι, όταν εµφανίζεται ένας αποκλίνων ήχος δεν 

αναγνωρίζεται κάποια αποχώρηση από την κανονικότητα και δεν εξάγεται ΜΜΝ, 

ακόµη και αν η µνηµονική αναπαράσταση του βασικού ήχου διατηρείται ακόµα. Το 

γεγονός ότι κάποιοι συµµετέχοντες παρουσίασαν ΜΜΝ ακόµη και στο διάστηµα των 

8 δευτερολέπτων, δείχνει ότι η χρονική διάκριση για αντιληπτική οµαδοποίηση 

µεταξύ των ακουστικών ερεθισµάτων δεν είναι ένας σταθερός παράγοντας, αλλά 

ποικίλει µεταξύ των ατόµων (Gaeta, Friedman, Ritter & Cheng, 2001). 

Τέλος, οι Rimmele, Sussman, Keitel, Jacobsen και Schröger (2011) εξέτασαν 

και αυτοί την επίδραση της ηλικίας στην ακουστική µνήµη και συγκεκριµένα στην 

επεξεργασία των χρονικών χαρακτηριστικών και της συχνότητας ενός µοτίβου δύο 

ήχων. Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν βρει δυσκολίες σε µεσήλικες κατά τη 

διάρκεια ακουστικών δοκιµασιών. Στην έρευνα αυτή συµµετείχαν 13 νέοι και 13 

µεσήλικες. Στους συµµετέχοντες παρουσιάζονταν ήχοι συγκεκριµένης διάρκειας και 

συχνότητας (βασικοί) και ενδιάµεσα εµφανίζονταν –πιο σπάνια- ήχοι είτε 

διαφορετικής διάρκειας, είτε διαφορετικής συχνότητας (αποκλίνοντες). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αυτόµατη ανίχνευση στην αισθητηριακή µνήµη των 

χρονικών αποκλίσεων ή των αποκλίσεων που αφορούν στη συχνότητα των ήχων, 

είναι λιγότερο δυνατή στους µεγαλύτερους σε ηλικία συµµετέχοντες συγκριτικά µε 

τους νεότερους (Rimmele, Sussman, Keitel, Jacobsen & Schröger, 2011). 

 

2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Γενικά, υπάρχει η άποψη ότι όταν µία αίσθηση εκλείπει, τότε οι υπόλοιπες 

αισθήσεις βελτιώνονται για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το αισθητηριακό έλλειµµα 

(Cattaneo & Vecchi, 2011). Εποµένως, για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης οι 

υψηλότερες ακουστικές ικανότητες µπορεί να επηρεάζουν και επεξεργασίες όπως η 

µνήµη για ακουστικές και λεκτικές πληροφορίες ή η γλωσσική επεξεργασία 

(Cattaneo & Vecchi, 2011). Επιπλέον, τα άτοµα αυτά βασίζονται περισσότερο από τα 
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βλέποντα στις ακουστικές πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν µια εικόνα του 

περιβάλλοντος (Röder, Rösler & Neville, 2001).  

Οι Röder, Rösler και Neville (1999) µελέτησαν την επάρκεια στην ακουστική 

επεξεργασία ηχητικών ερεθισµάτων σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης (ολική 

τύφλωση και ευαισθησία στο φως) και µε κανονική όραση, προκειµένου να βρεθούν 

τυχόν αλλαγές που λαµβάνουν χώρα λόγω της έλλειψης όρασης. Οι συµµετέχοντες 

ήταν 11 άτοµα µε τύφλωση και 11 βλέποντες, οι οποίοι µέσω ακουστικών άκουγαν 

ήχους 1500 Hz και διάρκειας 50 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οι ήχοι 

παρουσιάζονταν µε ενδιάµεσα διαστήµατα των 0.2, 1 και 2 δευτερολέπτων, ενώ 

παρουσιάζονταν ανακατεµένοι και αποκλίνοντες ήχοι των 1000 Hz. Οι 

συµµετέχοντες έπρεπε να πατήσουν ένα κουµπί κάθε φορά που αντιλαµβάνονταν το 

ερέθισµα-στόχο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η απώλεια της όρασης οδηγεί σε 

αλλαγές και στις υπόλοιπες αισθήσεις. Τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας των 

ακουστικών πληροφοριών φάνηκαν ίδια και στις δύο οµάδες, αλλά λειτουργούν πιο 

αποτελεσµατικά στους τυφλούς, ενώ τα επόµενα στάδια παρουσιάζουν µια 

αναδιοργάνωση των αισθήσεων. Γενικά, τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

απαντούσαν πιο γρήγορα από τα βλέποντα, αλλά και οι δύο οµάδες έβρισκαν µε την 

ίδια ακρίβεια τους ήχους-στόχους (Röder, Rösler & Neville, 1999). 

Οι ίδιοι ερευνητές (Röder, Rösler & Neville, 2001) εξέτασαν την υπόθεση αν 

τα άτοµα µε τύφλωση έχουν καλύτερη µνήµη από τα βλέποντα για λεκτικές 

πληροφορίες που παρέχονται ακουστικά και πιο συγκεκριµένα ήθελαν να καθορίσουν 

αν η µνηµονική κωδικοποίηση και/ή επανάληψη είναι βελτιωµένες στους ενήλικες µε 

τύφλωση. Οι συµµετέχοντες ήταν 11 εκ γενετής τυφλοί και 11 βλέποντες και η 

µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν συµπεριφορική-ηλεκτροφυσιολογική. Στο πρώτο 

στάδιο, και οι δύο οµάδες συµµετεχόντων έκριναν τη σηµασία προτάσεων που τους 

παρουσιάζονταν ακουστικά, οι µισές από τις οποίες έληγαν µε µία αναµενόµενη λέξη, 

ενώ οι άλλες µισές µε µία λέξη που δε σχετιζόταν µε το υπόλοιπο περιεχόµενο. Στο 

δεύτερο στάδιο, το οποίο ακολουθούσε άµεσα, οι συµµετέχοντες άκουγαν 

ανακατεµένες τις τελευταίες λέξεις των προηγούµενων προτάσεων µαζί µε ίσο 

αριθµό νέων λέξεων. Οι ανταποκρίσεις του εγκεφάλου στα ερεθίσµατα (event related 

potentials) µετρήθηκαν µε ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (EEG). Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα άτοµα µε τύφλωση είχαν καλύτερες µνηµονικές αποδόσεις και έκαναν 

χρήση µιας πιο αποδοτικής στρατηγικής κωδικοποίησης από τα βλέποντα. Ενώ, 

λοιπόν, τα ίδια εγκεφαλικά συστήµατα µεσολαβούν για τις µνηµονικές λειτουργίες 
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τόσο των ατόµων µε τύφλωση, όσο και των βλεπόντων, φαίνεται ότι στους πρώτους 

λειτουργούν µε µεγαλύτερη επάρκεια (Röder, Rösler & Neville, 2001).  

Οι  Röder και Rösler (2003) µελέτησαν την αποδοτικότητα διαφορετικών 

στρατηγικών κωδικοποίησης για τη µνήµη ακουστικής αναγνώρισης σε τυφλούς και 

βλέποντες συµµετέχοντες. Επιπλέον, για να ελέγξουν αν οι αντισταθµιστικές αλλαγές 

εξελίσσονται στην ενήλικη ζωή, µελέτησαν και µία οµάδα ατόµων που τυφλώθηκαν 

αργότερα. Αν η ικανότητα αντιστάθµισης είναι µικρότερη στην ενήλικη ζωή, τότε τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα θα ήταν η τρίτη οµάδα συµµετεχόντων να παρουσιάσει 

καλύτερη επίδοση από τους βλέποντες, αλλά χειρότερη από τους εκ γενετής τυφλούς. 

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 24 βλέποντες, 20 εκ γενετής τυφλοί και 20 άτοµα 

που τυφλώθηκαν αργότερα. Τα ακουστικά ερεθίσµατα ήταν 226 ήχοι του 

περιβάλλοντος, όπως ζώα, µουσικά όργανα, εργαλεία κ.ά. Στην πρώτη φάση, οι 

συµµετέχοντες άκουγαν 59 από αυτούς τους ήχους. Από τους µισούς συµµετέχοντες 

ζητούνταν να ονοµάσουν τους ήχους (σηµασιολογική κωδικοποίηση), ενώ από τους 

άλλους µισούς να τους χαρακτηρίσουν ως έντονους ή απαλούς σε µια κλίµακα 

διαβάθµισης (φυσική κωδικοποίηση). Έπειτα, ακολουθούσε µία δοκιµασία 

απόσπασης της προσοχής προκειµένου να µειωθεί η πιθανότητα συµβολής της 

βραχύχρονης µνήµης στην αναγνώριση. Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες άκουγαν 

ξανά τους προηγούµενους 59 ήχους ανακατεµένους µε 59 νέους και έπρεπε να 

αποφασίσουν ποιοι ήχοι είχαν παρουσιαστεί και στην προηγούµενη φάση. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν καλύτερη µνηµονική επίδοση στους εκ γενετής τυφλούς από 

τους βλέποντες, κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε πολλές έρευνες. Ακόµη, η 

σηµασιολογική κωδικοποίηση συγκριτικά µε την φυσική, βελτίωσε τις επιδόσεις των 

εκ γενετής τυφλών στον ίδιο βαθµό µε αυτές των βλεπόντων και των ατόµων που 

τυφλώθηκαν αργότερα. Επιπλέον, τα σκορ των ατόµων που τυφλώθηκαν αργότερα 

ήταν λίγο καλύτερα από των βλεπόντων και λίγο χειρότερα από των εκ γενετής 

τυφλών. Εποµένως, η αντισταθµιστική ευπλαστότητα φαίνεται να υπάρχει και στην 

ενήλικη ζωή, αλλά σε µικρότερο βαθµό από την παιδική ηλικία. Τέλος, στα άτοµα 

που τυφλώθηκαν αργότερα, η ηλικία και όχι η διάρκεια της τύφλωσης φαίνεται να 

επηρεάζει τις µνηµονικές επιδόσεις (Röder & Rösler, 2003). 

Μία ακόµη έρευνα στην οποία συµµετείχαν άτοµα µε κανονική όραση, µε 

µυωπία, αµβλυωπία, µεταγενέστερη τύφλωση και εκ γενετής τύφλωση 

πραγµατοποιήθηκε από τους Després, Candas και Dufour (2005). Σκοπός τους ήταν 

να µελετήσουν αν όσο πιο σοβαρό γινόταν το πρόβληµα όρασης, τόσο πιο ακριβής 
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ήταν η τοποθέτηση του εαυτού στο χώρο µε την βοήθεια µόνο ακουστικών 

ερεθισµάτων. Η τοποθέτηση του εαυτού και η κίνηση στο χώρο απαιτεί χωρικές 

αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος. Η πλοήγηση στο χώρο βασίζεται σε εξωτερικά 

σήµατα, οπτικά ή ακουστικά,  που προσδιορίζουν τη θέση και τον προσανατολισµό 

του παρατηρητή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ύπαρξη αντιστάθµισης µεταξύ των 

αισθήσεων ακόµη και στην περίπτωση της µυωπίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα άτοµα 

µε τύφλωση αποµνηµονεύουν καλύτερα τα ακουστικά στοιχεία. Επίσης, µε βάση και 

τις προηγούµενες έρευνες των Röder και Rösler, οι τυφλοί και κωδικοποιούν το 

ακουστικό υλικό πιο αποτελεσµατικά από τους βλέποντες, και παρουσιάζουν 

αντισταθµιστικές αλλαγές στη λειτουργία της µακρόχρονης ακουστικής µνήµης λόγω 

της έλλειψης οπτικών αναπαραστάσεων. Έτσι και τα αποτελέσµατα αυτής της 

έρευνας πιθανόν να εξηγούνται από µια καλύτερη συνένωση των χωρικών 

ακουστικών πληροφοριών (Després, Candas & Dufour, 2005).    

Οι Stevens και Weaver (2005) µέτρησαν την ακουστική επίδοση σε δοκιµασία 

προς τα πίσω κάλυψης (backward masking) σε βλέποντες και σε άτοµα που 

τυφλώθηκαν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, µε σκοπό να καθορίσουν αν οι 

δεύτεροι δηµιουργούν µια αναπαράσταση του ερεθίσµατος γρηγορότερα από τους 

πρώτους, µετρώντας τις επιδράσεις των καλύψεων (maskers) σε διάφορα χρονικά 

διαστήµατα. Οι συµµετέχοντες ήταν 21 βλέποντες, εκ των οποίων οι 10 συµµετείχαν 

µε καλυµµένα µάτια και οι υπόλοιποι 11 κανονικά, και 13 άτοµα µε τύφλωση. 

Έλαβαν χώρα τέσσερα διαφορετικά πειράµατα και τα αποτελέσµατα όλων έδειξαν ότι 

η ακουστική αντίληψη είναι σαφώς πιο ενδυναµωµένη στα άτοµα µε τύφλωση. Τα 

άτοµα αυτά έχουν ένα πλεονέκτηµα στον εντοπισµό των αστραπιαίων αλλαγών στα 

χαρακτηριστικά των ακουστικών ερεθισµάτων. Το διάστηµα στο οποίο πλέον η 

κάλυψη δεν εµποδίζει την ακριβή διάκριση αντικατοπτρίζει το χρόνο που χρειάζεται 

για τη σχηµατοποίηση της αναπαράστασης του δεύτερου ερεθίσµατος. Το διάστηµα 

αυτό για τα άτοµα µε τύφλωση ήταν 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ για τους 

βλέποντες, και για τις δύο οµάδες, ήταν 160 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τα 

αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 

άλλων ερευνών για ενδυναµωµένη µνήµη και προσοχή σε τυφλούς (Stevens & 

Weaver, 2005). 

Οι ίδιοι ερευνητές (Weaver & Stevens, 2006), θέλοντας να ερευνήσουν κι 

άλλα σηµεία στα οποία πιθανόν άτοµα µε τύφλωση να υπερέχουν των βλεπόντων, 

µέτρησαν το µικρότερο διάστηµα σιωπής που µπορεί να ανιχνευτεί εντός ενός 
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ακουστικού σήµατος. Οι συµµετέχοντες ήταν 10 άτοµα µε τύφλωση, 10 βλέποντες 

της ίδιας ηλικίας και 10 βλέποντες νεότεροι. Σε αυτούς παρουσιαζόταν ένας ήχος 400 

χιλιοστών του δευτερολέπτου, µε ενδιάµεσα κενά από 1 ως 7 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν κάποια καλύτερη επίδοση στα άτοµα 

µε τύφλωση στην ανίχνευση των κενών, ωστόσο, πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή 

εξαιτίας του µικρού δείγµατος (Weaver & Stevens, 2006). 

Οι Rokem και Ahissar (2009) εξέτασαν αν τα πλεονεκτήµατα που 

παρουσιάζουν τα άτοµα µε τύφλωση στις µνηµονικές και αντιληπτικές δοκιµασίες 

φανερώνουν ξεχωριστούς µηχανισµούς αντιστάθµισης ή, εναλλακτικά, αν και τα δύο 

κατάγονται από έναν κοινό αντιληπτικό µηχανισµό αντιστάθµισης. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 16 εκ γενετής τυφλοί και 16 βλέποντες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 

άτοµα µε τύφλωση κατέχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στις µνηµονικές 

δοκιµασίες όταν εξετάζονται σε υλικό που τους είναι οικείο. Όταν εξετάζονται σε µη 

οικείο υλικό, όπως είναι οι ψευδολέξεις, το πλεονέκτηµα µειώνεται σηµαντικά. 

Εποµένως, το πλεονέκτηµα αυτό είναι αποτέλεσµα καλύτερης κωδικοποίησης των 

ερεθισµάτων και όχι αποτέλεσµα υπεροχής κάποιων διαδοχικών σταδίων 

επεξεργασίας. Τα τυφλά άτοµα δεν είχαν καλύτερες επίδοσεις όταν έπρεπε να 

διαχειριστούν το υλικό στη µνήµη τους. Γενικά, τα αποτελέσµατα ότι τα άτοµα µε 

τύφλωση κατέχουν υψηλότερη ακουστική και λεκτική κωδικοποίηση, δείχνουν έναν 

σηµαντικό βαθµό συµπεριφορικής αντιστάθµισης (Rokem & Ahissar, 2009). 

Τέλος, µία ακόµη έρευνα που στο δείγµα της υπήρχαν άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης ήταν αυτή των Jonides, Kahn & Rozin (1975). Στην έρευνα συµµετείχαν 16 

εκ γενετής και ολικά τυφλοί φοιτητές και 16 φοιτητές µε κανονική όραση. Οι 

πειραµατικές καταστάσεις ήταν δύο· στην πρώτη, µία λίστα µε 20 ζευγάρια 

ουσιαστικών διαβαζόταν δυνατά µε ρυθµό ενός ζευγαριού ανά 10 δευτερόλεπτα. 

Κάθε συµµετέχοντας έπρεπε να θυµάται τα ζευγάρια όσο καλύτερα µπορούσε γιατί 

θα εξεταζόταν στην ανάκληση του δεύτερου ουσιαστικού του κάθε ζευγαριού, ενώ θα 

του δινόταν το πρώτο σαν στοιχείο. Η δεύτερη κατάσταση περιελάµβανε µία ακόµη 

λίστα µε 20 ζευγάρια ουσιαστικών, αλλά ο κάθε συµµετέχοντας έπρεπε εδώ να 

θυµηθεί τη λίστα έχοντας φανταστεί µία σχέση µεταξύ των λέξεων του κάθε 

ζευγαριού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες µε τύφλωση είχαν 

σηµαντικά φτωχότερη απόδοση από τους βλέποντες, αλλά αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι και οι δύο οµάδες συµµετεχόντων παρουσίασαν µία κατακόρυφη αύξηση 

στην δεύτερη κατάσταση. Εποµένως, η φαντασία φαίνεται να έχει τεράστια 
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µνηµονική αξία στην περίπτωση που δεν υπάρχει όραση. Βέβαια, τα αποτελέσµατα 

δεν αποκλείουν η αύξηση στην απόδοση στην δεύτερη κατάσταση να οφείλεται στην 

επίδραση της πρακτικής εξάσκησης. Έτσι, δόθηκαν σε 23 φοιτητές και οι δύο λίστες 

ξανά, χωρίς να τους δοθούν οδηγίες ώστε να συνδέσουν µε τη φαντασία τους τα 

ουσιαστικά και τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν καµία βελτίωση στη δεύτερη λίστα. 

Τέλος, σε µία οµάδα 13 συµµετεχόντων δόθηκαν και οι δύο λίστες µε τις απαραίτητες 

οδηγίες για τη σύνδεση των ουσιαστικών. Και πάλι δε φάνηκε κάποια βελτίωση µε 

την εξάσκηση. Εποµένως, τα δύο αυτά πειράµατα καταδεικνύουν ότι η βελτίωση 

στην απόδοση από τη λίστα 1 στη λίστα 2 δεν οφείλεται στην εξάσκηση των 

συµµετεχόντων, αλλά είναι αποτέλεσµα χειρισµού. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το 

ίδιο αποτελεσµατικές εικόνες µπορούν να υπάρξουν και σε άλλες αισθήσεις πέραν 

της όρασης. Υπό αυτή την υπόθεση, τα άτοµα µε τύφλωση βασίζονται σε εικόνες οι 

οποίες είναι ακουστικές, απτικές κλπ. Εποµένως, η επίδραση της φαντασίας δεν είναι 

ουσιαστικά οπτική (Jonides, Kahn & Rozin, 1975). 
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3. Απτική μνήμη 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αφή, συγκριτικά µε τις άλλες αισθήσεις, έχει απορριφθεί από τις µελέτες 

της ψυχολογίας (Millar, 1999). Αυτό πιθανό να συνέβη επειδή η αφή δεν είναι µία και 

µοναδική αίσθηση, ούτε ένα και µοναδικό αντιληπτικό σύστηµα (Millar, 1999). Κάτι 

ανάλογο φαίνεται να υποστήριζε και ο Αριστοτέλης. Κατά τον Αριστοτέλη, η 

αίσθηση της αφής, η πέµπτη αίσθηση, δε φαίνεται να είναι µία και µοναδική. 

Άλλωστε, δεν υπήρχε ένα όργανο, όπως τα µάτια, τα αφτιά, η µύτη ή το στόµα, και το 

δέρµα δεν ταίριαζε µε την ιδέα ενός αισθητήριου οργάνου. Έτσι, η αίσθηση 

υποδιαιρέθηκε (Gibson, 1983). Βέβαια, είναι πλέον γνωστό ότι το απτικό σύστηµα, εν 

αντιθέσει µε τα υπόλοιπα αντιληπτικά συστήµατα, περιλαµβάνει όλο το σώµα, όλη 

την επιφάνειά του (Gibson, 1983). Αυτό που αποκαλούµε «αφή» αναφέρεται σε 

συνδυασµούς ενός αριθµού διαφορετικών πηγών πληροφοριών, που περιλαµβάνουν 

εισερχόµενα ερεθίσµατα από κάποιους υποδοχείς του δέρµατος σε µεγαλύτερο ή 

µικρότερο βαθµό (Millar, 1999) και επειδή αυτοί οι υποδοχείς είναι µοιρασµένοι σε 

όλη την επιφάνεια του σώµατος, αυτή η ανατοµική ποικιλία κάνει δυσκολότερη την 

κατανόηση της ενότητας της λειτουργίας της αφής, που παρ’ όλα αυτά υπάρχει 

(Gibson, 1983).      

Οι απτικές µνήµες, λοιπόν, κατέχουν έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο σε 

πολλές καθηµερινές δραστηριότητες (Gallace & Spence, 2009). Ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος χρειάζεται ένα σύνθετο σύστηµα απτικής µνήµης για να εκτελέσει 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την αποθήκευση και ανάκληση απτικών 

πληροφοριών και έτσι διευκολύνεται και η ακριβής αναγνώριση αντικειµένων που 

έχουν εξερευνηθεί απτικά (Gallace & Spence, 2009). Η µελέτη της απτικής µνήµης 

µπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί αυτό το περίπλοκο σύστηµα, καθώς και ποιες περιοχές του εγκεφάλου 

είναι υπεύθυνες για την υποστήριξή του (Gallace & Spence, 2009). Παρόλα αυτά, 

όµως, λίγη έρευνα έχει γίνει που να αφορά στην απτική µνήµη, και µάλιστα µε 

διαφορετικά αποτελέσµατα (Arnold & Heiron, 2002). ∆εν υπάρχει, δηλαδή, 

ξεκάθαρη συµφωνία µεταξύ των ερευνητών ούτε για τον ρυθµό φθοράς της µνήµης 

αυτής, ούτε για τη φύση των πιθανών διαδικασιών ανάκλησης (Mahrer & Miles, 
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2002). Τέλος, η περεταίρω διερεύνησή της κρίνεται απαραίτητη καθώς η µνήµη αυτή 

είναι εξαιρετικά σηµαντική για την εκπαίδευση των τυφλών παιδιών (Millar, 1974). 

 

3.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Μία από τις σχετικά πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα 

αυτό ανήκει στους Bliss, Crane, Mansfield και Townsend (1966). Στόχοι τους ήταν 

να ερευνήσουν τo εύρος (span) της άµεσης µνήµης (immediate memory) για σύντοµα 

απτικά ερεθίσµατα που διέγειραν σηµεία των δακτύλων των χεριών των 

συµµετεχόντων και να µελετήσουν την ικανότητα και τις χρονικές ιδιότητες της 

βραχύχρονης απτικής µνήµης. Στο 1ο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν 24 απτικά 

ερεθίσµατα (τρία σε κάθε δάχτυλο, εξαιρέθηκαν οι αντίχειρες). Συµµετείχαν 3 

φοιτητές εκ των οποίων και οι 3 είχαν εκπαιδευτεί προηγουµένως σε ανάλογες 

δοκιµασίες, µε τον ένα συµµετέχοντα µάλιστα να έχει εκπαιδευτεί δύο φορές 

περισσότερο. Οι συµµετέχοντες έλεγαν κάθε φορά τα σηµεία των δαχτύλων τους που 

είχαν δεχτεί το ερέθισµα, τα οποία είχαν ονοµάσει µε γράµµατα της αλφαβήτου. Το 

2ο πείραµα σχεδιάστηκε ώστε να αποφέρει δεδοµένα και ολικής αναφοράς (whole-

report) και µερικής (partial-report). Κατά την ολική αναφορά ζητάται από τους 

συµµετέχοντες να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσµατα µπορούν, ενώ 

στη µερική αναφορά τους ζητάται να αναφέρουν µόνο συγκεκριµένα ερεθίσµατα. Η 

έρευνά τους στηρίχτηκε σε προηγούµενη έρευνα του Sperling (1960), ο οποίος 

µελέτησε την αποθήκευση βραχύχρονων πληροφοριών που λαµβάνονται µέσω της 

αίσθησης της όρασης. Εδώ συµµετείχαν 3 φοιτητές µε κανονική όραση και 1 ολικά 

τυφλός από την ηλικία των 14 ετών. Κανένας δεν είχε συµµετάσχει σε ανάλογη 

δοκιµασία πριν. Στην µερική αναφορά ο δείκτης για το ποια σειρά ερεθισµάτων θα 

ανέφεραν οι συµµετέχοντες εµφανιζόταν 0,85 δευτερόλεπτα πριν το ερέθισµα, 0, 0.1, 

0.3, 0.8 ή 2 δευτερόλεπτα µετά. Για τον τυφλό συµµετέχοντα ο δείκτης αυτός ήταν 

ένας ηχητικός τόνος (Bliss, Crane, Mansfield & Townsend, 1966).   

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επεξεργασία των απτικών πληροφοριών έχει 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε αυτή των οπτικών. Επίσης, υποστηρίχτηκε η ύπαρξη 

µιας βραχύχρονης απτικής µνήµης, µε κάπως µεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης 

από την άµεση µνήµη. Αυτή η βραχύχρονη απτική µνήµη εξασθενεί σε χρόνο 

µικρότερο από 0,8 δευτερόλεπτα, όπως φάνηκε από τη σύγκριση των δεδοµένων 

ολικής και µερικής αναφοράς, ενώ φάνηκε ακόµα ότι η χωρική αλληλεπίδραση των 
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ερεθισµάτων (λόγω της εγγύτητάς τους) περιορίζει την συνολική επίδοση των 

συµµετεχόντων (Bliss, Crane, Mansfield & Townsend, 1966). 

Μία άλλη έρευνα για την εξέταση της βραχύχρονης απτικής µνήµης 

πραγµατοποιήθηκε από τους Gilson και Baddeley (1969). Εδώ, οι 20 συµµετέχοντες 

αγγίζονταν µε ένα στιλό σε ένα σηµείο κάθε φορά στο κάτω µέρος του χεριού τους, 

και ακολούθως προσπαθούσαν να υποδείξουν το σηµείο αυτό µετά από καθυστέρηση 

0, 3, 5, 10, 15, 30, 45 ή 60 δευτερολέπτων. Στους µισούς συµµετέχοντες ζητήθηκε να 

µετρούν ανάποδα ανά τρεις αριθµούς από έναν τριψήφιο αριθµό κατά τη διάρκεια της 

καθυστέρησης, ενώ οι άλλοι µισοί µπορούσαν ελεύθερα να συγκεντρωθούν στην 

ανάµνηση του ερεθίσµατος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως όταν οι συµµετέχοντες 

αποτρέπονταν από το να κάνουν επανάληψη, τα λάθη τους αυξήθηκαν και έφτασαν 

σε ασύµπτωτα (asymptote) στα 45 περίπου δευτερόλεπτα. Αντίθετα, τα 

αποτελέσµατα των υπολοίπων συµµετεχόντων είχαν µια πιο περίπλοκη εικόνα. Στα 

πρώτα 10 δευτερόλεπτα δεν παρουσιαζόταν εξασθένηση, από τα 10 ως τα 15 

δευτερόλεπτα υπήρχε µια σηµαντική αύξηση στην ακρίβεια, την οποία όµως 

ακολουθούσε µια πτώση που, ωστόσο, δεν έφτανε σε ασύµπτωτα µέχρι τα 60 

δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσµατα αυτά, λοιπόν, καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός πιο 

πολύπλοκου συστήµατος, το οποίο περιλαµβάνει δύο ξεχωριστές διαδικασίες· η µία, 

παραµένει σταθερή ακόµη και µετά από αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ η δεύτερη 

χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορο ρυθµό λήθης, που φτάνει σε ασύµπτωτα µέσα σε 

λίγα δευτερόλεπτα. Εποµένως, όταν η επανάληψη εµποδίζεται η λήθη επέρχεται µέσα 

σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και φτάνει σε ασύµπτωτα µετά από καθυστέρηση της ίδιας 

σχεδόν διάρκειας, όπως συµβαίνει µε την λεκτική, οπτική και κιναισθητική 

βραχύχρονη µνήµη. Όταν όµως η επανάληψη ενθαρρύνεται, τότε, όπως και στην 

οπτική και στη λεκτική µνήµη, η ο ρυθµός της λήθης γίνεται πιο αργός (Gilson & 

Baddeley, 1969). 

Επανάληψη της έρευνας των Gilson και Baddeley (1969) πραγµατοποίησαν οι 

Sullivan και Turvey (1972). Ακόµη, εξέτασαν το ερώτηµα αν η απτική λήθη, στην 

κατάσταση που υπάρχει κάτι που αποσπά την προσοχή των συµµετεχόντων, 

οφείλεται σε προδροµική παρεµβολή (proactive interference). Προδροµική 

παρεµβολή συµβαίνει όταν η προηγούµενη µάθηση έχει αρνητική επίδραση στη 

µάθηση νέων πληροφοριών. Το άτοµο δυσκολεύεται να ανασύρει τις πρόσφατα 

µαθηµένες πληροφορίες, διότι, αντί γι’αυτές, ανασύρει συνεχώς τις παλιές (Κολιάδης, 

2002). Στο πρώτο πείραµα, οι 16 συµµετέχοντες εξετάστηκαν σε τέσσερα 
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διαφορετικά ενδιάµεσα διαστήµατα: 0, 2, 10 και 30 δευτερόλεπτα, κάτω από δύο 

καταστάσεις. Στην πρώτη, παρέµεναν συγκεντρωµένοι στην ανάµνηση του 

ερεθίσµατος, ενώ στη δεύτερη τους ζητούνταν να βρουν το άθροισµα κάποιων 

αριθµών και να κατηγοριοποιήσουν τα ποσά που βρήκαν σε µονά και ζυγά. Στο 

δεύτερο πείραµα οι 25 συµµετέχοντες ακολούθησαν περίπου την ίδια διαδικασία µε 

το πρώτο, αλλά εδώ τα ενδιάµεσα διαστήµατα ήταν 0, 5, 15, 45 ή 60 δευτερόλεπτα 

και τους δινόταν 15 δευτερόλεπτα χρόνος από τη στιγµή που τους ζητούνταν να 

απαντήσουν µέχρι να καταδείξουν το σηµείο στο οποίο δέχτηκαν το ερέθισµα. Στο 

τρίτο και τελευταίο πείραµα εξετάστηκε η προδροµική παρεµβολή. Εδώ έλαβαν 

µέρος 64 συµµετέχοντες και χρησιµοποίηθηκε σαν ενδιάµεσο διάστηµα τα 10 

δευτερόλεπτα. Η διαδικασία ήταν όµοια µε τα προηγούµενα πειράµατα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι και στις δύο καταστάσεις οι συµµετέχοντες έφταναν σε 

ασύµπτωτα στα 5 δευτερόλεπτα περίπου. Επίσης, στην κατάσταση που περιελάµβανε 

δραστηριότητα, επηρεαζόταν µεν ο βαθµός λήθης, αλλά δε συνέβαινε το ίδιο και µε 

το ρυθµό της λήθης. Ωστόσο, δεν έγινε ξεκάθαρος ο τρόπος µε τον οποίο επηρεάζει η 

ενδιάµεση δραστηριότητα τη µνήµη των συµµετεχόντων για τα σηµεία διέγερσης, 

καθώς η επιρροή της δε µπορεί να αποδοθεί µόνο στη µείωση της δυνατότητας για 

«πρακτική εξάσκηση», επανάληψη δηλαδή των σηµείων ερεθισµού, όπως 

υποστήριξαν οι Gilson και Baddeley (1969). Ακόµη, η λήθη που παρατηρήθηκε και 

στις δύο καταστάσεις δε θα µπορούσε να οφείλεται σε προδροµική παρεµβολή, όπως 

φάνηκε από τα αποτελέσµατα. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί συµµετέχοντες 

δήλωσαν ότι χρησιµοποίησαν ολικές περιγραφές για τις τοποθεσίες των ερεθισµάτων, 

όπως ψηλά, µέση περιοχή, χαµηλά κλπ., και αυτές οι ενδείξεις θα µπορούσαν να 

εξηγήσουν το βαθµό ακρίβειας της ανάκλησης που παρατηρήθηκε (Sullivan & 

Turvey, 1972). 

Οι ίδιοι ερευνητές (Sullivan & Turvey, 1974) σε επόµενη έρευνά τους 

µελέτησαν κάποιους συγκεκριµένους τοµείς της βραχύχρονης απτικής µνήµης. Στο 

πρώτο πείραµα ερεύνησαν τη λειτουργία µιας προδροµικής παρεµβολής σε δοκιµασία 

που σχετιζόταν µε την απτική µνήµη, στην οποία έπρεπε να διατηρηθεί η χωροταξική 

τοποθεσία και η χρονική σειρά τεσσάρων απτικών ερεθισµάτων. Ακόµη, εξετάστηκε 

η επιρροή διαφόρων ενδιάµεσων δραστηριοτήτων στην απτική συγκράτηση. Οι 

ενδιάµεσες καταστάσεις ήταν οι εξής: καµία, αριθµητική δραστηριότητα, απτική 

σύγχυση, οπτική σύγχυση. Στο δεύτερο πείραµα, εξετάστηκε η υπόθεση αν το 

διάστηµα διατήρησης που χαρακτηρίζει την λεκτική βραχύχρονη µνήµη, είναι όµοιο 
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µε αυτό της απτικής βραχύχρονης µνήµης. Τα διαστήµατα που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν αυτά των 0, 6 και 28 δευτερολέπτων. Στο τρίτο πείραµα εξετάστηκε αν η απτική 

διατήρηση εµπλέκει σε κάποιο βαθµό και το οπτικό σύστηµα. Εδώ έλαβαν χώρα 4 

διαφορετικές καταστάσεις. Η πρώτη ήταν µία ακουστική αριθµητική δοκιµασία, η 

δεύτερη οπτική αριθµητική, η τρίτη ήταν ακουστική χαλάρωση (άκουγαν απλά 

κάποια κλικ) και η τέταρτη οπτική χαλάρωση (έβλεπαν κάποια κενά κόκκινα σλάιντ). 

Τα ενδιάµεσα διαστήµατα ήταν 16 δευτερολέπτων. Και στα τρία πειράµατα οι 

συµµετέχοντες έπρεπε να βρουν ποιες τρεις ή τέσσερις φάλλαγγες του αριστερού 

τους χεριού είχαν δεχτεί ερέθισµα και µε ποια σειρά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

απτική βραχύχρονη µνήµη, όπως και η αντίστοιχη λεκτική, επηρεάζεται από 

προδροµικές παρεµβολές -µία παρεµβολή, βέβαια, που µπορεί να αποτραπεί 

χωρίζοντας τη µία δοκιµασία από την άλλη µερικά λεπτά- ότι η λήθη σειριακών 

απτικών ερεθισµάτων µετά από σύντοµες περιόδους χαρακτηρίζεται από απότοµη 

εξασθένηση που φτάνει σε ασύµπτωτο στα 6 δευτερόλεπτα, και τέλος, ότι η 

συγκράτηση της απτικής διέγερσης θα µπορούσε να εξαρτάται από µηχανισµούς 

αρκετά σχετικούς µε την όραση (Sullivan & Turvey, 1974). 

Μία επόµενη έρευνα των Watkins και Watkins (1974) µελέτησε το ερώτηµα 

αν οι απτικές πληροφορίες µπορούν να διατηρηθούν σε µια σχετικά µη 

κωδικοποιηµένη παραστατική µορφή. Οι εν λόγω ερευνητές έκριναν ακατάλληλες τις 

µεθόδους που χρησιµοποίησαν οι Gilson και Baddeley (1969) και οι Sullivan και 

Turvey (1972), καθώς δεν εξυπηρετούσαν στον διαχωρισµό µεταξύ επίδοσης που 

βασιζόταν στην απτική µνήµη και αυτής που βασιζόταν σε γλωσσική, χωρική, ή άλλη 

σχετικά περίπλοκη κωδικοποίηση των ερεθισµάτων. Εποµένως, σκοπός τους στην 

παρούσα εργασία ήταν να αποκτήσουν πιο άµεσα στοιχεία για τη χρήση της απτικής 

µνήµης. Η τεχνική που χρησιµοποίησαν ήταν η παρουσίαση µιας σύντοµης σειράς 

στοιχείων για άµεση σειριακή ανάκληση και η πρόσθεση ενός επιπλέον ερεθίσµατος 

αµέσως µετά από το τελευταίο προς ανάκληση στοιχείο. Με δύο πειράµατα εξέτασαν 

την επιρροή ενός απτικού επιθέµατος (suffix effect) στη σειριακή ανάκληση των 

απτικών στοιχείων. Η υπόθεση ήταν ότι το επίθεµα θα επηρέαζε επιλεκτικά την 

ανάκληση των τελευταίων απτικών στοιχείων, όπως ακριβώς επηρεάζει και ένα 

ακουστικό επίθεµα την ανάκληση των τελευταίων ακουστικών στοιχείων. Ένα τέτοιο 

αποτέλεσµα θα παρείχε ισχυρή υποστήριξη για την άποψη ότι η ανάκληση των 

τελευταίων στοιχείων στην κατάσταση ελέγχου, στην κατάσταση δηλαδή όπου δεν 

παρουσιάζεται κάποιο επίθεµα, αποδίδεται µερικώς στη διατήρηση των πληροφοριών 
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σε µια ουσιαστικά ακατέργαστη απτική µορφή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 

απτικό επίθεµα έβλαπτε την ανάκληση των τελευταίων λίγων απτικών ερεθισµάτων 

και αυτή η επιρροή προέρχεται από µια ακατέργαστη απτική µνήµη. Σχετικά µε τη 

µονιµότητα των απτικών πληροφοριών, η µόνη υπόθεση που µπορεί να γίνει είναι ότι 

τα τελευταία αυτά στοιχεία πιθανόν να ήταν ακόµα παρόντα στην απτική µνήµη 

µέχρι τουλάχιστον τη στιγµή της παρουσίασης του επιθέµατος. Γενικά, οι Watkins 

και Watkins διατύπωσαν την άποψη ότι οι απτικές πληροφορίες ίσως διατηρούνται 

στο ίδιο µνηµονικό ίχνος όπως οι λεκτικές, οι χωρικές, ή άλλες κωδικοποιηµένες 

αναπαραστάσεις των ερεθισµάτων, παρά σε µια ξεχωριστή και ανεξάρτητη 

«αποθήκη» (Watkins & Watkins, 1974). 

Πειράµατα για τη µελέτη της απτικής βραχύχρονης µνήµης διεχήχθησαν και 

από τους Kiphart, Auday, & Cross (1988). Οι ερευνητές είχαν ως στόχο να εξετάσουν 

την απτική βραχύχρονη µνήµη µε τη χρήση αντικειµένων τριών διαστάσεων και 

διαφόρων µεταβλητών που µπορεί να επηρεάζουν. Ο συνολικός αριθµός των 

συµµετεχόντων ήταν 308 άντρες και γυναίκες φοιτητές/-τριες. Στο πρώτο πείραµα οι 

συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Ο κάθε συµµετέχοντας άγγιζε ένα 

αντικείµενο για 10 δευτερόλεπτα χωρίς να το βλέπει και ακολουθούσε µία δοκιµασία 

ανάκλησης µετά από τρία διαφορετικά ενδιάµεσα διαστήµατα. Το υλικό που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν 32 σύνθετα γεωµετρικά αντικείµενα. Τα ενδιάµεσα 

διαστήµατα ήταν 5, 20 και 40 δευτερολέπτων. Η πρώτη οµάδα ήταν µια οµάδα 

ελέγχου όπου οι συµµετέχοντες δεν έκαναν τίποτα στα διαστήµατα µεταξύ των 

ερεθισµάτων, στην δεύτερη οµάδα, στο ενδιάµεσο διάστηµα οι συµµετέχοντες 

χτυπούσαν τα δάχτυλά τους 10-20 φορές προκειµένου έτσι να επιτευχθεί απτική 

παρεµβολή και στην τρίτη οµάδα µετρούσαν αντίστροφα ανά τρεις αριθµούς, ώστε να 

επιτευχθεί λεκτική παρεµβολή. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν πουθενά να υπάρχει 

φθορά στη λειτουργία της µνήµης. Στο δεύτερο πείραµα ο χρόνος επαφής µε το 

αντικείµενο µειώθηκε στα 5 δευτερόλεπτα, ενώ τα ενδιάµεσα διαστήµατα αυξήθηκαν 

σε 20, 40 και 80 δευτερόλεπτα. Και πάλι τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν κάποια φθορά. 

Στο τρίτο πείραµα προστέθηκε µία νέα δραστηριότητα για τα ενδιάµεσα διαστήµατα· 

χρησιµοποιήθηκαν πλαστικά γράµµατα της αλφαβήτου για «αλφαβητική παρέµβαση» 

πέρα από τη γεωµετρική µε 7 σχήµατα, όπως κύλινδροι και κύβοι. Οι συµµετέχοντες 

άγγιζαν τα αντικείµενα για 3 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

συµµετέχοντες είχαν εξαιρετικές ικανότητες στο να απορρίπτουν τα διασπαστικά 

αντικείµενα. Και εδώ, δηλαδή, µπόρεσαν να βρουν τα παλιά και τα νέα αντικείµενα 
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µε την ίδια ευκολία, όπως και στα προηγούµενα πειράµατα. Στο τέταρτο πείραµα η 

διάρκεια επαφής µε το αντικείµενο ήταν 2, 3 ή 5 δευτερόλεπτα. Έλαβαν χώρα δύο 

διαδοχικές δοκιµασίες αναγνώρισης, όπου παρουσιάζονταν συνεχόµενα 20 

αντικείµενα ανά 15 δευτερόλεπτα το καθένα. Στη δεύτερη δοκιµασία παρουσιάζονταν 

10 παλιά και 10 νέα αντικείµενα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι γενικά το 4ο πείραµα 

ήταν πιο δύσκολο από τα προηγούµενα, ωστόσο και πάλι οι επιδόσεις των 

συµµετεχόντων ήταν σε υψηλά επίπεδα. Το πέµπτο πείραµα ήταν ακριβώς ίδιο µε 

περισσότερους συµµετέχοντες. Στο έκτο πείραµα τα αντικείµενα ήταν 10 και οι 

συµµετέχοντες µπορούσαν να τα αγγίζουν για 10 δευτερόλεπτα. Επίσης, 10 

δευτερόλεπτα ήταν και το ενδιάµεσο διάστηµα κατά το οποίο κάποιοι συµµετέχοντες 

δεν έκαναν τίποτα, κάποιοι µετρούσαν ανάποδα ανά τρεις αριθµούς (λεκτική 

παρεµβολή) και κάποιοι χτυπούσαν τα δάχτυλά τους (απτική παρεµβολή). Επίσης, 

ζητήθηκε να αναφέρουν και τον τρόπο κωδικοποίησης. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν 

κάποια σηµαντική διαφορά ως προς τον τρόπο κωδικοποίησης των ερεθισµάτων. 

Κατά τα άλλα και εδώ τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τα προηγούµενα. Στο έβδοµο 

πείραµα το ενδιάµεσο διάστηµα ήταν 24 ώρες, αλλά και πάλι δε φάνηκε να 

επηρεάζεται η απόδοση των συµµετεχόντων. Στο όγδοο πείραµα τα 32 αντικείµενα 

εκτίθονταν στον κάθε συµµετέχοντα για 2 δευτερόλεπτα και τα ενδιάµεσα 

διαστήµατα ήταν 0, 15, 30 ή 45 δευτερολέπτων. Κατά την δοκιµασία, τα παλιά 

αντικείµενα παρουσιάζονταν στραµµένα κατά 90° κατά τη φορά του ρολογιού ή 

αντίθετα από αυτή. Τα πιο φτωχά αποτελέσµατα εδώ ήταν για το µικρότερο διάστηµα 

(0 δευτερόλεπτα) και για το µεγαλύτερο (45 δευτερόλεπτα) (Kiphart, Auday, & 

Cross, 1988). 

Τα 8 παραπάνω πειράµατα, λοιπόν, δε δίνουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο για 

φθορά της βραχύχρονης µνήµης για την αίσθηση της αφής για διαστήµατα από 0-80 

δευτερόλεπτα, είτε τα διαστήµατα αυτά έµεναν άδεια, είτε γέµιζαν µε κάποια 

δραστηριότητα. Ακόµη και µετά από 24 ώρες δε φάνηκε να υπάρχει κάποια 

σηµαντική φθορά, αλλά ούτε και στο τελευταίο πείραµα η φθορά που φάνηκε ήταν 

ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη. Βέβαια, τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα, οπότε 

γεννούνται ερωτήµατα σχετικά µε τα υλικά και τις διαδικασίες που 

χρησιµοποιήθηκαν. Ωστόσο, όπως αναφέρουν και οι ερευνητές, µία εξήγηση που θα 

µπορούσε να δοθεί είναι ότι απλά οι ικανότητές µας για επεξεργασία απτικών 

πληροφοριών είναι πολύ ανώτερες από αυτές που παρατηρήθηκαν για την όραση και 

την ακοή και ότι το απτικό σύστηµα δε χαρακτηρίζεται από την ίδια φθορά όπως η 



 42 

οπτική και η ηχητική µνήµη. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά της έρευνας των 

Klatzky και των συνεργατών του (1985) (Kiphart, Auday & Cross, 1988).  

Οι Klatzky, Lederman & Metzger (1985) σε µία συστηµατική έρευνα απτικής 

αναγνώρισης αντικειµένων βρήκαν ότι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ακριβείς και 

σηµαντικά γρήγοροι στην αναγνώριση ενός µεγάλου αριθµού (100) αντικειµένων. 

Αυτή η παρατήρηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς πολύ συχνά έχει υποστηριχθεί, τόσο 

εµπειρικά όσο και θεωρητικά, ότι το απτικό σύστηµα είναι ανεπαρκές για την 

αναγνώριση των αντικειµένων, κυρίως, σε σύγκριση µε το οπτικό (Klatzky, 

Lederman & Metzger, 1985). 

Στο ίδιο µοτίβο µε την έρευνα των Kiphart, Auday και Cross (1988) κινήθηκε 

και η έρευνα των Bowers, Mollenhauer & Luxford (1990). Βασικός σκοπός της 

παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την βραχύχρονη µνήµη για απτικά ερεθίσµατα. 

Οι συµµετέχοντες καλούνταν να αγγίξουν γεωµετρικά αντικείµενα τριών 

διαστάσεων, µε διαφορετικό σχήµα και υφή το καθένα, για τρεις διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Αφού τελείωνε η πρώτη φάση της δοκιµασίας, ακολουθούσε ένα 

ενδιάµεσο διάστηµα και έπειτα ακολουθούσε µία δοκιµασία ανάκλησης, η οποία 

αφορούσε είτε στο σχήµα, είτε στην υφή, είτε στη χρονική διάρκεια προβολής του 

αντικειµένου. Εποµένως, οι συµµετέχοντες έπρεπε να έχουν συγκεντρωµένη την 

προσοχή τους και στις τρεις διαστάσεις των αντικειµένων. Βασικό µέληµα, λοιπόν, 

ήταν να βρεθεί αν η «µοιρασµέµη προσοχή» προκαλεί λήθη. Ένας δεύτερος σκοπός 

ήταν να µελετηθεί η µνήµη για τη διάρκεια που είχε γίνει αντιληπτή. Τα αντικείµενα 

παρουσιάζονταν για 3, 6 και 12 δευτερόλεπτα. Κατά το ενδιάµεσο διάστηµα οι 

συµµετέχοντες µετρούσαν ανάποδα ανά τρεις αριθµούς. Έπειτα, γινόταν η δοκιµασία 

ανάκλησης για το σχήµα (τρίγωνο, κύκλος, τετράγωνο), για την υφή (σκληρή, απαλή, 

µαλακή) και για τη διάρκεια (3, 6, 12 δευτερόλεπτα). Μετά από κάθε απάντηση, 

ακολουθούσε ένα ενδιάµεσο διάστηµα 10 δευτερολέπτων και στη συνέχεια 

ακολουθούσε η επόµενη δοκιµασία. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες 

ανάλογα µε το ενδιάµεσο διάστηµα (5, 10, 20 δευτερόλεπτα) (Bowers, Mollenhauer 

& Luxford, 1990).  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ανάκληση για το σχήµα και την υφή ήταν 

πολύ υψηλή, µε τα ποσοστά να κυµαίνονται µεταξύ 95-99%, χωρίς να επηρεάζονται 

από το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα. Εν αντιθέσει, η ανάκληση για την διάρκεια 

συγκέντρωσε χαµηλότερο ποσοστό –µόλις 64%- το οποίο, ωστόσο, έµεινε επίσης 

ανεπηρέαστο από τα ενδιάµεσα διαστήµατα. Εποµένως, η βραχύχρονη µνήµη για το 
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σχήµα και την υφή των αντικειµένων είναι σηµαντικά ακριβής και µένει 

ανεπηρέαστη για 5-20 δευτερόλεπτα, κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας των Kiphart, Auday και Cross (1988). Παρά το γεγονός 

ότι χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της «µοιρασµένης προσοχής», προκειµένου η 

δοκιµασία να γίνει δυσκολότερη, αυτό δε φάνηκε εν τέλει να επηρεάζει προκαλώντας 

τη λήθη του σχήµατος και της υφής των αντικειµένων (Bowers, Mollenhauer & 

Luxford, 1990). 

     Η βραχύχρονη απτική µνήµη µελετήθηκε και από τους Miles και 

Borthwick (1996). Σκοπός του πρώτου τους πειράµατος ήταν να ερευνήσουν την 

αξιοπιστία των δεδοµένων των Gilson και Baddeley (1969), που έρχονται σε 

αντίθεση µε αυτά των Sullivan και Turvey (1972). Χρησιµοποίησαν τα διαστήµατα 

των 10, 15, 20 και 30 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι µισοί 

συµµετέχοντες επαναλάµβαναν τη λέξη «the» και οι άλλοι µισοί έµεναν σιωπηλοί. Τα 

αποτελέσµατα δεν απέδειξαν την ύπαρξη µιας διπλής επεξεργασίας απτικής µνήµης 

και ταιριάζουν µε τα αποτελέσµατα των Sullivan και Turvey (1972) περί απλής 

φθοράς στην ακρίβεια της ανάκλησης. Ωστόσο, φάνηκε ότι η αρθρωτική καταστολή 

επηρεάζει την ανάκληση της θέσης των ερεθισµάτων, κάτι που συµφωνεί και µε τις 

δύο έρευνες. Αυτό πιθανόν να συµβαίνει επειδή η αρθρωτική καταστολή εµποδίζει 

την επανάληψη του λεκτικού κώδικα που αντιπροσωπεύει µία τοποθεσία. Αντίθετα, 

όσον αφορά στην επιρροή που ασκεί στην ανάκληση το διάστηµα, εδώ φάνηκε ότι η 

ακρίβεια ανάκλησης εξασθενεί ακόµη και µετά από 20 δευτερόλεπτα και στις δύο 

καταστάσεις,  κάτι που στην έρευνα των Gilson και  Baddeley συνέβαινε µετά τα 45 

δευτερόλεπτα και έφθινε ακόµα και µετά από 60 δευτερόλεπτα, ενώ στην έρευνα των 

Sullivan και Turvey αυτό συνέβαινε στα 5 δευτερόλεπτα (Miles & Borthwick, 1996). 

Στο δεύτερο πείραµα εξέτασαν την πιθανότητα µήπως διαφορετικές 

δραστηριότητες επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο την επεξεργασία. Για το λόγο 

αυτό ζητήθηκε από τους µισούς συµµετέχοντες να επαναλαµβάνουν τη λέξη «the» 

και από τους άλλους µισούς να κάνουν αντίστροφη µέτρηση ανά 3. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν την ίδια επιρροή στην ακρίβεια της ανάκλησης και στις δύο περιπτώσεις και 

την ύπαρξη δύο µηχανισµών επεξεργασίας, διαφορετικών, ωστόσο, από την διπλή 

επεξεργασία των Gilson και Baddeley (1969). Ο πρώτος µηχανισµός αναπαριστά τη 

θέση του απτικού ερεθίσµατος όσον αφορά τις αισθητηριακές του ιδιότητες και 

υπόκειται σε φθορά µε την πάροδο του χρόνου και ο δεύτερος αναπαριστά τη θέση 

του απτικού ερεθίσµατος, πιθανόν σε σχέση µε έναν αρθρωτικό κώδικα, που 
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βασίζεται σε µια υπο-φωνητική επανάληψη για τη διατήρηση της συναισθανόµενης 

ενηµερότητας των ατόµων (Miles & Borthwick, 1996). 

Στο τρίτο και τελευταίο τους πείραµα, µελέτησαν την επιρροή ενός απτικού 

επιθέµατος στην ανάκληση, βασιζόµενοι στην έρευνα των Watkins και Watkins 

(1974). Ωστόσο, αναµενόταν αυτό το επιπλέον ερέθισµα να µην επηρεάζει τη λεκτική 

κωδικοποίηση της θέσης του αρχικού ερεθίσµατος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

ακόµη και όταν χρησιµοποιούνταν ταυτόχρονα το απτικό επίθεµα και κάποια άλλη 

δραστηριότητα (αρθρωτική καταστολή, απτική παρεµβολή, ή αυτά τα δύο 

συνδυαστικά), η επιρροή δεν ήταν ισχυρότερη από τη χρήση του καθενός χωριστά. 

Εποµένως, όταν οι κεντρικοί πόροι (central resources) που θα ασχολούνταν µε την 

ανάµνηση της θέσης του ερεθίσµατος επηρεάζονται από µία δραστηριότητα, αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση στην ακρίβεια της ανάκλησης. Γενικά, τα 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας αισθητηριακής απτικής µνήµης, η 

οποία όµως φθίνει απότοµα και η ανάκληση δε φαίνεται να είναι καλύτερη µε τη 

λεκτική επανάληψη της θέσης του ερεθίσµατος. Επίσης, η αρθρωτική καταστολή 

εµποδίζει την ακριβή ανάκληση του απτικού ερεθίσµατος και το εµπόδιο αυτό δρα 

ανεξάρτητα από την χρονική καθυστέρηση των ενδιάµεσων διαστηµάτων (Miles & 

Borthwick, 1996). 

Οι Mahrer και Miles (2002) είχαν σαν στόχο να εξετάσουν τη µνηµονική 

διαδικασία που αποτελεί τη βάση για τη διατήρηση µιας ολοκληρωµένης απτικής 

ακολουθίας. Οι συµµετέχοντες καλούνταν να υπολογίσουν πόσα ερεθίσµατα στη 

δεύτερη από τις δύο απτικές ακολουθίες διατηρούσαν τη σειρά που είχαν και στην 

πρώτη ακολουθία. Έτσι, οι συµµετέχοντες έπρεπε να δίνουν βάση στη σειρά των 

ερεθισµάτων και όχι απλά να κρίνουν αν η δεύτερη ακολουθία διέφερε από την 

πρώτη. Η καθυστέρηση µεταξύ των δύο ακολουθιών ήταν 10 δευτερόλεπτα, κατά τα 

οποία οι ερευνητές πρόσθεταν κάποιες δραστηριότητες ως παρεµβολές (αρθρωτική 

καταστολή, δηλαδή επανάληψη της λέξης “the”,  απτική παρεµβολή). Οι ακολουθίες 

αποτελούνταν από 8 ερεθίσµατα και η δεύτερη συµφωνούσε µε την πρώτη είτε σε 

κανένα σηµείο, είτε σε 2, είτε σε 4, είτε σε 6, είτε σε όλα (Mahrer & Miles, 2002).  

Τα αποτελέσµατα του 1ου πειράµατος απέδειξαν την λεκτική κωδικοποίηση 

των ερεθισµάτων, καθώς υπήρξε µείωση της απόδοσης κατά την αρθρωτική 

καταστολή, ενώ δεν ήταν πιο εύκολη η αναγνώριση των τελείως διαφορετικών ή των 

απόλυτα όµοιων δεύτερων ακολουθιών συγκριτικά µε αυτές που συµφωνούσαν µε 

την πρώτη ακολουθία σε 2 ή 4 σηµεία. Το δεύτερο πείραµα εξέτασε την υπόθεση αν 
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τα αισθητηριακά ίχνη της πρώτης απτικής ακολουθίας αντικαθίστανται από αυτά της 

δεύτερης. Τα ερεθίσµατα µειώθηκαν στα 5 και η πρώτη ακολουθία παρουσιαζόταν σε 

ένα χέρι και η δεύτερη είτε στο ίδιο, είτε στο αντίθετο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

ο περιορισµός της αισθητηριακής παρεµβολής µε την παρουσίαση της δεύτερης 

ακολουθίας στο αντίθετο χέρι, δε βελτίωσε την απόδοση σε σχέση µε την 

παρουσίαση και των δύο στο ίδιο χέρι. Αυτό αποκλείει την υπόθεση της 

αντικατάστασης. Ούτε η απτική παρεµβολή φάνηκε να εµποδίζει την αναγνώριση 

των ερεθισµάτων. Τα αποτελέσµατα των δύο πειραµάτων έδειξαν ότι ο κυρίαρχος 

τρόπος κωδικοποίησης και αναπαράστασης έχει µη αισθητηριακό χαρακτήρα. Το 

τρίτο πείραµα περιελάµβανε και απτική και οπτική αναπαράσταση της δεύτερης 

ακολουθίας. Κατά την πρώτη ακολουθία εφαρµόστηκε αρθρωτική καταστολή, ενώ 

στα ενδιάµεσα διαστήµατα απτική παρεµβολή και σιωπή. Η δεύτερη ακολουθία 

παρουσιαζόταν σε ένα ζωγραφισµένο σε χαρτί χέρι και οι συµµετέχοντες µπορούσαν 

να το βλέπουν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει µία εξάρτηση στη χωρική 

εικόνα των ερεθισµάτων όταν εµποδίζεται η λεκτική κωδικοποίηση. Εποµένως, η 

απτική αναγνώριση δεν εξαρτάται κατά βάση από αισθητηριακές πληροφορίες. Στο 

τέταρτο και τελευταίο πείραµα, η δεύτερη ακολουθία παρουσιαζόταν είτε µισή ίντσα 

µακριά από την πρώτη, είτε µία ίντσα. Στην κοντινή απόσταση, εξαιτίας της 

εγγύτητας των δύο ερεθισµάτων, θα ήταν αδύνατη και η χωρική και η αρθρωτική 

κωδικοποίησή τους. Αν η διατήρηση εξαρτάται σε αισθητηριακούς απτικούς κώδικες, 

τότε η απτική παρεµβολή µεταξύ των δύο ακολουθιών θα εµπόδιζε την ακρίβεια 

αναγνώρισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν καλύτερες αποδόσεις στη µακρινή 

απόσταση. Ωστόσο, µε την αρθρωτική καταστολή η απόδοση µειωνόταν και στις δύο 

αποστάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι συµµετέχοντες κωδικοποιούσαν λεκτικά τα 

ερεθίσµατα στην µακρινή απόσταση. Και πάλι δεν υπάρχει κάτι που να υποστηρίζει 

την κυριαρχία της απτικής αισθητηριακής µνήµης (Mahrer & Miles, 2002). 

Τα βασικά ευρήµατα των τεσσάρων πειραµάτων µπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: η αρθρωτική καταστολή και όχι η απτική παρεµβολή εµπόδισε την απτική 

αναγνώριση, η απουσία επίδρασης της απτικής παρεµβολής (πείραµα 2) δε συνέβη 

εξαιτίας της αντικατάστασης της πρώτης ακολουθίας από την πρώτη, η αναγνώριση 

ενδυναµωνόταν όταν η δεύτερη απτική ακολουθία παρουσιαζόταν οπτικά, πράγµα 

που σηµαίνει ότι η πρώτη ακολουθία υπόκειντο σε µία οπτικοχωρική κωδικοποίηση. 

Το γεγονός ότι η αναγνώριση δε βασίζεται σε αισθητηριακές πληροφορίες, 

ενδυναµώνει τη θέση των Watkins και Watkins (1974), που ισχυρίζονται ότι η µνήµη 
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για τα απτικά αισθητηριακά γεγονότα είναι περιορισµένη και σε δυνατότητες και σε 

διάρκεια (Mahrer & Miles, 2002). 

 Μια ακόµη έρευνα που ασχολήθηκε µε τη βραχύχρονη µνήµη για απτικά 

ερεθίσµατα είναι των Gallace, Tan, Haggard και Spence (2008). Στη συγκεκριµένη 

έρευνα δε χρησιµοποιήθηκαν οι άκρες των δαχτύλων σαν υποδοχείς ερεθισµάτων, 

αλλά όλη η επιφάνεια του σώµατος, παρά το γεγονός ότι –και σύµφωνα µε όσα 

κατέδειξαν προηγούµενες σχετικές έρευνες- διαφορές µεταξύ των δύο περιοχών στη 

διάρκεια και την ικανότητα των βραχυπρόθεσµων αναπαραστάσεων των 

ερεθισµάτων είναι αναµενόµενες, καθώς ένα σχετικά µεγαλύτερο µέρος του 

σωµατοαισθητηριακού φλοιού παρέχεται στις αναπαραστάσεις των ερεθισµάτων που 

λαµβάνονται από τα χέρια παρά από τα άλλα µέρη του σώµατος (Gallace, Tan, 

Haggard & Spence, 2008).  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι απεικονίσεις των απτικών ερεθισµάτων που 

εµφανίζονται σε όλη την επιφάνεια του σώµατος, αποθηκεύονται στο γνωστικό 

σύστηµα για περιορισµένο χρόνο (1-5 δευτερόλεπτα), ακόµη και αν δεν είναι 

διαθέσιµες για σαφή αναφορά. Αυτές οι αναπαραστάσεις µπορούν να είναι ακόµα 

προσβάσιµες, προτού φθίνουν, χρησιµοποιώντας µια διαδικασία έκθεσης µερικής 

αναφοράς (partial report procedure), που αποτελείται από την παρουσίαση ενός 

δείκτη µετά από τα ερεθίσµατα σε µια θέση από αυτές που είχαν προηγουµένως 

διεγερθεί. Επίσης, φάνηκε ότι το περισσότερο πέντε είδη µπορούν να αποθηκευτούν 

στην βραχύχρονη απτική µνήµη (Gallace, Tan, Haggard & Spence, 2008).  

Τέλος, η έρευνα των Murray, Ward και Hockley (1975) εξετάζει την σχέση 

µεταξύ βραχύχρονης απτικής µνήµης και απτικής ευαισθησίας. Αν κάποιο µέρος του 

σώµατος χρησιµοποιείται κυρίως για την εξευρένηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

πιθανό αυτό να σηµαίνει ότι και η απτική µνήµη είναι πιο καλά αναπτυγµένη γι’ αυτό 

το µέρος του σώµατος. Η µέτρηση της ευαισθησίας ήταν το όριο των δύο σηµείων 

(two-point threshold), που σηµαίνει ότι η εκτιµώµενη απόσταση µεταξύ δύο σηµείων 

ερεθισµού είναι σαν ο συµµετέχοντας να ένιωσε µόνο ένα άγγιγµα, παρά το γεγονός 

ότι στην πραγµατικότητα τον άγγιξαν σε δύο σηµεία. Η µέτρηση της µνήµης έγινε ως 

εξής: αρχικά οι ερευνητές άγγιζαν ένα σηµείο στο σώµα του συµµετέχοντα και µετά 

από κάποιες καθυστερήσεις (1, 2, 4, 8, 16 ή 32 δευτερόλεπτα) άγγιζαν ένα 

διαφορετικό αλλά κοντινό σηµείο. Έπειτα, ο συµµετέχοντας ανέφερε αν είχε νιώσει 

το άγγιγµα σε δύο διαφορετικά σηµεία ή σε ένα. Στο 1ο πείραµα χρησιµοποίηθηκαν 

12 σηµεία του σώµατος, όπως η πλάτη, ο πήχης του χεριού, το µπράτσο, το πέλµα, το 
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πάνω µέρος της παλάµης, το µεγάλο δάχτυλ του ποδιού, το χείλια, η γλώσσα κ.ά. Στο 

δεύτερο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν µόλις έξι σηµεία του σώµατος, αλλά εδώ τα 

ενδιάµεσα διαστήµατα γέµιζαν µε δραστηριότητες, όπως απαλή ή έντονη κίνηση ή 

απτική εµπειρία ώστε να προκληθεί επικάλυψη. Υπήρχε και µία οµάδα ελέγχου στην 

οποία δε γινόταν τίποτα. Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν τα ενδιάµεσα διαστήµατα των 4 

και 16 δευτερολέπτων. Όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα η λήθη φαίνεται να είναι 

εντονότερη για τα σηµεία που είναι λιγότερο ευαίσθητα. Επίσης, αν το ενδιάµεσο 

διάστηµα γεµίσει µε κάποια από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, τότε η λήθη 

είναι ακόµη µεγαλύτερη και για τις ευαίσθητες και για τις λιγότερο ευαίσθητες 

περιοχές. Ακόµη, φάνηκε ότι ο ρυθµός της λήθης δεν ποίκιλε τόσο πολύ ανάλογα µε 

τα διάφορα σηµεία του σώµατος όσο ο βαθµός της λήθης και ότι όλα τα σηµεία του 

σώµατος έχουν κάποιον κοινό µηχανισµό που συνδέει τη µνήµη µε την ευαισθησία 

(Murray, Ward & Hockley, 1975).  

 

3.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Την απτική µνήµη σε βρέφη µελέτησε η Catherwood (1993). Η διαδικασία 

είχε ως εξής: τα βρέφη πρώτα αποκτούσαν εξοικίωση µε ένα ερέθισµα (µικρά 

αντικείµενα τριών διαστάσεων), το οποίο χειρίζονταν µεν, αλλά δεν έβλεπαν, και 

έπειτα τεστάρονταν αν αναγνώριζαν το αντικείµενο αυτό ανάλογα µε τα επίπεδα 

απτικής ανταπόκρισης που έδειχναν στις τρεις διαφορετικές δοκιµασίες ίσης 

διάρκειας. Σε µία από αυτές τις δοκιµασίες, το οικείο ερέθισµα επανεµφανιζόταν, ενώ 

στις υπόλοιπες τα βρέφη έρχονταν σε επαφή µε νέα ερεθίσµατα που διέφεραν από τα 

αρχικά σε µία απτική διάσταση (σχήµα ή υφή). Η απτική µνήµη ή η αναγνώριση των 

οικείων ερεθισµάτων εκτιµούνταν από τον βαθµό στον οποίο η απτική απόκριση στο 

νέο ερέθισµα ξεπερνούσε αυτή των οικείων ερεθισµάτων. Υπήρχαν τρεις 

καταστάσεις στην παρούσα µελέτη. Στην πρώτη, δεν υπήρχε καµία καθυστέρηση 

προκειµένου να φανεί αν τα βρέφη παρουσίαζαν κάποιο βαθµό απτικής αναγνώρισης 

για το παρόν ερέθισµα το οποίο εµφανιζόταν ξανά αµέσως µετά την εξοικίωση µε 

αυτό. Στην δεύτερη κατάσταση υπήρχε πεντάλεπτη καθυστέρηση στην επανεµφάνιση 

του ερεθίσµατος µετά την εξοικίωση µε αυτό, µε σκοπό να µετρηθεί η διάρκεια της 

απτικής µνήµης των βρεφών µετά από αυτό το διάστηµα. Η τελευταία δοκιµή 

περιελάµβανε παρεµβάσεις προκειµένου να καθοριστεί η δυνατότητα αντοχής της 

απτικής µνήµης των βρεφών για τα οικεία ερεθίσµατα µετά την εµφάνιση και 

εξοικίωση µε νέα ερεθίσµατα τα οποία διέφεραν σε σχήµα και υφή από τα πρώτα. 
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Στα βρέφη παρουσιαζόταν ένα από τα 4 ερεθίσµατα προς εξοικίωση για 30 

δευτερόλεπτα µε το ενδιάµεσο διάστηµα να είναι επίσης 30 δευτερόλεπτα 

(Catherwood, 1993). 

Η λειτουργία ή η ύπαρξη αυτής καθεαυτής της βρεφικής απτικής µνήµης 

επανεπιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα της πρώτης δοκιµασίας, ενώ η 

επιτευξιµότητα της χρονικής αντοχής και η αντίσταση στις παρεµβολές φάνηκε από 

τα αποτελέσµατα των δύο επόµενων δοκιµασιών αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα από 

τη δεύτερη δοκιµασία επιβεβαιώνουν ότι τα βρέφη µπορούν να διατηρήσουν τις 

απτικές πληροφορίες για τουλάχιστον ένα µικρό διάστηµα µετά την πρώτη έκθεση σε 

αυτές. Βέβαια, η τελευταία δοκιµασία έδειξε ότι η υφή είναι πιο δυνατή στη µνήµη 

των βρεφών (Catherwood, 1993).  

Τέλος, µία έρευνα που µελετά και την απτική µνήµη µεταξύ άλλων, αλλά 

κάνει σύγκριση της µνήµης αυτής µεταξύ ενηλίκων νεαρής ηλικίας και µεγαλύτερης 

ηλικίας –κάτι που πιθανόν να µας απασχολήσει και στην παρακάτω έρευνα- 

πραγµατοποίησαν οι Lee, Latona και Shawna (1998). Στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε 

από τους συµµετέχοντες να αποµνηµονεύσουν 4 λίστες µε 17 αντικείµενα µέσω ενός 

τεστ ανάκλησης που πραγµατοποιούνταν µετά από κάθε λίστα ξεχωριστά. Οι λίστες 

αποτελούνταν από: α) µία λίστα ελέγχου µε συγκεκριµένα ουσιαστικά, β) κοινά 

αντικείµενα που παρουσιάστηκαν οπτικά, γ) αντικείµενα που τα έδωσαν στους 

συµµετέχοντες να τα κρατήσουν ενώ παράλληλα µπορούσαν να τα βλέπουν, και δ) 

αντικείµενα που δόθηκαν να τα κρατήσουν οι συµµετέχοντες ενώ είχαν κλειστά τα 

µάτια τους. Οι υποθέσεις που έγιναν ήταν οι εξής: α) οι νεότεροι ενήλικες θα είχαν 

καλύτερες επιδόσεις από τους µεγαλύτερους, β) η κατάσταση που συνδυάζει την αφή 

και την όραση και η κατάσταση που εµπεριέχει µόνο την αφή θα οδηγούν σε 

καλύτερα αποτελέσµατα λόγω της αφθονίας των µνηµονικών στοιχείων που 

παρέχουν, γ) η κατάσταση που εµπεριέχει την αφή µόνο θα οδηγεί σε καλύτερα 

αποτελέσµατα λόγω της φαντασίας που απαιτείται σε αυτή τη δοκιµασία. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι νεότεροι ενήλικες ανακάλεσαν περισσότερα αντικείµενα 

από τους µεγαλύτερους και τα πραγµατικά αντικείµενα ανακλήθηκαν πιο εύκολα από 

αυτά της λίστας ελέγχου. Επίσης, η αφή βοηθούσε σε µεγάλο βαθµό την ανάκληση 

και στις δύο ηλικιακές οµάδες σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σε γενικές γραµµές, 

από την παρούσα έρευνα, φάνηκε ότι υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται µε την 

ηλικία στη µνήµη για τις απτικές και οπτικές πληροφορίες (Lee, Latona & Shawna, 

1998). 
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3.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Bliss, Crane, Mansfield και Townsend 

(1966), που αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 3.2, αναλύθηκαν ξανά από τους Hill και 

Bliss (1968). Μαζί µε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων 4 συµµετεχόντων στο 2ο 

πείραµα, συνεκτιµήθηκαν και τα αποτελέσµατα ενός νέου συµµετέχοντα, ο οποίος 

ήταν εκ γενετής τυφλός. Όπως φάνηκε, σε όλες τις απτικές δοκιµασίες οι υπόλοιποι 4 

συµµετέχοντες είχαν την ίδια απόδοση, ενώ ο πέµπτος (εκ γενετής τυφλός) είχε 

σηµαντικά καλύτερη απόδοση πιθανόν εξαιτίας της µεγαλύτερης απτικής του 

εµπειρίας. Γενικά, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι όσο περισσότερη εκπαίδευση είχαν 

οι συµµετέχοντες σε απτικές δοκιµασίες, τόσο καλύτερη ήταν και η απόδοσή τους. 

Όσον αφορά στην απτική µνήµη η έρευνα έδειξε ότι έχει διάρκεια µερικών 

δευτερολέπτων (1,3 δευτερόλεπτα) και ότι ποικίλει σηµαντικά στο µέγεθος, αλλά όχι 

και στα χρονικά χαρακτηριστικά, µεταξύ των συµµετεχόντων (Hill & Bliss, 1968). 

Μία ακόµη έρευνα που απέδειξε την σύνδεση µεταξύ της διατήρησης των 

απτικών πληροφοριών και της απτικής εµπειρίας είναι αυτή των Davidson, Barnes 

και Mullen (1974). Στην εν λόγω έρευνα συµµετείχαν 23 νέοι µε κανονική όραση και 

22 νέοι µε ολική τύφλωση. Τα ερεθίσµατα ήταν 10 απαλά αντικείµενα τριών 

διαστάσεων, µη οικεία και δύσκολα θα µπορούσε να τους δοθεί κάποια ονοµασία. Οι 

ερευνητές θεώρησαν ότι όσο περισσότερα ήταν τα προς σύγκριση ερεθίσµατα, τόσο 

µεγαλύτερες θα ήταν και οι µνηµονικές απαιτήσεις. Έτσι, οι συµµετέχοντες 

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες που αποτελούνταν από άτοµα και από τις δύο κατηγορίες. 

Η 1η οµάδα είχε να συγκρίνει ένα ερέθισµα µε τρία άλλα και η 2η ένα ερέθισµα µε 5 

άλλα. Οι συµµετέχοντες ερευνούσαν κάθε ερέθισµα απτικά για 4 δευτερόλεπτα, ενώ 

τα ερεθίσµατα παρουσιάζονταν διαδοχικά ανά 1 δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι η αύξηση των απαιτήσεων της δοκιµασίας επηρέασε τόσο τους τυφλούς, 

όσο και τους βλέποντες. Ωστόσο, η διατήρηση των απτικών πληροφοριών 

επηρεάζεται από την προηγούµενη εµπειρία, πιθανότατα λόγω των διαφορετικών 

τεχνικών σκαναρίσµατος που χρησιµοποιούν τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Οι 

συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης της παρούσας έρευνας φάνηκε να 

χρησιµοποίησαν περισσότερες στρατηγικές σκαναρίσµατος από τους βλέποντες, ενώ 

χρησιµοποίησαν και στρατηγικές κωδικοποίησης, οι οποίες πιθανόν διευκόλυναν την 

ανάκληση και βελτίωσαν την διατήρηση (Davidson, Barnes & Mullen, 1974).  

Η Millar (1974) εισήγαγε στην έρευνά της και δείγµα παιδιών µε τύφλωση, 

καθώς τα άτοµα αυτά βασίζονται πάρα πολύ στις απτικές πληροφορίες και, εποµένως, 
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είναι απαραίτητο να εξετάζεται αν ισχύουν και γι’ αυτά τα άτοµα τα ίδια που ισχύουν 

για τα βλέποντα στις σχετικές µε την απτική µνήµη έρευνες. Η παρούσα έρευνα 

εξέταζε υποθέσεις που είχαν προκύψει από προηγούµενες µελέτες. Οι υποθέσεις 

αυτές είναι οι εξής: 1) οι διασπαστές που απαιτούν προσοχή δεν επηρεάζουν την 

απτική συγκράτηση των παιδιών· οι απτικές εντυπώσεις φθίνουν µε το χρόνο, 2) οι 

επιρροές των διασπαστών οφείλονται σε συνειρµική παρεµβολή, 3) η απτική 

κωδικοποίηση είναι εξειδικευµένης αίσθησης (modality-specific), 4) εµφανίζονται 

επιρροές εξαιτίας των διασπαστών που απαιτούν προσοχή, αλλά στην επεξεργασία 

πιο µακρόχρονης µνήµης. Για τις ανάγκες τις έρευνας χρησιµοποήθηκαν σχήµατα 

που δεν έχουν λογική, προκειµένου να είναι µεν εύκολη η διαφοροποίησή τους, 

δύσκολο δε να τους δωθούν ονοµασίες. Η υπόθεση ήταν ότι αν η απτική 

κωδικοποίηση είναι εξειδικευµένης αίσθησης, η επανάληψη των κινήσεων των 

δακτύλων που χρησιµοποιήθηκαν στην εξερεύνηση του αντικειµένου θα διευκόλυνε 

τις απαντήσεις των συµµετεχόντων. Αν, από την άλλη, οι επιρροές των διασπαστών 

οφείλονταν αποκλειστικά σε διαφορές στη γνωστική ρύθµιση όταν απαιτείται µια 

βοηθητική δοκιµασία, συµπεριλαµβανοµένης και της κινητικής επανάληψης, τότε θα 

έπρεπε να σηµειωθούν απώλειες στη διατήρηση (Millar, 1974). 

Οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στα διαστήµατα µεταξύ των 

ερεθισµάτων και των σηµάτων για απάντηση ήταν: καθυστέρηση χωρίς καµία 

δραστηριότητα, λεκτικός διασπαστής, κινητικός διασπαστής, κινητική επανάληψη. 

Τα διαστήµατα αυτά ήταν 5, 10 ή 30 δευτερολέπτων ενώ υπήρχε και µια κατάσταση 

ελέγχου άµεσης απόκρισης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι διασπαστές 

προκαλούσαν ελλείψεις στις απαντήσεις των παιδιών, και η εξήγηση των Sullivan και 

Turvey όσον αφορά στις αλλαγές αποκλειστικά των «ρυθµίσεων» µε τις βοηθητικές 

οδηγίες των δοκιµασιών, δεν αποδείχτηκε. Αυτά εξαρτόνταν από µια πιο µακρόχρονη 

επεξεργασία, που αναπτυσσόταν πέρα από τις δοκιµασίες. Επιπλέον, η καθυστέρηση 

επιδρούσε αρνητικά, αλλά δεν αλληλεπιδρούσε µε τους διασπαστές πέρα από τα 5 

δευτερόλεπτα, κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε τα ευρήµατα των Gilson και 

Baddeley (1969) περί δύο επεξεργασιών που αναπτύσσονται κατά την απτική 

συγκράτηση. Ακόµα, επιδράσεις εξειδικευµένης αίσθησης δε βρέθηκαν. Τέλος, η 

απτική αναγνώριση των σχηµάτων υπό την επίδραση των διασπαστών ήταν ίδια για 

τα παιδιά µε τύφλωση και για τα βλέποντα, αλλά τα πρώτα ήταν λιγότερο ακριβή και 

πιο γρήγορα από τα δεύτερα. Υποστηρίχτηκε ότι η απτική βραχύχρονη µνήµη 

συµπεριλαµβάνει και τη φθορά των απτικών εντυπώσεων µε το χρόνο και την 
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παρέµβαση από απαιτήσεις προσοχής µιας πιο µακρόχρονης επεξεργασίας (Millar, 

1974). 

Η απτική µνήµη τυφλόκωφων συµµετεχόντων µελετήθηκε από τους Arnold 

και Leadley (1999) µε τη χρήση ενός παιχνιδιού καρτών κατά το οποίο έπρεπε να 

ταιριάξουν τα σωστά ζευγάρια. Τα αποτελέσµατα υποστήριξαν την αρχική υπόθεση, 

ότι δηλαδή οι τυφλόκωφοι συµµετέχοντες, συγκριτικά µε τους βλέποντες, έκαναν 

λιγότερες κινήσεις για να ολοκληρώσουν το παιχνίδι και χρειάζονταν λιγότερο χρόνο. 

Ωστόσο, ο αριθµός των λαθών και στις δύο οµάδες ήταν ίδιος. ∆ύο πιθανές ερµηνείες 

για την υπεροχή των τυφλόκωφων στην απτική µνήµη, είναι οι εξής: είτε είναι απτικά 

πιο ευαίσθητοι λόγω της χρήσης της αφής σε καθηµερινές δραστηριότητες, εκεί που 

οι άλλοι άνθρωποι χρησιµοποιούν την όραση και την ακοή (περιβαλλοντική 

αντιστάθµιση), είτε αυτοί που γεννιούνται µε τυφλοκώφωση ή την αποκτούν από το 

σύνδροµο Usher, έχουν µια βιολογική προδιάθεση για υψηλότερη επίδοση στην 

απτική µνήµη (βιολογική αντιστάθµιση). Τα αποτελέσµατα αυτά, βέβαια, ταιριάζουν 

και µε αυτά των Hill και Bliss (1968), ότι δηλαδή η απτική µνήµη µπορεί να 

βελτιωθεί µέσω της µακράς εµπειρίας, η οποία στηρίζεται στην αίσθηση της αφής 

(Arnold & Leadley,1999).  

Η απτική µνήµη ενηλίκων τυφλόκωφων (ΤΚ) εξετάστηκε και από τους 

Arnold και Heiron (2002). Η υπόθεση ήταν ότι οι τυφλόκωφοι συµµετέχοντες θα 

χρειάζονταν λιγότερο χρόνο για την απτική αναγνώριση και την ανάκληση της 

χωρικής µνήµης και ότι θα έκαναν λιγότερα λάθη από τους βλέποντες-ακούοντες 

(ΒΑ). Εξετάστηκαν σε τέσσερις δοκιµασίες: µνήµη αναγνώρισης για πολύπλοκα 

αντικείµενα (12 µικρά 3D παιχνίδια, που δύσκολα διαφοροποιούνταν λεκτικά το ένα 

από το άλλο), µνήµη αναγνώρισης για ντόµινο, χωρική ανάκληση και χωρικό απτικό 

ταίριασµα ζευγαριών (spatial tactile matching pairs). Τα αποτελέσµατα από το πρώτο 

πείραµα έδειξαν ότι οι ΤΚ ήταν πολύ πιο γρήγοροι από τους ΒΑ στο να αισθανθούν 

και να θυµηθούν το αντικείµενο-στόχο, αλλά στην αναγνώριση του αντικειµένου οι 

χρόνοι δεν σηµείωσαν σηµαντική διαφορά. Επίσης, δε φάνηκε να υπάρχει σηµαντική 

διαφορά στον αριθµό των αντικειµένων που αναγνωρίστηκαν σωστά. Αν, ωστόσο, 

είχαν χρησιµοποιηθεί περισσότερα αντικείµενα, η υπεροχή των ΤΚ θα ήταν 

προφανής. Στο δεύτερο πείραµα ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία, µόνο που 

χρησιµοποιήθηκαν ντόµινο. Τα αποτελέσµατα ήταν επίσης ίδια. Στο τρίτο πείραµα 

δόθηκε µια επιφάνεια χωρισµένη σε ευδιάκριτα κελιά στα οποία τοποθετήθηκε 

αρχικά ένα νόµισµα και µετά δύο. Οι συµµετέχοντες έπρεπε να θυµηθούν τα κελιά 
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αυτά και να τοποθετήσουν τα νοµίσµατα ξανά στη σωστή θέση. Σε αυτή τη 

διαδικασία οι ΤΚ χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο να τοποθετήσουν τα νοµίσµατα στα 

κελιά, κάτι που δείχνει υπεροχή στο µνηµονικό σύστηµα απτικής κωδικοποίησης 

συγκριτικά µε τους ΒΑ. Ωστόσο, ο αριθµός των νοµισµάτων που τοποθετήθηκε 

σωστά δε διέφερε στις δύο οµάδες. Στην τελευταία δοκιµασία χρησιµοποιήθηκε ένα 

παιχνίδι µε δώδεκα κάρτες τις οποίες έπρεπε να ταιριάξουν κατά ζεύγη οι 

συµµετέχοντες. Οι κάρτες αυτές είχαν διαφορετικές υφές στη µία πλευρά τους. Τα 

αποτελέσµατα και εδώ έδειξαν ότι ΤΚ χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο και προσπάθειες 

για να ταιριάξουν τα ζεύγη, κάτι που δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο κωδικοποίησης των απτικών χωρικών πληροφοριών. Γενικά, 

τα αποτελέσµατα φανερώνουν µια υπεροχή των ΤΚ, πιθανότατα λόγω της απτικής 

τους εµπειρίας (Arnold & Heiron, 2002). 

Μια παλιότερη έρευνα των Eaves και Klonoff (1970), εξέτασε την απτική 

µνήµη τυφλών και βλεπόντων παιδιών και κατέδειξε την υπεροχή των πρώτων. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να συγκρίνει τα αποτελέσµατα παιδιών µε τύφλωση, 

παιδιών µε χαµηλή όραση και βλεπόντων σε µία απτική δοκιµασία. Η δοκιµασία ήταν 

να ταιριάξουν τα παιδιά έξι διαφορετικά γεωµετρικά µοτίβα στα κατάλληλα κενά 

πάνω σε έναν πίνακα. Τα παιδιά βαθµολογήθηκαν ως προς τον χρόνο, τη µνήµη και 

τον εντοπισµό. Τα αποτελέσµατα σχετίστηκαν µε τη µεγαλύτερη απτική εµπειρία που 

είχαν τα παιδιά µε τύφλωση έναντι των βλεπόντων. Ωστόσο, τα παιδιά µε 

υπολειµµατική όραση παρουσίαζαν αποτελέσµατα κοντά σε αυτά των βλεπόντων 

λόγω της µη έντονης εξάρτησής τους από την αφή (Eaves & Klonoff, 1970). 

Επίσης, σε µία ανασκόπηση των Gallace και Spence (2009) φάνηκε ότι η 

απτική µνήµη µπορεί να υποδιαιρεθεί σε έναν αριθµό λειτουργικά ξεχωριστών 

ψυχοµετρικών (neurocognitive) υποσυστηµάτων, εκ των οποίων κάποια είναι 

περιφερικά και διαρκούν λίγο, ενώ κάποια είναι πιο κεντρικά και µακρόχρονα. Ο 

χειρισµός των δύο αυτών συστηµάτων συνδυαστικά, περιορίζει την ικανότητα των 

ατόµων να διατηρήσουν τις πληροφορίες σχετικά µε την τοποθεσία από την οποία το 

απτικό ερέθισµα παρουσιάζεται παθητικά στην επιφάνεια του σώµατός τους. Οι 

απεικονίσεις των απτικών πληροφοριών αλληλεπιδρούν µε τις πληροφορίες για άλλες 

αισθητηριακές ιδιότητες (οπτικές, ακουστικές κλπ.) των αντικειµένων ή/και 

γεγονότων που λαµβάνουν οι άνθρωποι. Εποµένως, ίσως ένα τµήµα του νευρωνικού 

δικτύου που εµπλέκεται στη µνήµη της αφής, µοιράζεται ανάµεσα σε διαφορετικές 

αισθήσεις. ∆ηλαδή, πολυαισθητηριακά δίκτυα επεξεργασίας πληροφοριών παίζουν 
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κεντρικό ρόλο στην αποθήκευση απτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο (Gallace & 

Spence, 2009). 

 Στην παρούσα έρευνα γίνεται επίσης διάκριση της απτικής µνήµης σε τρεις 

κατηγορίες, στη µνήµη για µικρογεωµετρικές ιδιότητες των αντικειµένων (αδρά 

χαρακτηριστικά), στη µνήµη για µακρογεωµετρικές ιδιότητες (σχήµα, µέγεθος κλπ.) 

και σε αυτήν για τις χωρικές ποιότητες των απτικών ερεθισµάτων. Η καθεµία από 

αυτές επεξεργάζεται σε διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου (Gallace & Spence, 

2009). 

 Ακόµη, αναφέρονται έρευνες σύµφωνα µε τις οποίες η νοητική απεικόνιση 

(για την οποία διαµεσολαβούν χωρικοί ή οπτικοί κώδικες) χρησιµοποιείται και από εκ 

γενετής τυφλούς και από βλέποντες για να επεξεργαστούν συγκεκριµένους τοµείς των 

απτικών ερεθισµάτων, προτείνοντας ότι οι απτικές πληροφορίες µπορούν να 

µεταφραστούν σε έναν οπτικοχωρικό κώδικα. Αυτό τονίζει το γεγονός ότι οι 

πολυαισθητηριακές επεξεργασίες επηρεάζουν την απεικόνιση στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο των αντικειµένων που εξερευνώνται απτικά. Οι εκ γενετής τυφλοί µπορούν 

να δηµιουργήσουν νοητικές εικόνες των αντικειµένων, βασιζόµενοι στις άθικτες 

αισθήσεις τους. Επιπλέον, αναφέρονται έρευνες κατά τις οποίες τα άτοµα µε 

τύφλωση βιώνουν νοητικές απεικονίσεις, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητά τους να 

χρησιµοποιούν οπτικές απεικονίσεις φθίνει µε το χρόνο, στις περιπτώσεις της 

αποκτηθείσας τύφλωσης, ή είναι απολύτως απούσα, στις περιπτώσεις των εκ γενετής 

τυφλών (Gallace & Spence, 2009). 

 Τέλος, οι έρευνες που ανασκοπούνται εδώ, τονίζουν την ύπαρξη µιας πιο 

µακρόχρονης µνήµης για την απεικόνιση των απτικών πληροφοριών. Αυτές οι 

αναπαραστάσεις χρησιµοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση και την ανάκληση της 

ποιότητας και της χωρικής θέσης των αντικειµένων/ερεθισµάτων που διαχειρίζονται 

οι άνθρωποι (Gallace & Spence, 2009). 
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4. Σκοπός της Έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να µελετηθεί αν τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

υπερτερούν έναντι των βλεπόντων στη µνηµονική αποθήκευση απτικών και 

ακουστικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριµένα, στόχος ήταν να ερευνηθεί αν σε 

δοκιµασίες απτικής και ακουστικής µνήµης τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης  

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα -λόγω της µακράς εµπειρίας τους που 

στηρίζεται σε αυτές τις δύο αισθήσεις- από τους βλέποντες, που στηρίζονται κατά 

βάση στην αίσθηση της όρασης για την επεξεργασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο 

αυτό οι συµµετέχοντες βαθµολογήθηκαν για το χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε 

δοκιµασίας, τον αριθµό των λαθών και τον αριθµό των κινήσεων για κάθε δοκιµασία 

ξεχωριστά. Τέλος, ένας ακόµη στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί ποια είναι η 

επικρατούσα αίσθηση στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης και ποια στους βλέποντες, η 

αφή ή η ακοή, δηλαδή σε ποια από τις δύο αισθήσεις δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα, 

ανάλογα µε την κατάσταση της όρασης.  
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5. Μέθοδος 

 

5.1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από είκοσι οκτώ άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης από την περιοχή της Θεσσαλονίκης που δέχτηκαν να συµµετέχουν. Από 

αυτούς 13 είναι άντρες (46,4%) και 15 γυναίκες (53,6%) (Πίνακας 1) από 18:33 ετών 

ως 48:67 (Μ.O. 32 έτη, SD=8,2) (Πίνακας 2). Επίσης, 21 από τους συµµετέχοντες 

έχουν ολική τύφλωση (75%) και 7 συµµετέχοντες έχουν µειωµένη όραση (25%). Πιο 

συγκεκριµένα, ολική τύφλωση έχουν 11 γυναίκες (52,4%) και 10 άντρες (47,6%), 

ενώ µειωµένη όραση έχουν 4 γυναίκες (57,1%) και 3 άντρες (42,9%). 

 

Πίνακας 1. Φύλο συµµετεχόντων µε προβλήµατα όρασης 
 Αριθµός Ποσοστό % 

Άντρες 13 46,4 

Γυναίκες 15 53,6 

 
Πίνακας 2. Ηλικία συµµετεχόντων µε προβλήµατα όρασης 
 Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

Ηλικία 18,33 48,67 32 8,2 

 

Επιπλέον, 11 από τους συµµετέχοντες (39,3%) παρουσίασαν προβλήµατα 

όρασης εκ γενετής και 17 (60,7%) παρουσίασαν προβλήµατα αργότερα στη ζωή τους. 

Από αυτούς που παρουσίασαν το πρόβληµα όρασης αργότερα, 8 συµµετέχοντες 

(28,6%) το εµφάνισαν από 1-10 ετών, 6 συµµετέχοντες (21,5%) από 11-20 ετών και 3 

συµµετέχοντες (10,8%) πάνω από την ηλικία των 20. Ακόµη, ανάλογα µε την ηλικία 

απώλειας της όρασης, οι συµµετέχοντες µπορούν να χωριστούν σε τρεις οµάδες. Η 

πρώτη οµάδα αποτελείται από 5 συµµετέχοντες (17,9%) που είχαν ολική απώλεια 

όρασης εκ γενετής, η δεύτερη από 16 συµµετέχοντες (57,1%) που είχαν ολική 

απώλεια όρασης αλλά τους συνέβη σε µεγαλύτερη ηλικία και η τρίτη από 7 

συµµετέχοντες (25%) οι οποίοι έχουν µία εξελισσόµενη απώλεια όρασης. 

Επιπρόσθετα, 6 από τους συµµετέχοντες (21,5%) δήλωσαν ότι πάσχουν από 

µελαχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια, 3 από οπισθοφακική ινοπλασία (10,7%), 2 

από εκφύλιση ωχράς κηλίδας (7,1%), 2 από γλαύκωµα (7,1%) και 2 από αποκόλληση 
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αµφιβληστροειδούς (7,1%). Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες (46,6%) εµφανίζονται 

οι εξής µοναδικές περιπτώσεις: ρετινοβλάστωµα, αλλοίωση αµφιβληστροειδούς, 

αµφιβληστροειδοπάθεια, γυροειδής ατροφία αµφιβληστροειδούς, νόσος 

Ρεκλινχάουζεν, βούφθαλµος, καταρράκτης, ιριδοκυκλίτιδα, ρετινόσχιση και 

αποκόλληση αµφιβληστροειδούς, ωχροπάθεια Stargardt, ενώ ένας συµµετέχων έχασε 

την όρασή του από καλοήθες γλοίωµα και ατροφία οπτικού νεύρου, ένας από έκρηξη 

χειροβοµβίδας και ένας δεν διευκρίνισε την πάθηση ή το αίτιο της οπτικής του 

αναπηρίας. 

Επίσης, όπως προέκυψε από ερώτηµα του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τον 

τρόπο και τα µέσα που χρησιµοποιούν οι συµµετέχοντες για την ανάγνωση, 

µπορούµε να τους διακρίνουµε σε πέντε οµάδες: α) ένας συµµετέχων χρησιµοποιεί 

µόνο τη Braille γραφή (3,6%), β) 7 συµµετέχοντες χρησιµοποιούν µόνο λογισµικό 

ανάγνωσης οθόνης (25%), γ) 4 συµµετέχοντες χρησιµοποιούν µόνο κείµενα 

βλεπόντων µε τη χρήση βοηθηµάτων χαµηλής όρασης (14,3%), δ) Braille και 

λογισµικό χρησιµοποιούν 13 συµµετέχοντες (46,4%) και, ε) 3 συµµετέχοντες 

χρησιµοποιούν και τους τρεις τρόπους (10,7%). 

Επιπλέον, 20 από τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα κινούνται τόσο 

µόνοι όσο και µε τη βοήθεια συνοδού (71,4%), ενώ οι υπόλοιποι 8 κινούνται µόνοι 

(28,6%). Ακόµη, 17 συµµετέχοντες (60,7%) δήλωσαν ότι κινούνται µόνοι τις 

περισσότερες φορές, ενώ 8 δήλωσαν ότι κινούνται πάντα µόνοι (28,6%) και 3 ότι 

κινούνται µόνοι µερικές φορές (10,7%). 

Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων, το µεγαλύτερο 

ποσοστό είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (50%) και ακολουθούν οι 

φοιτητές (25%). Από τους υπόλοιπους, 5 είναι απόφοιτοι λυκείου (17,9%), ένας 

µαθητής λυκείου (3,6%) και ένας απόφοιτος γυµνασίου (3,6%). 

Ως προς τη συχνότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων (60,7%) δήλωσε περισσότερες από 20 ώρες εβδοµαδιαίως και 

ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (25%) δήλωσε περίπου 10 ώρες την εβδοµάδα. Οι 

υπόλοιποι συµµετέχοντες (14,3%) χρησιµοποιούν τον υπολογιστή περίπου 5 ώρες την 

εβδοµάδα ή/και λιγότερο. 

Σε σχέση µε την ακοή τους, οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δεν παρουσιάζουν 

κάποιο πρόβληµα, ενώ σε σχέση µε την ενασχόληση µε τη µουσική 11 συµµετέχοντες 

(39,3%) δήλωσαν ότι τους αρέσει να ακούν µουσική, 9 (32,1%) ότι έχουν λάβει 

κάποια εκπαίδευση στη µουσική χωρίς να ασχολούνται πλέον, 6 (21,4%) ότι 
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ασχολούνται µε κάποιο µουσικό όργανο, και µόλις 2 (7,1%) δεν αρέσκονται στο να 

ακούν µουσική.  

Τέλος, το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων δήλωσε ότι δεν έχει 

διαβάσει ποτέ απτικές εικόνες ή χάρτες αφής (42,9%) ή έχει διαβάσει σπάνια 

(39,3%). Αρκετά λιγότεροι δήλωσαν ότι έχουν διαβάσει µερικές φορές απτικές 

εικόνες ή χάρτες αφής (14,3%), ενώ µόνο ένας έχει διαβάσει πολλές φορές (3,6%). 

Ακόµη, στην έρευνα συµµετείχαν, σαν οµάδα ελέγχου, είκοσι οχτώ άτοµα µε 

κανονική όραση, επίσης από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 13 είναι 

άντρες (46,4%) και 15 γυναίκες (53,6%) (Πίνακας 3) από 17:9 ετών ως 48:8 (Μ.Ο. 

31,8 έτη, SD=7,9) (Πίνακας 4). 

Πίνακας 3. Φύλο συµµετεχόντων µε κανονική όραση 
 Αριθµός Ποσοστό % 

Άντρες 13 46,4 

Γυναίκες 15 53,6 

 
Πίνακας 4. Ηλικία συµµετεχόντων µε κανονική όραση 
 Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση 

Ηλικία 17,9 48,8 31,8 7,9 

 

Από αυτούς 17 δήλωσαν απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (60,7%), 5 

δήλωσαν φοιτητές (17,9%), 3 απόφοιτοι λυκείου (10,7%) και 3 απόφοιτοι γυµνασίου 

(10,7%).  

Επιπλέον, ως προς τη συχνότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το 

µεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε πάνω από 20 ώρες την εβδοµάδα (46,4%) και 

ακολουθούν οι συµµετέχοντες που δήλωσαν χρήση περίπου 10 ωρών την εβδοµάδα 

(25%). Μικρότερα είναι τα ποσοστά όσων χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 

τουλάχιστον 5 ώρες την εβδοµάδα (17,9%) ή λιγότερο από 5 ώρες (10,7%). 

Επιπρόσθετα, ως προς την ακοή οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι δεν 

παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα, ενώ, ως προς την ενασχόληση µε τη µουσική, η 

πλειοψηφία αρέσκεται στο να ακούει (75%), µικρότερο ποσοστό έχει εκπαιδευτεί στη 

µουσική αλλά δεν ασχολείται πλέον (21,4%) και µόλις ένας συµµετέχοντας (3,6%) 

ασχολείται µε κάποιο µουσικό όργανο συστηµατικά. 

Οι δύο οµάδες είναι σταθµισµένες ως προς τον παράγοντα φύλο και τον 

παράγοντα ηλικία. 
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5.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

εξετάστηκαν πιο συγκεκριµένα τα παρακάτω ερωτήµατα:  

Α) Αν ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε δοκιµασίας (απτική, ακουστική, 

απτικοακουστική) ήταν µικρότερος για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης έναντι των 

βλεπόντων. 

Β) Αν ο συνολικός αριθµός των λανθασµένων επιλογών των συµµετεχόντων σε κάθε 

δοκιµασία ήταν µικρότερος στα άτοµα µε προβλήµατα όρασης συγκριτικά µε τους 

βλέποντες. 

Γ) Αν ο συνολικός αριθµός των κινήσεων για την ολοκλήρωση της κάθε δοκιµασίας 

ήταν µικρότερος για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης σε σχέση µε τους βλέποντες. 

∆) Αν η κωδικοποίηση που χρησιµοποιούσαν οι συµµετέχοντες ήταν σηµασιολογική 

(συνδυασµός ήχων και υφών µε το περιβάλλον) ή φυσική (κωδικοποίηση µε βάση τα 

χαρακτηριστικά των ήχων και των υφών). 

Ε) Ποια από τις δύο αισθήσεις (ακοή ή αφή) υπερίσχυε κατά την τρίτη δοκιµασία, 

ανάλογα µε την κατάσταση της όρασης του κάθε συµµετέχοντα. 

Στ) Αν η αυτοαναφορά σχετικά µε το προηγούµενο ερώτηµα για το ποια από τις δύο 

αισθήσεις επικρατεί, ταιριάζει µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

απτικοακουστική δοκιµασία. 

 

5.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 Για την διαδικασία χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα εργαλεία: 1) ένα άτυπο 

ερωτηµατολόγιο, 2) ένα απτικό παιχνίδι µνήµης, 3) ένα ακουστικό παιχνίδι µνήµης 

και 4) ένα απτικοακουστικό παιχνίδι µνήµης. 

 Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι 

ίδιοι οι συµµετέχοντες και αφορούσε σε δηµογραφικά  και ατοµικά στοιχεία αυτών. 

Οι ερωτήσεις του εν λόγω εργαλείου διαρθρώνονταν ως εξής: 

1) Φύλο 

2) Ηλικία (ηµεροµηνία γέννησης) 

3) Ηλικία εµφάνισης προβληµάτων όρασης 

4) Ηλικία απώλειας της όρασης 

5) Βαθµός αναπηρίας 

6) Τρόπος και µέσα που χρησιµοποιούνται για ανάγνωση 

7) Πόσα χρόνια χρησιµοποιείται, αν χρησιµοποιείται, η γραφή Braille 
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8) Οπτική οξύτητα αριστερού οφθαλµού 

9) Οπτική οξύτητα δεξιού οφθαλµού 

10) Οπτικό πεδίο 

11) Πάθηση ή αίτιο της οπτικής αναπηρίας 

12) Τρόπος κίνησης του συµµετέχοντα 

13) Συχνότητα κίνησης χωρίς συνοδεία 

14) Μορφωτικό επίπεδο 

15) Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

16) Κατάσταση ακοής 

17) Ενασχόληση µε τη µουσική 

18) Συχνότητα ανάγνωσης απτικών εικόνων ή χαρτών αφής 

 

Το απτικό παιχνίδι µνήµης αποτελούνταν από ένα χαρτί µε µικροκάψουλες 

µεγέθους Α3, το οποίο ήταν χωρισµένο σε 24 ισοµεγέθη παραλληλόγραµµα (5,2 ˟  5,5 

cm) που δηµιουργούσαν 6 στήλες και 4 γραµµές. Στο εσωτερικό των 

παραλληλόγραµµων αυτών υπήρχαν σχηµατισµένες συγκεκριµένες υφές, οι οποίες 

αποτελούνταν από γραµµές κάθετες, οριζόντιες ή διαγώνιες και κουκίδες µε την ίδια 

επίσης διάταξη. Επιπλέον, κάποιες υφές είχαν και µία επιπρόσθετη χαρακτηριστική 

γραµµή. Η επιλογή των υφών αυτών, δηλαδή των γραµµών και των κουκίδων, έγινε 

ούτως ώστε να αποφευχθεί η σηµασιολογική κωδικοποίηση που θα συνέβαινε σε 

περίπτωση που οι υφές αυτές παρέπεµπαν άµεσα σε συγκεκριµένα αντικείµενα, όπως 

για παράδειγµα κύκλοι, τετράγωνα κλπ. Τα παραλληλόγραµµα είχαν ανα δύο την ίδια 

ακριβώς υφή και ως εκ τούτου δηµιουργούνταν 12 ζεύγη. Οι υφές αυτές καλύπτονταν 

από κάρτες από σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 4,6 ˟  4,6 εκατοστών. Οι κάρτες ήταν 

κολληµένες στο χαρτί στην πάνω µεριά τους µόνο, µε τέτοιον τρόπο ώστε να είναι 

δυνατό στους συµµετέχοντες να τις σηκώνουν προκειµένου να επεξεργαστούν τις 

υφές που βρίσκονταν κρυµµένες από κάτω. 



Εικόνα 1. Απτικό παιχνίδι µνήµης

Το ακουστικό παιχνίδι

µικροκάψουλες µικρότερου

χωρισµένο σε 24 ισοµεγέθη

στήλες και 4 γραµµές. Εδώ

συγκεκριµένος ήχος, οι οποίοι

σε αυτό το παιχνίδι δηµιουργούνταν

προέρχονταν από την σελίδα

και οι υφές, δεν παρέπεµπαν

ζώων ή µεταφορικών µέσων

κωδικοποίησή τους από τους

όπως και πριν, από σκληρό χαρτόνι

κολληµένες στο χαρτί στην πάνω

τις σηκώνουν.  
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Απτικό παιχνίδι µνήµης. 

ακουστικό παιχνίδι µνήµης αποτελούνταν και αυτό από ένα

µικρότερου µεγέθους από αυτό του απτικού, το οποίο

ισοµεγέθη παραλληλόγραµµα (5,5 ˟  6,3 cm) που δηµιουργούσαν

γραµµές. Εδώ, στο κάθε παραλληλόγραµµο αντιστοιχούσε

ήχος οι οποίοι ανά δύο παραλληλόγραµµα ήταν ίδιοι. Επο

παιχνίδι δηµιουργούνταν 12 ζεύγη. Οι ήχοι που χρησιµοποίηθηκαν

από την σελίδα δωρεάν διάθεσης ήχων www.freesounds

παρέπεµπαν άµεσα σε κάποιον γνωστό ήχο, επί παραδείγµατι

µεταφορικών µέσων, προκειµένου να µην διευκολύνεται η σηµασιολογική

τους από τους συµµετέχοντες. Τα παραλληλόγραµµα καλύπτονταν

από σκληρό χαρτόνι διαστάσεων 4,7 ˟  5,1 εκατοστών. Οι

χαρτί στην πάνω µεριά τους, ώστε να µπορούν οι συµµετέχοντες

αυτό από ένα χαρτί µε 

απτικού το οποίο ήταν επίσης 

που δηµιουργούσαν 6 

παραλληλόγραµµο αντιστοιχούσε ένας 

ήταν ίδιοι. Εποµένως, και 

που χρησιµοποίηθηκαν 

freesounds.org και, όπως 

ο επί παραδείγµατι ήχοι 

διευκολύνεται η σηµασιολογική 

παραλληλόγραµµα καλύπτονταν, 

εκατοστών. Οι κάρτες ήταν 

µπορούν οι συµµετέχοντες να 



Εικόνα 2. Ακουστικό παιχνίδι

 

Τέλος, το απτικοακουστικό

χαρτί µε µικροκάψουλες ίδιου

χωρισµένο σε 24 ισοµεγέθη

στήλες και 4 γραµµές. Σε αυτό

µία συγκεκριµένη υφή –όπως

ήχος –όπως αυτοί του ακουστικού

ανά δύο ακριβώς την ίδια

δηµιουργούνται και πάλι 12 ζεύγη

παραλληλόγραµµα καλύπτονταν

εκατοστών. Οι κάρτες ήταν

διευκόλυνση των συµµετεχόντων
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Ακουστικό παιχνίδι µνήµης. 

απτικοακουστικό παιχνίδι µνήµης ήταν κατασκευασµένο

µικροκάψουλες ίδιου µεγέθους µε το ακουστικό. Το χαρτί, και

ισοµεγέθη παραλληλόγραµµα (5,3 ˟ 5,5 cm), δηµιουργώντας

γραµµές Σε αυτό το παιχνίδι σε κάθε παραλληλόγραµµο αντιστοιχούσε

όπως αυτές του απτικού παιχνιδιού- και ένας 

αυτοί του ακουστικού. Στο εν λόγω παιχνίδι τα παραλληλόγραµµα

ακριβώς την ίδια υφή και ακριβώς τον ίδιο ήχο, µε αποτέλεσµα

και πάλι 12 ζεύγη. Και εδώ, όπως και στα προηγούµενα παιχνίδια

γραµµα καλύπτονταν από σκληρό χαρτόνι διαστάσεων

κάρτες ήταν επίσης κολληµένες στην πάνω µεριά τους

των συµµετεχόντων. 

κατασκευασµένο επίσης από 

Το χαρτί, και εδώ, ήταν 

δηµιουργώντας 6 

παραλληλόγραµµο αντιστοιχούσε 

και ένας συγκεκριµένος 

παραλληλόγραµµα είχαν 

ήχο µε αποτέλεσµα να 

προηγούµενα παιχνίδια, τα 

διαστάσεων 4,6 ˟ 4,6 

πάνω µεριά τους για τη 



Εικόνα 3. Απτικοακουστικό

 

Για την διεξαγωγή του

χρησιµοποιήθηκε µία ταµπλέτα

µια συσκευή κατάδειξης και

µεταφράζει τη θέση και την

στην οθόνη. Το εργαλείο

κιναισθητικές και ακουστικές

έναν µικρό φορητό υπολογιστή

βιντεοσκοπούνταν -κατόπιν ενηµέρωσης

Η βιντεοσκόποηση του συνόλου

των δεδοµένων της διάρκειας

των κινήσεων που έκανε ο κάθε

 

5.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 Η διεξαγωγή των δοκιµασιών

συµµετεχόντων, είτε σε ήσυχη

αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου

κτιρίου της σχολής τυφλών

µετακίνησης του κάθε συµµετέ

συνολική διάρκεια της όλης

περιπτώσεις, τη µία ώρα. 
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Απτικοακουστικό παιχνίδι µνήµης. 

διεξαγωγή του ακουστικού και του απτικοακουστικού

µία ταµπλέτα αφής (touchpad) IVEO διαστάσεων Α3, η

κατάδειξης και απαρτίζεται από µία εξειδικευµένη επιφάνεια

θέση και την κίνηση των δακτύλων του χρήστη σε µια σχετική

Το εργαλείο αυτό έχει τη δυνατότητα να προσφέρει

και ακουστικές πληροφορίες. Η ταµπλέτα αφής ήταν συνδεδεµένη

φορητό υπολογιστή (netbook) Asus Eee PC. Και τα τρία

κατόπιν ενηµέρωσης και άδειας των συµµετεχόντων

βιντεοσκόποηση του συνόλου της διαδικασίας προέκυψε από την ανάγκη

της διάρκειας του κάθε τεστ, του αριθµού των λαθών και

που έκανε ο κάθε συµµετέχοντας. 

διεξαγωγή των δοκιµασιών ήταν ατοµική και έλαβε χώρα είτε στο

είτε σε ήσυχη αίθουσα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Πολιτιστικού Συλλόγου Τυφλών Βορείου Ελλάδος, είτε σε

σχολής τυφλών «Ο Ήλιος», ανάλογα µε την επιθυµία και τη

κάθε συµµετέχοντα. Οι δοκιµασίες υποβάλλονταν συνεχόµενα

διάρκεια της όλης διαδικασίας δεν ξεπερνούσε, πέρα από

 

απτικοακουστικού παιχνιδιού 

διαστάσεων Α3, η οποία είναι 

εξειδικευµένη επιφάνεια που 

χρήστη σε µια σχετική θέση 

να προσφέρει απτικές, 

αφής ήταν συνδεδεµένη µε 

Και τα τρία παιχνίδια 

συµµετεχόντων- µε κάµερα. 

από την ανάγκη συλλογής 

των λαθών και του αριθµού 

έλαβε χώρα είτε στο σπίτι των 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, είτε σε 

Ελλάδος είτε σε αίθουσα του 

επιθυµία και τη δυνατότητα 

συνεχόµενα και η 

ξεπερνούσε πέρα από ελάχιστες 



 63 

 Πριν την έναρξη των δοκιµασιών γινόταν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι 

συµµετέχοντες να µείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια των τεστ ανεπηρέστοι από ήχους του 

περιβάλλοντος και από την παρουσία τρίτων προσώπων. 

 Αρχικά, οι συµµετέχοντες απαντούσαν στο ερωτηµατολόγιο που τους διάβαζε 

η ερευνήτρια και αφορούσε σε δηµογραφικά και προσωπικά τους στοιχεία. Έπειτα, 

κάθονταν σε µία καρέκλα ενώ µπροστά τους βρισκόταν ένα τραπέζι ή ένα γραφείο 

στο οποίο τοποθετούνταν η ταµπλέτα αφής και ο φορητός υπολογιστής. Στα άτοµα µε 

υπολλειµατική όραση και στους βλέποντες ζητούνταν από την αρχή της διαδικασίας 

να φορέσουν µία µάσκα την οποία έφερε µαζί της η ερευνήτρια, προκειµένου να µην 

γίνεται καµία χρήση της όρασής τους. 

 Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες έρχονταν σε µία πρώτη επαφή µε το 

απτικοακουστικό τεστ για περίπου ένα λεπτό, προκειµένου να αποκτήσουν µία ιδέα 

για τις υφές και τους ήχους που θα συναντούσαν και στα τρία παιχνίδια. Σε αυτή τη 

φάση τους επιτρεπόταν να ανοίξουν όσες κάρτες ήθελαν και µε όποιο τρόπο ήθελαν, 

χωρίς, ωστόσο, να προσπαθήσουν να βρουν κάποιο ζευγάρι, εκτός και αν αυτό 

συνέβαινε τυχαία. Έπειτα, αποµακρυνόταν από τους συµµετέχοντες η ταµπλέτα αφής 

και η δοκιµασία ξεκινούσε από το απτικό τεστ. 

 Για τη διεξαγωγή του απτικού τεστ, το παιχνίδι τοποθετούνταν πάνω στο 

τραπέζι ή στο γραφείο. Μετά, διαβάζονταν οι οδηγίες του παιχνιδιού σύµφωνα µε τις 

οποίες οι συµµετέχοντες έπρεπε να βρουν και τα 12 ζευγάρια όµοιων υφών, ώσπου να 

µη µείνει καµία κάρτα στο παιχνίδι. Μπορούσαν να σηκώνουν τις κάρτες µε την 

σειρά που επιθυµούσαν, αρκεί να µην είχαν δύο κάρτες ανοιχτές και τις ψηλάφιζαν 

ταυτόχρονα. Με την έναρξη του παιχνιδιού ξεκινούσε και η βιντεοσκόπηση των 

συµµετεχόντων, µόνο στο σηµείο των χεριών τους. Όταν οι συµµετέχοντες έβρισκαν 

ένα ζευγάρι όµοιων υφών και ήταν σωστό, οι κάρτες αυτές µαρκάρονταν µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να δηµιουργείται µία ξεκάθαρη υφή πάνω τους. Έτσι, οι συµµετέχοντες 

αντιλαµβάνονταν άµεσα πόσα ζευγάρια υπολείπονταν και δεν άνοιγαν ξανά τις 

κάρτες που είχαν ήδη βρει. Αφού έβρισκαν όλα τα ζευγάρια, το παιχνίδι 

ολοκληρωνόταν και η βιντεοσκόπηση σταµατούσε. Ακολουθούσε µία ερώτηση 

κωδικοποίησης µε την οποία τελείωνε και η πρώτη φάση της δοκιµασίας. Η ερώτηση 

αυτή είχε να κάνει µε τον τρόπο που χρησιµοποίησε ο κάθε συµµετέχοντας ώστε να 

αποθηκεύσει τις διάφορες υφές στο µυαλό του, αν δηλαδή τις συνδύαζε µε κάποια 

εικόνα από το περιβάλλον ή αν τις αποθήκευε ως γραµµές και κουκίδες διαφόρων 

κατευθύνσεων. 



 64 

 Η διαδικασία συνεχιζόταν µε τη διεξαγωγή του ακουστικού τεστ. Το τεστ 

τοποθετούνταν πάνω στην ταµπλέτα αφής που βρισκόταν µπροστά στους 

συµµετέχοντες. Μετά τις απαραίτητες ρυθµίσεις σύνδεσης της ταµπλέτας µε τον 

υπολογιστή, το παιχνίδι και η βιντεοσκόπηση ξεκινούσαν ταυτόχρονα. Οι οδηγίες του 

ακουστικού παιχνιδιού ήταν όµοιες µε τις προηγούµενες, µε τη διαφορά ότι εδώ οι 

συµµετέχοντες έψαχναν για όµοιους ήχους και δε χρειαζόταν να σκανάρουν µε το 

χέρι τους την κάθε κάρτα, παρά µόνο να πατήσουν σε κάποιο σηµείο εντός του 

πλαισίου της µέχρι να ακούσουν τον ήχο. Επίσης, η ερευνήτρια πίεζε σε ένα σηµείο 

εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού την ταµπλέτα αφής, προκειµένου να µπλοκάρει τη 

συσκευή και να µην ακούγονται όλοι οι ήχοι ταυτόχρονα κάθε φορά που ο 

συµµετέχοντας µετακινούνταν από κάρτα σε κάρτα. Και πάλι στα σωστά ζευγάρια 

µαρκάρονταν µε τον ίδιο τρόπο και µετά το πέρας του παιχνιδιού γινόταν η ερώτηση 

κωδικοποίησης. Η ερώτηση σχετιζόταν µε το αν οι συµµετέχοντες αποθήκευαν τους 

ήχους στο µυαλό τους συνδυάζοντάς τους µε ήχους του περιβάλλοντος ή 

αποκλειστικά µε τα χαρακτηριστικά τους. 

 Η διαδικασία ολοκληρωνόταν µε το απτικοακουστικό τεστ, προκειµένου να 

έχει επέλθει ένα διάστηµα λήθης από την πρώτη επαφή των συµµετεχόντων µε το 

τεστ αυτό. Και εδώ οι οδηγίες ήταν όµοιες µε τις προηγούµενες. Οι συµµετέχοντες 

έπρεπε να σηκώνουν µία κάρτα, να σκανάρουν την επιφάνειά της και παράλληλα να 

πιέζουν σε κάποιο σηµείο της µέχρι να ακουστεί και ο ήχος. Και γι’ αυτό το παιχνίδι 

ήταν απαραίτητη η χρήση της ταµπλέτας αφής και του υπολογιστή, οπότε η 

ερευνήτρια µπλόκαρε και πάλι τη συσκευή, ώστε να µην ακούγονται όλοι οι ήχοι 

ταυτόχρονα και προκαλούν σύγχυση στους συµµετέχοντες. Τα σωστά ζευγάρια 

καρτών µαρκάρονταν όπως και πριν και µε την ανεύρεση όλων των ζευγαριών το 

παιχνίδι ολοκληρωνόταν και ακολουθούσε η ερώτηση κωδικοποίησης. Αυτή τη φορά 

η ερώτηση αφορούσε την αίσθηση στην οποία κατά βάση στηρίχτηκαν οι 

συµµετέχοντες (ακοή ή αφή). Έπειτα από την ερώτηση αυτή, οι συµµετέχοντες ήταν 

ελεύθεροι να αποχωρήσουν.  

 

5.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS, 20.0 (IBM SPSS 20.0). Ως δείκτες περιγραφικής στατιστικής 

χρησιµοποιήθηκαν ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση, η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή. 

Για τη σύγκριση των µέσων όρων των επιδόσεων στις δοκιµασίες ανάµεσα σε άτοµα 
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µε προβλήµατα όρασης και βλέποντες χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο t για ανεξάρτητα 

δείγµατα (Ιndependent-Samples T test). Για τη σύγκριση των µέσων όρων των 

επιδόσεων στις δοκιµασίες µεταξύ τυφλών, ατόµων µε µειωµένη όραση και 

βλεπόντων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (One-Way 

ANOVA). Για τον έλεγχο των πολλαπλών συγκρίσεων χρησιµοποιήθηκε το post hoc 

test LSD. Οι συσχετίσεις µεταξύ των δηµογραφικών στοιχείων και των επιδόσεων 

των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson (Pearson’s correlation coefficient, r). Σε όλες τις 

αναλύσεις ως επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε το 5%. 
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6. Αποτελέσματα 

 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ 

 Όσον αφορά στη διάρκεια του απτικού τεστ, οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα 

όρασης έκαναν κατά µέσο όρο 839,6 δευτερόλεπτα για να το ολοκληρώσουν και οι 

βλέποντες έκαναν κατά µέσο όρο 1128,1 δευτερόλεπτα (Πίνακας 5). 

 Ως προς τη διάρκεια του ακουστικού τεστ, οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα 

όρασης το ολοκλήρωσαν σε 437,9 δευτερόλεπτα κατά µέσο όρο και οι βλέποντες σε 

504,4 δευτερόλεπτα (Πίνακας 6). 

 Τέλος, σχετικά µε τη διάρκεια του απτικοακουστικού τεστ, οι συµµετέχοντες 

µε προβλήµατα όρασης έκαναν κατά µέσο όρο 491,7 δευτερόλεπτα και οι βλέποντες 

504,8 δευτερόλεπτα (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 5. ∆ιάρκεια απτικού τεστ 
 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυφλοί 839,6 364,9 

Βλέποντες 1128,1 500,4 

 

Πίνακας 6. ∆ιάρκεια ακουστικού τεστ 
 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυφλοί 437,9 143,1 

Βλέποντες 504,4 198,5 

 

Πίνακας 7. ∆ιάρκεια απτικοακουστικού τεστ 
 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυφλοί 491,7 170,4 

Βλέποντες 504,8 187,7 

  

Επίσης, όσον αφορά στον αριθµό των κινήσεων που χρειάστηκαν για την 

ολοκλήρωση του απτικού τεστ, οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης έκαναν 

κατά µέσο όρο 137,2 κινήσεις µε 3,9 λάθη, ενώ οι βλέποντες έκαναν 166 κινήσεις µε 

14,5 λάθη (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8. Αριθµός κινήσεων και λαθών απτικού τεστ 
 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυφλοί   

Αριθµός κινήσεων 137,2 36,8 

Αριθµός λαθών 3,9 4,8 

Βλέποντες   

Αριθµός κινήσεων 166 80 

Αριθµός λαθών 14,5 13,7 

 

Σχετικά µε τον αριθµό των κινήσεων που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση 

του ακουστικού τεστ, οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης έκαναν κατά µέσο 

όρο 96 κινήσεις µε 0,3 λάθη και οι βλέποντες 102,6 κινήσεις µε 2,9 λάθη (Πίνακας 

9). 

 

Πίνακας 9. Αριθµός κινήσεων και λαθών ακουστικού τεστ 
 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Τυφλοί   

Αριθµός κινήσεων 96 30,6 

Αριθµός λαθών 0,3 0,7 

Βλέποντες   

Αριθµός κινήσεων 102,6 36,2 

Αριθµός λαθών 2,9 4,2 

 

Τέλος, σχετικά µε τον αριθµό των κινήσεων που χρειάστηκαν για την 

ολοκλήρωση του απτικοακουστικού τεστ, οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης 

έκαναν κατά µέσο όρο 110 κινήσεις µε 0,5 λάθη και οι βλέποντες 94,9 κινήσεις µε 

2,2 λάθη (Πίνακας 10). 
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Πίνακας 10. Αριθµός κινήσεων και λαθών απτικοακουστικού τεστ 
 

Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 

Τυφλοί   

Αριθµός κινήσεων 110 28,3 

Αριθµός λαθών 0,5 0,9 

Βλέποντες   

Αριθµός κινήσεων 94,9 28,7 

Αριθµός λαθών 2,2 3,1 

 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά καταγράφηκε µεταξύ των ατόµων µε 

προβλήµατα όρασης και των βλεπόντων όσον αφορά στη διάρκεια του απτικού τεστ, 

µε τους πρώτους να σηµειώνουν καλύτερη επίδοση (t=-2,465, p<0,05). 

 Επίσης, στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο αυτών οµάδων 

παρατηρήθηκε και στον αριθµό των λαθών που έκαναν στο απτικό τεστ, όπου και 

πάλι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης είχαν καλύτερη επίδοση σηµειώνοντας 

λιγότερα λάθη (t=-3,877, p<0,01). 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά σηµειώθηκε και στον αριθµό των λαθών που 

έκαναν στο ακουστικό τεστ οι δύο οµάδες, όπου ξανά τα άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης έκαναν λιγότερα λάθη (t=-3,172, p<0,01) και στον αριθµό των λαθών που 

έκαναν στο απτικοακουστικό τεστ, µε τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης να κάνουν 

και εδώ τα λιγότερα λάθη (t=-2,733, p<0,01). 

Τέλος, οριακά στατιστικά σηµαντική διαφορά σηµειώθηκε στον αριθµό των 

κινήσεων για την ολοκλήρωση του απτικοακουστικού τεστ, µε τους βλέποντες να 

παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση (t=1,988, p=0,052).   

Η σύγκριση των παραπάνω αποτελεσµάτων έγινε ξανά, αφού πρώτα το δείγµα 

χωρίστηκε σε βλέποντες, ολικά τυφλούς και σε άτοµα µε µειωµένη όραση. 

Η εφαρµογή της ANOVA στις παραπάνω οµάδες έδειξε ότι υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τον αριθµό λαθών στο απτικό τεστ 

(F=7,788, p<0,01), στο ακουστικό τεστ (F=5,029, p<0,05) και στο απτικοακουστικό 

τεστ (F=3,712, p<0,05). 

Ωστόσο, από την εφαρµογή του post hoc test LSD φάνηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά, όχι µόνο στον αριθµό λαθών στις τρεις δοκιµασίες, 
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αλλά και στη διάρκεια του απτικού τεστ και στον αριθµό των κινήσεων του 

απτικοακουστικού τεστ. 

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των ολικά τυφλών και των βλεπόντων στον αριθµό των λαθών που 

σηµειώθηκαν στο απτικό τεστ (p<0,01), στον αριθµό λαθών του ακουστικού τεστ 

(p<0,01) και στον αριθµό των λαθών του απτικοακουστικού τεστ (p<0,05), µε τους 

πρώτους να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις και στις τρεις περιπτώσεις. 

Ακόµη, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε µεταξύ των ολικά 

τυφλών και των βλεπόντων ως προς τη διάρκεια του απτικού τεστ, µε τους πρώτους 

να σηµειώνουν καλύτερη επίδοση (p<0,05).  

Στατιστικά σηµαντική διαφορά σηµειώθηκε επίσης και στον αριθµό των 

κινήσεων στο απτικοακουστικό τεστ µεταξύ των ολικά τυφλών και των βλεπόντων, 

µε τους πρώτους να εµφανίζουν καλύτερες επιδόσεις (p<0,05). 

 

6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 

Στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση καταγράφηκε µεταξύ ηλικίας 

εµφάνισης προβληµάτων όρασης και διάρκειας του απτικού τεστ (r=0,454, p<0,05), 

καθώς επίσης της ηλικίας εµφάνισης προβληµάτων όρασης και της διάρκειας του 

ακουστικού τεστ (r=0,401, p<0,05) (Πίνακας 11). 

Ακόµη, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση καταγράφηκε µεταξύ της 

ηλικίας απώλειας της όρασης και του αριθµού λαθών του ακουστικού τεστ (r=0,530, 

p<0,05) (Πίνακας 11). 

Στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση καταγράφηκε µεταξύ χρήσης της 

Braille και διάρκειας του απτικού τεστ (r=-0,391, p<0,05) καθώς και µεταξύ χρήσης 

της Braille και του αριθµού των λαθών που έγιναν στο απτικό τεστ (r=-430, p<005) 

(Πίνακας 11). 

Επίσης, στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση σηµειώθηκε µεταξύ της 

συχνότητας µε την οποία οι συµµετέχοντες κινούνται µόνοι και του αριθµού των 

λαθών στο απτικό τεστ (r=-0,533, p<0,01) (Πίνακας 11). 

Μεταξύ της συχνότητας χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αριθµού 

κινήσεων στο ακουστικό τεστ καταγράφηκε σηµαντική θετική συσχέτιση (r=0,509, 

p<0,01), όπως και µεταξύ της συχνότητας χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του 

αριθµού των λαθών στο ακουστικό τεστ (r=0,529, p<0,01) (Πίνακας 11). 
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Τέλος, στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση καταγράφηκε µεταξύ της 

συχνότητας ανάγνωσης απτικών εικόνων ή χαρτών αφής µε την διάρκεια του απτικού 

τεστ (r=-0,412, p<0,05) (Πίνακας 11). 

Μεταξύ των υπόλοιπων δεδοµένων δε φάνηκε να υπάρχει κάποια στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 11. Συσχέτιση των δηµογραφικών στοιχείων των ατόµων µε προβλήµατα όρασης και των επιδόσεών τους στις  δοκιµασίες 
(Συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), **p<0.01,*p<0.05). 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ∆ιάρκεια 
απτικού 

0,542**  0,714**  0,569**  0,013 0,172 0,210 0,154 0,112 0,104 0,454* 0,207 -0,391* 0,011 -0,111 -0,040 -0,412* 

2. ∆ιάρκεια 
ακουστικού  

0,770**  0,307 0,539**  0,341 0,016 0,290 0,248 0,193 0,401* 0,248 -0,369 0,187 0,189 0,232 -0,186 

3. ∆ιάρκεια α/α 
  

0,404* 0,198 0,476* -0,052 0,124 0,156 0,297 0,240 0,017 -0,128 -0,004 -0,023 0,110 -0,232 

4. Αριθµός 
κινήσεων απτ.    

0,278 0,498**  0,359 0,092 0,165 0,049 0,056 -0,351 -0,075 -0,342 0,006 0,225 -0,248 

5. Αριθµός 
κινήσεων ακ.     

0,494**  0,119 0,507**  0,212 -0,054 0,009 -0,068 -0,183 -0,046 0,509**  0,242 -0,234 

6. Αριθµός 
κινήσεων α/α      

0,026 0,188 0,217 0,052 -0,125 -0,320 0,067 -0,315 0,244 0,176 -0,251 

7. Αριθµός 
λαθών απτ.       

0,131 0,079 -0,275 0,142 -0,023 -0,430* -0,533**  0,152 0,318 -0,323 

8. Αριθµός 
λαθών ακ.        

0,668**  -0,060 0,100 0,530* -0,186 0,033 0,529**  -0,051 -0,312 

9. Αριθµός 
λαθών α/α         

-0,055 0,080 0,293 -0,121 0,172 0,255 0,070 -0,101 

10. Ηλικία 
         

0,255 0,399 0,357 0,038 -0,152 -0,009 -0,044 
11. Ηλικία 
εµφάνισης π.ο.           

0,866**  -0,507**  0,138 -0,095 0,108 -0,431* 

12. Ηλικία 
απώλειας 
όρασης 

           
-0,507* 0,406 -0,133 0,080 -0,359 

13. Braille 
            

-0,110 0,042 -0,277 0,205 
14. Κίνηση 
µόνος              

-0,074 -0,174 0,005 

15. Χρήση η/υ 
              

0,257 -0,321 
16. Μουσική 

               
-0,053 

17. Απτικές 
εικόνες/χάρτες                 
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Τα αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες της οµάδας των ανδρών και 

της οµάδας των γυναικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. Η στατιστική ανάλυση 

έδειξε ότι µεταξύ των δύο φύλων δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

όσον αφορά στις επιδόσεις στις δοκιµασίες στις οποίες υποβλήθηκαν. 

 

Πίνακας 12. Αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες της οµάδας των ανδρών 
και της οµάδας των γυναικών των ατόµων µε προβλήµατα όρασης. 
 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάρκεια απτικού   

Άντρες 864 313,6 

Γυναίκες 818,5 414,1 

Διάρκεια ακουστικού 
  

Άντρες 468,9 171,9 

Γυναίκες 411,1 111,9 

Διάρκεια α/α 
  

Άντρες 519,6 203,5 

Γυναίκες 467,5 138,4 

Αριθμός κινήσεων απτικού 
  

Άντρες 136,8 36,4 

Γυναίκες 137,5 38,5 

Αριθμός κινήσεων ακουστικού 
  

Άντρες 92 20,4 

Γυναίκες 99,5 37,6 

Αριθμός κινήσεων α/α 
  

Άντρες 108,2 21,6 

Γυναίκες 111,6 33,8 

Αριθμός λαθών απτικού 
  

Άντρες 4,1 5,1 

Γυναίκες 3,7 4,7 

Αριθμός λαθών ακουστικού 
  

Άντρες 0,1 0,3 

Γυναίκες 0,5 0,9 

Αριθμός λαθών α/α 
  

Άντρες 0,4 0,9 

Γυναίκες 0,6 0,9 
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 Τα αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες της οµάδας των ατόµων µε 

τύφλωση και της οµάδας των ατόµων µε µειωµένη όραση παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 13. Σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις στα τεστ µεταξύ των συµµετεχόντων µε ολική 

τύφλωση και των συµµετεχόντων µε µειωµένη όραση. 

 

Πίνακας 13. Αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες των ατόµων µε ολική 
τύφλωση και των ατόµων µε µειωµένη όραση. 
 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάρκεια απτικού   

Τύφλωση 842,8 387,4 

Μειωμένη 830,3 314,3 

Διάρκεια ακουστικού 
  

Τύφλωση 445,9 154,3 

Μειωμένη 414 109,4 

Διάρκεια α/α 
  

Τύφλωση 516,2 185,5 

Μειωμένη 418 86,8 

Αριθμός κινήσεων απτικού 
  

Τύφλωση 137,1 34,7 

Μειωμένη 137,6 45,6 

Αριθμός κινήσεων ακουστικού 
  

Τύφλωση 96 22,7 

Μειωμένη 96,1 49,9 

Αριθμός κινήσεων α/α 
  

Τύφλωση 113,5 29 

Μειωμένη 99,7 25,3 

Αριθμός λαθών απτικού 
  

Τύφλωση 2,9 4,3 

Μειωμένη 6,6 5,6 

Αριθμός λαθών ακουστικού 
  

Τύφλωση 0,2 0,4 

Μειωμένη 0,7 1,3 

Αριθμός λαθών α/α 
  

Τύφλωση 0,4 0,8 

Μειωμένη 0,7 1,1 
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 Τα αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες της οµάδας των ατόµων που 

κινούνται µόνοι και των ατόµων που κινούνται τόσο µόνοι όσο και µε τη βοήθεια 

συνοδού φαίνονται στον Πίνακα 14. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης 

µεταξύ των δύο οµάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στις επιδόσεις τους στα τεστ. 

 

Πίνακας 14. Αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες των ατόµων που 
κινούνται µόνοι και των ατόµων που κινούνται και µόνοι και µε συνοδό.   
 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάρκεια απτικού   

Μόνος 800 420,2 

Μόνος/Συνοδό 900,9 265 

Διάρκεια ακουστικού 
  

Μόνος 417,5 158,9 

Μόνος/Συνοδό 469,5 114,4 

Διάρκεια α/α 
  

Μόνος 473,1 185,7 

Μόνος/Συνοδό 520,5 147,4 

Αριθμός κινήσεων απτικού 
  

Μόνος 137,4 38,2 

Μόνος/Συνοδό 136,8 36,5 

Αριθμός κινήσεων ακουστικού 
  

Μόνος 97,5 35,2 

Μόνος/Συνοδό 93,7 23 

Αριθμός κινήσεων α/α 
  

Μόνος 112,4 32,5 

Μόνος/Συνοδό 106,4 21,3 

Αριθμός λαθών απτικού 
  

Μόνος 5 5,6 

Μόνος/Συνοδό 2,1 2,9 

Αριθμός λαθών ακουστικού 
  

Μόνος 0,4 0,9 

Μόνος/Συνοδό 0,2 0,4 

Αριθμός λαθών α/α 
  

Μόνος 0,5 0,9 

Μόνος/Συνοδό 0,6 0,9 
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6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης καταγράφηκε 

στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας των συµµετεχόντων και 

της διάρκειας του ακουστικού τεστ (r=0,661, p<0,01), καθώς και µεταξύ της ηλικίας 

των συµµετεχόντων και της διάρκειας του απτικοακουστικού τεστ (r=0,536, p<0,01). 

Επίσης, στατιστικά σηµαντική συσχέτιση καταγράφηκε και µεταξύ της ηλικίας και 

του αριθµού των κινήσεων που έκαναν οι συµµετέχοντες στο απτικοακουστικό τεστ 

(r=0,590, p<0,01) (Πίνακας 15). 

 Ακόµη, στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση σηµειώθηκε µεταξύ της 

συχνότητας χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του αριθµού λαθών στο 

ακουστικό τεστ (r=0,406, p<0,05), καθώς και του αριθµού λαθών στο 

απτικοακουστικό τεστ (r=0,466, p<0,05) (Πίνακας 15). 

Μεταξύ των υπόλοιπων δεδοµένων δε φάνηκε να υπάρχει κάποια στατιστικά 

σηµαντική συσχέτιση (Πίνακας 15).  
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Πίνακας 15. Συσχέτιση των δηµογραφικών στοιχείων των βλεπόντων και των επιδόσεών τους στις δοκιµασίες (Συντελεστής συσχέτισης 
του Pearson (r), **p<0.01,*p<0.05). 
 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

1. ∆ιάρκεια απτικού 0,303 0,478* 0,830**  0,309 0,557**  0,524**  0,335 0,363 0,320 0,319 0,209 

2. ∆ιάρκεια ακουστικού 
 

0,574**  0,074 0,669**  0,438* 0,214 0,590**  0,665**  0,661**  0,325 0,133 
3. ∆ιάρκεια α/α 

  
0,123 0,155 0,819**  -0,095 0,107 0,216 0,536**  0,237 0,168 

4. Αριθµός κινήσεων 
απτικού    

0,332 0,352 0,578**  0,312 0,296 0,161 0,291 0,199 

5. Αριθµός κινήσεων 
ακουστικού     

0,236 0,274 0,520**  0,513**  0,367 0,173 -0,139 

6. Αριθµός κινήσεων α/α 
     

-0,003 0,103 0,189 0,590**  0,102 0,075 
7. Αριθµός λαθών 
απτικού       

0,697**  0,667**  0,140 0,200 0,066 

8. Αριθµός λαθών 
ακουστικού        

0,917**  0,268 0,406* 0,101 

9. Αριθµός λαθών α/α 
        

0,361 0,466* 0,098 
10. Ηλικία 

         
-0,119 0,047 

12. Χρήση η/υ 
          

0,226 
13. Μουσική            
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Τα αποτελέσµατα των επιδόσεων στις δοκιµασίες της οµάδας των ανδρών και 

της οµάδας των γυναικών των ατόµων µε κανονική όραση παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 16. Όπως φάνηκε από τη στατιστική ανάλυση δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά στις επιδόσεις στις 

δοκιµασίες που υποβλήθηκαν. 

 

Πίνακας 16. Αποτελέσµατα των επιδόσεων  στις δοκιµασίες της οµάδας των ανδρών 
και της οµάδας των γυναικών των βλεπόντων.  
 Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Διάρκεια απτικού   

Άντρες 1181,9 510,9 

Γυναίκες 1081,5 504,2 

Διάρκεια ακουστικού 
  

Άντρες 533,2 204,9 

Γυναίκες 479,5 196,4 

Διάρκεια α/α 
  

Άντρες 499,5 200,7 

Γυναίκες 509,3 182,7 

Αριθμός κινήσεων απτικού 
  

Άντρες 176 96,4 

Γυναίκες 157,2 64,9 

Αριθμός κινήσεων ακουστικού 
  

Άντρες 114,6 39,9 

Γυναίκες 92,1 30,1 

Αριθμός κινήσεων α/α 
  

Άντρες 96,8 28,8 

Γυναίκες 93,3 29,5 

Αριθμός λαθών απτικού 
  

Άντρες 16,5 12,9 

Γυναίκες 12,7 14,6 

Αριθμός λαθών ακουστικού 
  

Άντρες 3,7 5,1 

Γυναίκες 2,2 3,4 

Αριθμός λαθών α/α 
  

Άντρες 2,4 3,4 

Γυναίκες 2 3 

 
 



 

78 

6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ως προς την κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

προβλήµατα όρασης στο απτικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Α) 24 άτοµα (85,6%) κωδικοποίησαν τις υφές µε βάση τα χαρακτηριστικά τους 

(γραµµές, κουκίδες κλπ) 

Β) 1 άτοµο (3,6%) κάνοντας συνειρµούς µε το περιβάλλον 

Γ) 1 άτοµο (3,6%) συνδέοντας τις υφές και µε το περιβάλλον και µε βάση τα 

χαρακτηριστικά τους 

∆) 1 άτοµο (3,6%) µε βάση τα χαρατηριστικά τους και αριθµώντας τις κάρτες όπως 

στο σκάκι 

Ε) 1 άτοµο (3,6%) µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και προσπαθώντας να 

συγκρατήσει στη µνήµη δωδεκάδες καρτών (Πίνακας 17). 

 Ως προς την κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

προβλήµατα όρασης στο ακουστικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Α) 20 άτοµα (71,4%) κωδικοποίησαν τους ήχους µε βάση τα χαρακτηριστικά τους 

(οξύτητα, ένταση, βάθος κλπ). 

Β) 2 άτοµα (7,1%) µε βάση το περιβάλλον 

Γ) 5 άτοµα (17,9%) και µε βάση το περιβάλλον και µε τα χαρακτηριστικά τους 

∆) 1 άτοµο (3,6%) µε βάση τα χαρατηριστικά τους και αριθµώντας τις κάρτες όπως 

στο σκάκι (Πίνακας 18).  

 Ως προς την κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

προβλήµατα όρασης στο απτικοακουστικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:  

Α) 16 άτοµα (57,1%) έδιναν πρώτα βάση στην υφή και µετά στον ήχο 

Β) 8 άτοµα (28,6%) έδιναν πρώτα βάση στον ήχο και µετά στην υφή 

Γ) 3 άτοµα (10,7%) έδιναν την ίδια βάση και στα δύο ερεθίσµατα 

∆) 1 άτοµο (3,6%) έδωσε βάση µόνο στον ήχο (Πίνακας 19). 

 Προκειµένου, βέβαια, να ελεγθεί αν η αυτοαναφορά των συµµετεχόντων, 

σχετικά µε την αίσθηση στην οποία βασίστηκαν στο τελευταίο τεστ, ταιριάζει µε τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα, τα βίντεο ελέγχθηκαν εκ νέου και προέκυψαν τα 

παρακάτω αποτελέσµατα: 

Α) 17 άτοµα (60,7%) χρησιµοποίησαν είτε πρώτα την υφή και µετά τον ήχο (21,4%), 

είτε κυρίως την υφή χωρίς χρήση του ήχου σε έναν αριθµό καρτών (39,3%) 

Β) 2 άτοµα (7,1%) έδιναν πρώτα βάση στον ήχο και µετά στην υφή 

Γ) 4 άτοµα (14,3%) έδιναν την ίδια βάση και στα δύο ερεθίσµατα 
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∆) 5 άτοµα (17,9%) έδιναν βάση µόνο στον ήχο (Πίνακες 20 και 21). 

 Όσον αφορά στην κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

κανονική όραση στο απτικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής:  

Α) 24 άτοµα (85,6%) κωδικοποίησαν τις υφές µε βάση τα χαρακτηριστικά τους 

(γραµµές, κουκίδες κλπ) 

Β) 1 άτοµο (3,6%) κάνοντας συνειρµούς µε το περιβάλλον 

Γ) 1 άτοµο (3,6%) µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και αριθµώντας τις κάρτες 

∆) 1 άτοµο (3,6%) κωδικοποίησε πρώτα την 1η σειρά και µετά προχώρησε στις 

επόµενες 

Ε) 1 άτοµο (3,6%) µε βάση την επαφή µε το χέρι (Πίνακας 17). 

 Όσον αφορά στην κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

κανονική όραση στο ακουστικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Α) 19 άτοµα (67,9%) κωδικοποίησαν τους ήχους µε βάση τα χαρακτηριστικά τους 

Β) 4 άτοµα (14,3%) συνδυάζοντάς τους µε το περιβάλλον 

Γ) 5 άτοµα (17,8%) και µε βάση το περιβάλλον και µε τα χαρακτηριστικά τους 

(Πίνακας 18).   

 Όσον αφορά στην κωδικοποίηση που χρησιµοποίησαν οι συµµετέχοντες µε 

κανονική όραση στο απτικοακουστικό τεστ, τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Α) 9 άτοµα (32,1%) έδιναν πρώτα βάση στην υφή και µετά στον ήχο 

Β) 6 άτοµα (21,4%) έδιναν πρώτα βάση στον ήχο και µετά στην υφή 

Γ) 2 άτοµα (7,1%) έδιναν την ίδια βάση και στα δύο ερεθίσµατα 

∆) 11 άτοµα (39,3) έδιναν βάση µόνο στον ήχο (Πίνακας 19). 

 Προκειµένου, βέβαια, να ελεγθεί αν η αυτοαναφορά των συµµετεχόντων, 

σχετικά µε την αίσθηση στην οποία βασίστηκαν στο τελευταίο τεστ, ταιριάζει µε τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα, τα βίντεο ελέγχθηκαν εκ νέου και προέκυψαν τα 

παρακάτω: 

Α) 10 άτοµα (35,7%) έδιναν βάση πρώτα στην υφή και µετά στον ήχο 

Β) 1 άτοµο (3,6%) έδωσε βάση πρώτα στον ήχο και µετά στην υφή 

Γ) 4 άτοµα (14,3%) έδιναν την ίδια βάση και στα δύο ερεθίσµατα 

∆) 13 άτοµα (46,4%) κωδικοποίησαν µόνο µε βάση τον ήχο (Πίνακες 20 και 22). 

 

Συγκριτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 17. Κωδικοποίηση απτικού τεστ από άτοµα µε προβλήµατα όρασης και 
βλέποντες. 

Απτικό τεστ 

 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης 

βλέποντες 

χαρακτηριστικά 24 24 

περιβάλλον 1 1 

και τα δύο 1 0 

άλλο 2 3 

     

Πίνακας 18. Κωδικοποίηση ακουστικού τεστ από άτοµα µε προβλήµατα όρασης και 
βλέποντες. 

Ακουστικό τεστ 

 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης 

βλέποντες 

χαρακτηριστικά 20 19 

περιβάλλον 2 4 

και τα δύο 5 5 

άλλο 1 0 

 

Πίνακας 19. Κωδικοποίηση απτικοακουστικού τεστ από άτοµα µε προβλήµατα 
όρασης και βλέποντες 

Απτικοακουστικό τεστ 

 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης 

βλέποντες 

πρώτα υφή 16 9 

πρώτα ήχος 8 6 

µόνο υφή 0 0 

µόνο ήχος 1 11 

και τα δύο 3 2 
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Πίνακας 20. Πραγµατική κωδικοποίηση απτικοακουστικού τεστ από άτοµα µε 
προβλήµατα όρασης και βλέποντες 

Απτικοακουστικό τεστ-πραγµατικά αποτελέσµατα 

 άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης 

βλέποντες 

πρώτα υφή 17 10 

πρώτα ήχος 2 1 

µόνο υφή 0 0 

µόνο ήχος 5 13 

και τα δύο 4 4 

 

 

Πίνακας 21. Έλεγχος αυτοαναφοράς των ατόµων µε προβλήµατα όρασης σχετικά µε 
το απτικοακουστικό τεστ.  

Απτικοακουστικό τεστ-άτοµα µε προβλήµατα όρασης 

 αυτοαναφορά έλεγχος 

πρώτα υφή 16 17 

πρώτα ήχος 8 2 

µόνο υφή 0 0 

µόνο ήχος 1 5 

και τα δύο 3 4 

 

Πίνακας 22. Έλεγχος αυτοαναφοράς των βλεπόντων σχετικά µε το απτικοακουστικό 
τεστ  

Απτικοακουστικό τεστ-βλέποντες 

 αυτοαναφορά έλεγχος 

πρώτα υφή 9 10 

πρώτα ήχος 6 1 

µόνο υφή 0 0 

µόνο ήχος 11 13 

και τα δύο 2 4 
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7. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

 Και στις τρεις δοκιµασίες τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης παρουσίασαν 

µικρότερο µέσο όρο διάρκειας ολοκλήρωσης συγκριτικά µε τους βλέποντες. Ωστόσο, 

στατιστικά σηµαντική διαφορά καταγράφηκε µόνο στην περίπτωση του απτικού τεστ. 

Αυτό το αποτέλεσµα πιθανόν να οφείλεται στη µεγαλύτερη απτική εµπειρία των 

ατόµων αυτών, κάτι που συµφωνεί και µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών 

(Hill & Bliss, 1968, Davidson, Barnes & Mullen, 1974, Eaves & Klonoff, 1970).  

Όσον αφορά στον αριθµό των κινήσεων που έκαναν τα άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης και οι βλέποντες µέχρι να ολοκληρώσουν τις δοκιµασίες, δεν παρατηρήθηκε 

κάποια σηµαντική διαφορά. Βέβαια, ο µικρότερος αριθµός κινήσεων των βλεπόντων 

στο απτικοακουστικό τεστ και η οριακά στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τα άτοµα 

µε προβλήµατα όρασης, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί βλέποντες 

ολοκλήρωσαν το τεστ στηριζόµενοι µόνο στο ακουστικό ερέθισµα. 

Σχετικά µε τον αριθµό των λαθών που έκαναν κατά µέσο όρο τόσο τα άτοµα 

µε προβλήµατα όρασης όσο και οι βλέποντες, παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά και στις τρεις δοκιµασίες, µε την οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης 

να κάνει πολύ λιγότερα λάθη. Τα λιγότερα λάθη της οµάδας αυτής στο απτικό τεστ 

πιθανόν να οφείλονται και πάλι στη µεγαλύτερη απτική τους εµπειρία. Η ίδια 

ερµηνεία µπορεί να δοθεί και για το απτικοακουστικό τεστ, καθώς και σε αυτό τα 

περισσότερα άτοµα µε πρόβληµα όρασης χρησιµοποίησαν πρωτίστως την αίσθηση 

της αφής. Τέλος, τα λιγότερα λάθη της ίδιας οµάδας στο ακουστικό τεστ ίσως να 

οφείλονται και αυτή τη φορά στη µεγαλύτερη εξοικίωση των ατόµων αυτών µε τα 

ακουστικά ερεθίσµατα, καθώς στηρίζονται σε αυτά σε µεγάλο βαθµό στην 

καθηµερινή τους ζωή. 

Όταν η οµάδα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης χωρίστηκε σε άτοµα µε 

ολική τύφλωση και σε άτοµα µε µειωµένη όραση, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών 

έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ολικά τυφλών και 

των βλεπόντων. Ωστόσο, µε δεδοµένο ότι ο αριθµός τον ατόµων µε µειωµένη όραση 

ήταν µικρός, τα αποτελέσµατα πρέπει να ερµηνευτούν µε προσοχή.  
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα, λοιπόν, συνηγορούν υπέρ µιας ισχυρότερης 

µνηµονικής αποθήκευσης απτικών και ακουστικών πληροφοριών από τα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης.  

Ακόµη, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των ατόµων µε προβλήµατα 

όρασης, φάνηκε ότι η ηλικία εµφάνισης των προβληµάτων όρασης συσχετίζεται µε τη 

διάρκεια της ολοκλήρωσης τόσο του απτικού όσο και του ακουστικού τεστ και όσο 

αυξάνεται η πρώτη τόσο αυξάνονται και οι διάρκειες. Αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα άτοµα που παρουσίασαν πρόβληµα όρασης σε µεγαλύτερη ηλικία δεν 

στηρίζονταν για µεγάλο διάστηµα της ζωής τους σε ακουστικά ή απτικά ερεθίσµατα. 

Ταυτόχρονα, η ηλικία απώλειας της όρασης φάνηκε να συσχετίζεται µε τον 

αριµό των λαθών που έκαναν οι συµµετέχοντες µε προβλήµατα όρασης. 

Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερη ήταν η ηλικία στην οποία έχασαν την όρασή τους 

τόσο περισσότερα λάθη έκαναν, κάτι που πιθανόν να εξηγείται από το γεγονός ότι για 

µεγάλο διάστηµα της ζωής τους στηρίζονταν στην αίσθηση της όρασης. 

Επιπλέον, η χρήση της Braille φάνηκε να έχει αρνητική συσχέτιση τόσο µε τη 

διάρκεια του απτικού τεστ όσο και µε τον αριθµό των λαθών σε αυτό. Αυτό σηµαίνει 

ότι όσοι γνώριζαν Braille έκαναν λιγότερο χρόνο και λιγότερα λάθη µέχρι την 

ολοκλήρωση του απτικού τεστ, κάτι που µάλλον οφείλεται στην εξοικίωσή τους µε 

απτικά ερεθίσµατα. 

Επίσης, παρατηρήθηκε να συσχετίζονται αρνητικά η συχνότητα µε την οποία 

τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης κινούνται µόνοι µε τον αριθµό των λαθών στο 

απτικό τεστ. Πιο συγκεκριµένα, όσο συχνότερα κινούνται µόνοι τόσο λιγότερα λάθη 

έκαναν στο τεστ, κάτι που µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα άτοµα αυτά 

βασίζονται σηµαντικά στην αίσθηση της αφής, ώστε να προσλάβουν τις πληροφορίες 

που χρειάζονται για µία ασφαλή κίνηση. 

Επιπρόσθετα, αρνητική συσχέτιση εντοπίστηκε στη συχνότητα της 

ανάγνωσης των απτικών εικόνων ή χαρτών µε τη διάρκεια ολοκλήρωσης του απτικού 

τεστ, µε την αύξηση της πρώτης µεταβλητής να οδηγεί σε µείωση της δεύτερης. Αυτό 

πιθανόν να µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός ότι η ανάγνωση απτικών εικόνων 

και οι χαρτών αφής δίνει µία επιπλέον ευκαιρία για εξοικίωση µε την αίσθηση της 

αφής και τα απτικά ερεθίσµατα. 

Ακόµα, η συχνότητα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης συσχετίζεται θετικά µε τον αριθµό των κινήσεων και των λαθών 

στο ακουστικό τεστ, αν και θα περιµέναµε ίσως να συσχετίζεται αρνητικά.  
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Όσον αφόρα στην κωδικοποίηση, το γεγονός ότι στο απτικό τεστ τόσο τα 

άτοµα µε προβλήµατα όρασης όσο και οι βλέποντες κωδικοποίησαν τις υφές µε βάση 

µόνο τα χαρακτηριστικά τους –έκαναν, δηλαδή, φυσική κωδικοποίηση- ίσως 

εξηγείται από τη δυσκολία της συσχέτισης των υφών αυτών µε εικόνες ή υφές του 

περιβάλλοντος. Αντίθετα, ως προς το ακουστικό τεστ, περισσότερα άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης και περισσότεροι βλέποντες κωδικοποίησαν τους ήχους 

συνδυάζοντάς τους µε ήχους από το περιβάλλον, πιθανότατα λόγω της ευκολότερης 

συσχέτισης. Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση επικράτησε η κωδικοποίηση µε βάση 

τα χαρακτηριστικά των ήχων. 

Σχετικά µε το απτικοακουστικό τεστ, η αίσθηση στην οποία στηρίχτηκαν 

περισσότερο οι συµµετέχοντες, φάνηκε να επηρεάζεται από την κατάσταση της 

όρασής τους, µε τα περισσότερα άτοµα µε προβλήµατα όρασης να στηρίζονται πρώτα 

στην αφή και δευτερευόντως στην ακοή, ενώ οι περισσότεροι βλέποντες στηρίχτηκαν 

µόνο στην ακοή. Αυτό ίσως να µπορεί να εξηγηθεί από την µεγαλύτερη εξοικίωση 

των πρώτων µε απτικά ερεθίσµατα και από την πιο γνώριµη φύση των ακουστικών 

ερεθισµάτων για τους δεύτερους. 

Ακόµη, η αυτοαναφορά των ατόµων µε προβλήµατα όρασης σχετικά µε την 

αίσθηση στην οποία βασίστηκαν για την κωδικοποίηση του απτικοακουστικού τεστ, 

φαίνεται να µη συµπίπτει µε τον έλεγχο που έγινε, κυρίως όσον αφορά στην αίσθηση 

της ακοής. Συγκεκριµένα, ενώ αρκετά άτοµα δήλωσαν ότι κωδικοποίησαν πρώτα µε 

βάση τον ήχο και έπειτα µε την αφή, στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι από 

αυτούς βασίστηκαν µόνο στον ήχο. 

Τέλος, και στην περίπτωση των βλεπόντων η αυτοαναφορά δε φάνηκε να 

συµπίπτει µε τον έλεγχο, κυρίως όσον αφορά στη χρήση της αίσθησης της ακοής, µε 

ορισµένα άτοµα να δηλώνουν ότι κωδικοποίησαν πρώτα µε βάση τον ήχο και µετά µε 

την αφή, ενώ ουσιαστικά οι περισσότεροι κωδικοποίησαν µε κάποιον από τους 

άλλους τρόπους. 
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8. Περιορισμοί έρευνας 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία υπόκειται σε δύο περιορισµούς. Αρχικά, το 

δείγµα των συµµετεχόντων µε µειωµένη όραση ήταν αρκετά µικρό, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, οπότε δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. 

Προτείνεται, λοιπόν, η περεταίρω διερεύνηση του θέµατος µε µεγαλύτερο αριθµό 

ατόµων µε µειωµένη όραση. Επίσης, δεν ήταν πάντοτε δυνατή η αποµόνωση των 

περιβαλλοντικών ήχων, κάτι που ίσως να επηρέασε κάποιους από τους 

συµµετέχοντες στην ολοκλήρωση των δοκιµασιών.   
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