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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική γίνεται προσπάθεια μέσω της εμπειρικής έρευνας 

και πιο συγκεκριμένα μέσω της διαδικασίας του πειράματος να καταγραφούν οι αρχές 

οι οποίες διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες και τα παιδιά οργανώνουν και 

κατ’ επέκταση κατηγοριοποιούν το εννοιολογικό τους λεξιλόγιο. Αναλυτικότερα 

διεξήχθη έρευνα κατά την οποία η μηδενική υπόθεση δέχεται ότι υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στους ενήλικες, στο σύνολο των παιδιών άλλα και μεταξύ των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης  και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες όσον αφορά τον αφηρημένο 

και συμπαγή τρόπο σκέψης όπως αυτοί ορίστηκαν από τους Goldstein & Scheerer 

(1941). 

Ο ερευνητικός σχεδιασμός για τη διερεύνηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων 

της οργάνωσης του λεξιλογίου στα παιδιά και στους ενήλικες έγινε τόσο με ποιοτική 

άλλα κυρίως με ποσοτική στατιστική ανάλυση των δεδομένων που πρόεκυψαν. Το 

δείγμα περιλαμβάνει παιδιά τυπικής ανάπτυξης άλλα και παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες η έρευνα θα επεκταθεί και σε ενήλικες τυπικής ανάπτυξης.   

Ο τρόπος εξέτασης είναι μη λεκτικός και με αυτό τον τρόπο στοχεύετε η όσο 

το δυνατόν μικρότερη εμπλοκή του εξεταστή στη διαδικασία του πειράματος.  

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

καθώς και οι ενήλικες ταξινομούν περισσότερο κατηγορικά και τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες ισάξια κατηγορικά και θεματικά όταν ο τρόπος εξέτασης του 

είδους ταξινόμησης είναι προσανατολισμένος να εξετάζεται με διαδικασίες που 

ακολουθούν τον αφαιρετικό τρόπο σκέψης. 
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ABSTRACΤ

This present dissertation attempts to document how adults and children 

organize and by extension categorize their semantic vocabulary through an empirical 

study. In particular, the study’s null hypothesis is that there are differences among 

adults and children but also in between children of typical development and those 

with learning difficulties in regards of their abstract and concrete way of thinking as 

these have been defined by Goldstein & Scheerer (1941). 

To explore the metacognition of the codification of the vocabulary in children 

and adults the research design will involve both a qualitative and mainly a 

quantitative statistical analysis. The sample includes children of typical development 

as well as children with learning difficulties and will be extended to adults of typical 

development as well.The conduction of the experiment will use be non-verbal testing 

as to minimize conductor’s involvement in the experiment process. 

 The analysis of the results revealed that typical children as well as adults 

classify more categorically and children with learning difficulties equally categorical 

and thematic when the mode of examination of the sorting activity is oriented to be 

examined by procedures that follow the abstract way of thinking. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην καταγραφή και διερεύνηση των 

μεταγνωστικών ικανοτήτων στην κατηγοριοποιητική οργάνωση του λεξιλογίου σε 

παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε ενήλικες τυπικής ανάπτυξης, 

αποτελώντας μία συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες. 

 Έναυσμα για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η ενασχόληση με μία 

ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος σύγχρονες 

ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση 

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών οπότε και εντοπίστηκε η ανάγκη άλλα 

και το ενδιαφέρον της γράφουσας για μελέτη των μεταγνωστικών ικανοτήτων.  

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τις απαιτήσεις της δημιουργίας του 

παρόντος συγγράμματος προήλθαν από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας άλλα κυρίως από το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα από αρθρογραφία 

ξένων περιοδικών. 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπόνηση της εργασίας δεν θα 

ήταν δυνατή χωρίς τη συμπαράσταση και ενεργό συμμετοχή κάποιων ανθρώπων, 

τους οποίους επιθυμώ άλλα και οφείλω να ευχαριστήσω. Αρχικά, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κύρια Χαρίκλεια Πρώιου, 

Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ανεκτίμητη βοήθεια και τις χρήσιμες συμβουλές 

καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Πιο συγκεκριμένα, όμως της είμαι 

ευγνώμων για τη γνώση που αποκόμισα και την πίστη της σε εμένα καθώς και τη 

θετική διάθεση με την οποία αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν. Επίσης, 

ευχαριστώ τους επιβλέποντες οι οποίοι συμμετείχαν στην τριμελή επιτροπή, τον 

κύριο Τριάρχου Λάζαρο, Καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον κύριο Σίμο Γρηγόρη, 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Semestr&file=index&tmima=213&categorymenu=3&kiklos=2132&semester=3#4382-2132-3
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Semestr&file=index&tmima=213&categorymenu=3&kiklos=2132&semester=3#4382-2132-3
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Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Θα ήταν σφάλμα να αγνοηθεί η βοήθεια των συμμετεχόντων στην έρευνα χωρίς 

τη συνεργασία των οποίων και τη διάθεση του χρόνου τους δεν θα ήταν δυνατή η 

πραγματοποίηση της. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που με 

στήριξε με υπομονή καθ΄όλη τη διάρκεια φοίτησης μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

άλλα και κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της εκπαίδευσης αρχικά είναι να βοηθήσει το παιδί να σχηματίσει 

έννοιες οι οποίες ορίζονται ως «οι νοητικές αναπαραστάσεις κατηγοριών αντικειμένων 

ή μεμονωμένων αντικειμένων» (Eysenck, 2006). Η έννοια είναι η πρωταρχική δομική 

μονάδα που θα ακολουθήσει μια διαδρομή στη μνήμη με σκοπό την τέλεση της 

μάθησης. Τα στάδια που ακολουθούνται για την επεξεργασία των πληροφοριών είναι 

τα ακόλουθα: αρχικά γίνεται η εισροή των πληροφοριών μέσω της αισθητηριακής 

καταγραφής, οι έννοιες ακολουθούν μια πορεία από τη βραχύχρονη μνήμη για να 

καταλήξουν στη μακρόχρονη, μέσα από διαδικασίες ελέγχου παράγονται αποκρίσεις 

που καταλήγουν στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσω των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια, μέσω της εξέτασης των 

εκτελεστικών λειτουργιών, να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι 

έννοιες στη σημασιολογική μνήμη χρησιμοποιώντας διαδικασίες που αξιοποιούν τον 

αφαιρετικό τρόπο σκέψης όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

Οι έννοιες μπορούν να ταξινομηθούν με δύο τρόπους είτε κατηγορικά, με 

βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό που τις διέπει, είτε θεματικά, δηλαδή με τον 

τρόπο που η μία αλληλεπιδρά με την άλλη. Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει γίνει για 

την πορεία που ακολουθεί αυτή η ταξινόμηση κατά τα διάφορα ηλικιακά στάδια. 

Παλαιότερες έρευνες (Greenfield & Scott, 1986· Scott, Serchuk & Mundy,1982· 

Smiley & Brown, 1979) δείχνουν ότι τα παιδιά ταξινομούν θεματικά και όσο 

προχωρούμε προς την ενηλικίωση παρατηρείται η εμφάνιση των κατηγορικών  

ταξινομήσεων. Μεταγενέστερες έρευνες (Nguyen & Murphy, 2003) τροποποιούν 

αυτά τα δεδομένα και δείχνουν ότι τα παιδιά μπορούν να ταξινομήσουν και με τους 

δύο τρόπους, άλλα κυρίαρχος παραμένει η θεματική ταξινόμηση. Η έρευνα των 

Waxman & Navy (1997) παρέχει δεδομένα που αποδεικνύουν ότι ακόμη και σε 

βρέφη 15-31 μηνών το κυρίαρχο είδος ταξινόμησης είναι το κατηγορικό. Ενώ οι 
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Blaye & Bonthoux (2001) στην έρευνα αποδεικνύουν ότι τα 5χρονα δείχνουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στην αλλαγή ταξινόμησης οπότε κατανοούν και τα δύο είδη. Ο 

Murphy το 2001 σε μια αυστηρά σταθμισμένη έρευνα σε σχέση με το είδος των 

ερεθισμάτων άλλα και οι Favarotto, Coni, Magani & Vivas (2014) καθώς και οι Borgi 

& Carmelli (2003) έδειξαν ότι οι ενήλικες παρά την επικρατούσα άποψη ταξινομούν 

περισσότερο θεματικά. Οι Smiley & Βrown (1979) βρήκαν ότι η πορεία του είδους 

των κατηγοριοποιήσεων περιγράφεται με την παράσταση του ανεστραμμένου 

κώδωνα (U) όπου οι δύο ακραίες ηλικιακές ομάδες οι νεότεροι και οι γηραιότεροι 

ταξινομούν θεματικά, ενώ οι έφηβοι και οι ενήλικες ταξινομούν κατηγορικά. Επίσης 

οι Markman & Hutchinson (1984) βρήκαν ότι το είδος της ταξινόμησης μπορεί να 

επηρεαστεί από τη χρήση ψευδολέξεων έτσι έδειξαν ότι παιδιά 4 και 5 ετών όταν 

τους δινόταν κάποια ψευδολέξη μπορούσαν να ταξινομήσουν κατηγορικά ακόμη και 

αν είχαν πριν ταξινομήσει θεματικά. Οι Waxman & Navy (1997) έδειξαν ότι οι 

οδηγίες στα παιδιά 4 ετών μπορούν να επηρεάσουν το είδος ταξινόμησης, πιο 

συγκεκριμένα η οδηγία «ποιο πάει καλύτερα με το …» παράλληλα με τη χρήση 

ετικέτας οδηγεί σε θεματικές ταξινομήσεις, ενώ χωρίς την χρήση ετικέτας δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα, αντίθετα η οδηγία «βρές ένα ίδιο…» οδηγεί σε 

κατηγορικές ταξινομήσεις.  Επίσης, οι Markman & Hutchinson (1984) με τη χρήση 

της οδηγίας «ποιο πάει καλύτερα με το...» κατέληξαν σε περισσότερες θεματικές 

ταξινομήσεις.  Όσον αφορά την χρήση ετικετών η Nguyen (2007) βρήκε ότι οι 

ετικέτες λειτουργούν υπέρ των κατηγορικών ταξινομήσεων σε παιδιά και ενηλίκους.   

Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά το κυρίαρχο είδος 

ταξινόμησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ερευνών, συμπεραίνεται λοιπόν ότι ο 

ερευνητικός σχεδιασμός είναι καίριας σημασίας και τα επηρεάζει άμεσα. Στην έρευνα 

που ακολουθεί, στο θεωρητικό κομμάτι θα γίνει μία προσπάθεια προσδιορισμού των 

αρχών που διέπουν την εννοιολογική γνώση με βάση την κατηγορική και θεματική 
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ταξινόμηση και τον τρόπο που συνδέεται με τον συμπαγή και αφηρημένο τρόπο 

σκέψης. Καινοτόμο στοιχείο της έρευνας είναι ότι η δοκιμασία ταξινόμησης θα 

πραγματοποιηθεί με πραγματικά αντικείμενα στην τρισδιάστατη μορφή τους και οι 

συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ελεύθερες ταξινομήσεις, ο ερευνητικός 

σχεδιασμός είναι βασισμένος στην θεωρία και τον σχεδιασμό που συμπεριλαμβάνει 

στις γνωστικές διαδικασίες την θεώρηση του συμπαγούς και αφαιρετικού τρόπου 

σκέψης (Goldstein & Scheerer, 1941). 

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στην αναπτυξιακή πορεία της ταξινόμησης  

καθώς και στις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια των 

ταξινομήσεων. Τέλος ακολουθεί το ερευνητικό μέρος όπου ο ερευνητικός σχεδιασμός 

περιλαμβάνει ταξινομήσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης και με μαθησιακές δυσκολίες 

καθώς και ενηλίκων.  

 

2. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούσε τους επιστήμονες που εργάζονταν 

στον τομέα της αφασιολογίας ήταν η χαρτογράφηση των εγκεφαλικών λειτουργιών 

και η χαρτογράφηση των λειτουργιών. Ο Goldstein στην αρχή της κλινικής του 

καριέρας ασχολήθηκε με την αναγνώριση και χαρτογράφηση των λειτουργιών 

διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου καθώς και των διασυνδέσεων που τις διέπουν. 

Όλα αυτά για να φτάσει μετά από κάποια χρόνια να αμφισβητήσει την υπόθεση ότι 

συγκεκριμένη εγκεφαλική λειτουργία αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο 

εγκεφαλικό κέντρο και να γίνει οπαδός της ολιστικής άποψης (Noppeney & 

Wallesch, 2000).   

Ο Luria (1966) δεν συμφωνούσε απόλυτα με την ολιστική θεωρία περιγράφει 

ότι την περίοδο του 1870 δημιουργήθηκε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε 

νευρολόγους οι οποίοι προσπαθούσαν να αποδείξουν την σύνδεση πολύπλοκων 
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νοητικών ικανοτήτων με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και του αντίλογου, 

που ήταν η επικρατούσα άποψη της εποχής, και εκπροσωπούνταν από τους οπαδούς 

της νοητικής σχολής. Οι οπαδοί της νοητικής σχολής πρεσβεύουν ότι ο εγκέφαλος ως 

ολότητα ευθύνεται για τις πολύπλοκες λειτουργίες. Ο Goldstein ήταν αυτός που 

προσπάθησε να συγκεράσει το χάσμα ανάμεσα στις θεωρίες του απόλυτου 

εντοπισμού και στην ολιστική προσέγγιση της νοητικής σχολής και ήταν η 

φιλοσοφική του ιδιότητα, που τον κινητοποίησε να προσπεράσει τα όρια της 

αναλυτικής θεωρίας και να οδηγηθεί στην ολιστική θεώρηση που προκύπτει από τον 

συνδυασμό της αντιμετώπισης του εγκεφάλου ως ολότητας άλλα και των νέων 

δεδομένων που προέκυπταν από τα νέα διαρθρωτικά δεδομένα όσον αφορά τις 

ανώτερες ψυχολογικές διεργασίες (Luria,1966). 

 Σύμφωνα με τις απόψεις των Noppeney & Wallesch (2000) οι ανατρεπτικές 

ιδέες του Goldstein τον οδήγησαν να προσέξει χαρακτηριστικά των αφασικών 

ασθενών που είχαν αγνοηθεί από τις κλασικές προσεγγίσεις όπως η σχέση μεταξύ 

σκέψης και γλώσσας καθώς και της εννοιολογικής και γλωσσικής δομής, έτσι δόθηκε 

το έναυσμα για την ανάπτυξη της σημασιολογικής θεωρίας και αμφισβητήθηκαν 

πολλές παγιωμένες απόψεις της εποχής. Μία από τις ενστάσεις που διατύπωσε 

αφορούσε τον εντοπισμό του συμπτώματος και της εγκεφαλικής λειτουργίας που 

ευθύνεται για την εκδήλωση αυτού. Η κυρίαρχη θεωρία ήταν αυτή του εντοπισμού 

δηλαδή μιας σπονδυλωτής υπόθεσης οπού θεωρούσε ότι ο εγκεφαλικός φλοιός 

αποτελείται από ξεχωριστές μονάδες με αυτοτελής λειτουργίες οι οποίες 

επικοινωνούν η μία με την άλλη μόνο κατά την αρχή και το τέλος της λειτουργίας 

τους. Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία υπονοείται ότι από τη στιγμή που 

εντοπίζεται ένα σύμπτωμα μπορούμε να ξέρουμε και από ποια περιοχή του 

εγκεφάλου προέρχεται. Σύμφωνα με τον Goldstein (1948, p.2) αυτό αμφισβητείται 

θέτοντας μια απλή ερώτηση: «Μπορεί να είναι τα συμπτώματα δηλαδή οι 
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τροποποιήσεις της συμπεριφοράς η άμεση έκφραση μιας ορισμένης διαταραχής της 

λειτουργίας ή μήπως υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται και μπορούν 

τουλάχιστον να επηρεάζουν την παραγωγή των συμπτωμάτων;»   

 Oι οπαδοί της ολιστικής θεωρίας και μαζί τους ο Goldstein λογοκρίθηκαν 

έντονα για την ασυνέπειά τους να ακολουθήσουν είτε την θεωρία του εντοπισμού είτε 

την ολιστική. Η αλήθεια είναι πως απo τα γραπτά του Goldstein (1927) φαίνεται να 

 μην είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς σε πoια από τις δύο σχολές πραγματικά 

ανήκει. Παρακάτω ακολουθεί παράθεση αποσπασμάτων από τα βιβλία του, όπως τα 

παραθέτει ο Gescwind (1963) με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου που 

σκεφτόταν ο Goldstein. Το 1927 στο Die Lokalisation in der Groβhirnrinde αναφέρει 

«αφού στον οργανισμό υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ένα ερέθισμα θα πρέπει να 

εκδηλωθεί παντού ως μία εναλλαγή της ίδιας φύσεως». Ωστόσο σε άλλο σημείο 

αναφέρει ότι «συνήθως η επίδραση της αλλαγής που ακολουθείται σε ένα 

ικανοποιητικής έντασης ερέθισμα δεν δείχνει την δυναμική του παντού, αλλά κυρίως σε 

μία περισσότερο ή λιγότερο δέσμια περιοχή του σώματος». Ο Goldstein εξηγεί τους 

λόγους που αυτό συμβαίνει δίνοντας τρία επιχειρήματα. Αρχικά «η εναλλαγή στην 

απόκριση ενός ερεθίσματος σε ένα μεγάλο σύστημα δεν συμβαίνει πιο γρήγορα και πιο 

έντονα κοντά στην περιοχή του ερεθίσματος από ότι σε μια πιο απομακρυσμένη 

περιοχή». Δεύτερον, «διαφορετικά μέρη του νευρικού συστήματος εναρμονίζονται 

διαφορετικά στα διάφορα είδη ερεθισμάτων». Τρίτον, «όλες οι μορφές βλάβης του 

νευρικού συστήματος μπορούν να ειδωθούν από την άποψη οτι κάποιος έχει να 

διαπραγματευτεί με την απομήκυνση ενός ορισμένου τμήματος».   

Ένα από τα βασικά του επιχειρήματα εναντίον της θεωρίας του εντοπισμού 

είναι ότι όσον αφορά την απάντηση ενός ασθενούς υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός 

υποκειμενικότητας στην ερμηνεία της. Υπάρχει άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στην παρατήρηση, τα δεδομένα, τη μέθοδο και τη θεωρία. Τα δεδομένα 
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δηλαδή από την εξέταση ενός ασθενούς εξαρτώνται άμεσα από τις δοκιμασίες που θα 

δοθούν από τον εξεταστή, τη μέθοδο που θα επιλέξει για να τις εφαρμόσει και τη 

θεωρία στην οποία θα βασιστεί για την ερμηνεία τους (Noppeney & Wallesch, 2000). 

Ο Goldstein λόγω της μεγάλης κλινικής εμπειρίας και καθημερινής τριβής με 

ασθενείς, παρατήρησε ότι πέραν του γεγονότος ότι οι ασθενείς του υπέφεραν από 

αμνησία, αγνωσία ή αφασία υπήρχε μεγάλη επιρροή και αντίκτυπος στην 

καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων από τα συμπτώματα των ασθενειών που 

αντιμετώπιζαν. Οι ασθενείς έχοντας συνείδηση των δυσκολιών τους έπρεπε να 

ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Πολύ συχνά έπρεπε να βρουν τρόπους να 

παραμείνουν κοινωνικά ενεργοί καθώς και να βιοποριστούν. Οπότε ακόμη ένα  

έλλειμμα της θεωρίας του εντοπισμού είναι οτι δεν λάμβανε υπ’ όψιν τις 

αντισταθμιστικές διεργασίες του ατόμου στην προσπάθεια του να προσεγγίσει κάποιο 

γνωστικό αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο (Spooner & Pachana, 2006). 

Ο Luria (1966) ασχολήθηκε ακόμα και με την λογοκριμένη υπόθεση Schn  

(Goldenberg, 2003) όπου αναφέρει ότι μόνο η ιστορία μπορεί να αναδείξει τις τυχόν 

ανακαλύψεις ή λάθη της. Ωστόσο τονίζει ότι είναι αδιαμφισβήτητη η συνεισφορά του 

στην έμφαση που δίνει για τη σωστή αξιολόγηση του συμπτώματος. Αξιόλογη είναι η 

συνεισφορά του στη μέθοδο που εισήγαγε για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται οι 

αξιολογήσεις. Κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχουν «βασιλικοί δρόμοι», όπως 

αναφέρει ο Luria, στη νευροψυχολογία και μόνο μία συστηματική και σε βάθος 

νευροψυχολογική ανάλυση των κλινικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει τον 

εξεταστή στην πραγματική αναγνώριση του συμπτώματος οπότε και σε καλύτερη 

κατανόηση των παρατηρούμενων αλλαγών της συμπεριφοράς. Πρωτοπόρος της 

εποχής του μιας και οι αξιολογήσεις της εποχής περιγράφουν την αφασία ως 

γενικευμένη άνοια ή γενικευμένη απώλεια νοημοσύνης και από το οποίο 

συμπεραίνεται ο λάθος τρόπος προσέγγισης τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην 
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αποκατάσταση. Εισήγαγε μία νέα μέθοδο στη νευρολογική ανάλυση περιπτώσεων 

όπου έδινε έμφαση σε κάθε σύμπτωμα της διαταραχής ξεχωριστά και με τον τρόπο 

αυτό μπορούσε να κατανοήσει τους ψυχολογικούς μηχανισμούς που διέπουν το 

σύνδρομο στο σύνολο του.          

Εξαιτίας της ολιστικής και διεξοδικής σκοπιάς με την οποία αντιμετώπιζε τα 

συμπτώματα εμφανίστηκε και η έντονα λογοκριμένη υπόθεση Schn. Τα ιστορικά 

στοιχεία γύρω από τον Johann Schneider (Schn) είναι ότι σε ηλικία 24 ετών 

τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από θραύσματα ορυχείων και μεταφέρθηκε στη 

Φραγκφούρτη για αποκατάσταση, όπου και συναντήθηκε με τον Goldstein ο οποίος 

είχε αναλάβει τη διεύθυνση της κλινικής. Εκεί σε συνεργασία με τον ψυχολόγο Gelb 

εξετάστηκε με την μέθοδο του ταχυσκοπίου και μετά από συνολική αξιολόγηση 

βρέθηκε ότι παρουσίαζε συμπτώματα αλεξίας, αδυναμίας αναγνώρισης μορφών, 

απώλεια αναγνώρισης κινήσεων, απώλεια οπτικών εικόνων, απτική αγνωσία, 

απώλεια γνώσης του σωματικού σχήματος, απώλεια προσανατολισμού, αριθμησία 

και απώλεια αφηρημένης σκέψης. Παρά τις δυσκολίες ο ασθενής κατάφερε να 

παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά καθώς και να ανοίξει το δικό του κατάστημα 

μαναβικής και αργότερα να διατελέσει και δήμαρχος στην πόλη του. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τόσες δυσκολίες να μπορεί να 

παραμένει λειτουργικός στην καθημερινότητά του. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση 

είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη υπόθεση είναι για πολλά χρόνια αντικείμενο 

αντιπαραθέσεων (Goldenberg, 2003).  

 Οι Goldstein & Gelb πρότειναν ότι ο ασθενής Schn είχε αναπτύξει 

αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σε σχέση με τις δυσκολίες του, για να αντιμετωπίσει 

το σοβαρό οπτικό έλλειμμα, που του επέτρεπαν όσον αφορά την οπτική αγνωσία για 

παράδειγμα να αναγνωρίζει μερικά απλά γεωμετρικά σχήματα και να διαβάζει μέσα 

απο την «ανίχνευση» γραμμάτων με κινήσεις του χεριού ή του κεφαλιού του. Ενώ 
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δηλαδή δεν μπορούσε να αναγνωρίσει οπτικά σχήματα με τις κινήσεις του κεφαλιού 

και του χεριού τα σχημάτιζε μέσω κινητικής διαδικασίας και έτσι μπορούσε να 

βγάλει συμπεράσματα για τα σχήματα που είχε μπροστά του (Goldenberg, 2003). 

Εξαιτίας της ασυνήθιστης αντισταθμιστικής λειτουργίας που ανέπτυξε τα ελλείμματά 

του μπορούσαν να είναι εμφανή μόνο κατά τη διάρκεια σταθμισμένης εξέτασης 

οπτικών λειτουργιών. Αυτός είναι και ο λόγος όπως αναφέρει ο Goldenberg (2003), 

που οι Bay & Jung όταν τον εξέτασαν αμφισβήτησαν τις διαπιστώσεις των Goldstein 

& Gelb  αναφέροντας ότι ο Schneider και ο Schn είναι δύο διαφορετικές 

προσωπικότητες. Ο Schneider στην καθημερινότητα του περιγράφεται σαν ένας 

άνθρωπος απόλυτα ικανός, ενδιαφέρων, με διάθεση να βοηθήσει, ανοιχτόμυαλος και 

φιλικός με ταλέντα πέρα από το ακαδημαϊκό του επίπεδο. Ενώ αντίθετα ο ασθενής 

Schn επιδεικνύει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Πριν από κάθε οπτική 

δοκιμασία είναι εμφανώς νευρικός, μειώνεται η καλή του διάθεση, δίνει τις 

απαντήσεις του με ιδιαίτερη και θεατρική προσωδία και αντίστοιχους μορφασμούς 

και χειρονομίες.  

 Από την εξέταση της υπόθεσης του Schn προκύπτουν δύο ερωτήματα, το 

πρώτο αφορά την αυθεντικότητα των συμπτωμάτων του και το δεύτερο τον 

καθορισμό των συμπτωμάτων για την οπτική αγνωσία ( Marotta & Behrmann, 2003).  

Όσον αφορά την ύπαρξη ή μη των συμπτωμάτων ακόμη και οι Bay & Jung που τα 

αμφισβήτησαν έντονα, συμφωνούν ότι ο ασθενής ακόμη και όταν δεν εξεταζόταν 

ήταν σχετικά αργός, δεν μπορούσε να εκτελέσει ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες και 

κάποιες φορές παρουσίαζε άκαμπτο συλλογισμό (Goldenberg, 2003).  

 Ωστόσο, δεν είναι η ύπαρξη ή μη των συμπτωμάτων αυτό στα οποία θα 

έπρεπε να δίνει κανείς έμφαση στη συγκεκριμένη υπόθεση άλλα στο γεγονός ότι 

επηρέασε με τον τρόπο που επέλεξαν οι αρχικοί ερευνητές να αξιολογήσουν τον 

ασθενή τόσο την νευροψυχολογία άλλα και την ψυχολογία και την φιλοσοφία. 
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Τονίζοντας αυτό που πρεσβεύει η ολιστική θεωρία ότι αφενός η νευροψυχολογία 

είναι η μελέτη παραπάνω από μία αισθήσεων εφόσον ο εγκέφαλος μπορεί να 

αναπτύξει αντισταθμιστικές ιδιότητες στην προσπάθεια του να ανακτήσει χαμένες 

δεξιότητες. Αφετέρου είναι σημαντική η κριτική σκοπιά όσον αφορά τα αξιολογικά 

εργαλεία όπου δίνουν απαντήσεις μόνο για το ερώτημα που τίθεται εκείνη τη στιγμή 

και μάλιστα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι σταθμισμένο με τις συνθήκες της 

πραγματικής ζωής. Η υπόθεση αυτή είναι σημαντική γιατί μπορεί να σκιαγραφήσει 

τη διαφορά στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας η οποία θέλει να εντοπίζει και να 

αντιστοιχεί συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές για συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

λειτουργίες και στον αντίποδα την ολιστική θεωρία που αντιμετωπίζει τον εγκέφαλο 

σαν ολότητα και δέχεται ότι οι νοητικές λειτουργίες μπορεί να αλληλεπιδρούν 

(Goldenberg, 2003). 

 Ο Goldstein (1948) αναφέρει ότι τα συμπτώματα που παρατηρούμε σε έναν 

ασθενή μπορεί εξαρτώνταιέστω και ως ένα βαθμό από την διαδικασία και μέθοδο 

ανίχνευσης που έχουμε επιλέξει για να τα διαπιστώσουμε. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται ότι οι συμπεριφορές – συμπτώματα ενός ατόμου προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Για τον Goldstein υπάρχουν τέσσερις ομάδες 

συμπτωμάτων α) τα αρνητικά ή άμεσα που αντιπροσωπεύουν την εγκεφαλική βλάβη 

και την απώλεια κάποιας λειτουργίας, β) θετικά ή έμμεσα και περιγράφονται από τον 

Goldstein (1948, p.8) ως «η απώλεια κάποιας εκτελεστικής λειτουργίας εξαιτίας 

κάποιας βλάβης που προκαλεί διαφοροποίηση άλλων εξαρτώμενων λειτουργιών, γ) 

δευτερεύοντα συμπτώματα που παράγονται από ερεθισμό που έχει προκαλέσει η 

βλάβη και μπορούν να επηρεάσουν άλλες περιοχές του εγκεφάλου, δ) η τέταρτη 

κατηγορία συμπτωμάτων έχει να κάνει με την ομοιοστατική λειτουργία του 

οργανισμού και είναι εκείνες οι αντιδράσεις που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να 

ανταπεξέλθει σε μία κατάσταση που πλέον έχει διαφοροποιηθεί.  Με την 
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κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων ο Goldstein ισχυροποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο 

της ολιστικής θεωρίας και τονίζει ακόμη περισσότερο την υποκειμενικότητα της 

παρατήρησης (Noppeney & Wallesch, 2000). 

O Geschwind (1974) τονίζει τη συνεισφορά των οπαδών της ολιστικής 

θεωρίας στην προσπάθεια συγκερασμού των δεδομένων που προέκυπταν από τα δύο 

ρεύματα της εποχής για να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω, δίνοντας έμφαση στο 

ιστορικό υπόβαθρο του ασθενούς, στον καθορισμό της έντασης της διαταραχής, στις 

υγιείς λειτουργίες που εμμένουν στη διάθεση ενός ασθενή και δεν έχουν επηρεαστεί 

από τη διαταραχή και το σημαντικότερο απ' όλα, τόνισε ότι πέρα από την 

οργανικότητα των αντιδράσεων όπως αυτή εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς, ο 

κάθε ένας θα πρέπει να θεωρείται μοναδικός και να μην γενικεύονται τα 

παρατηρούμενα συμπεράσματα καθώς και οι αντιδράσεις που αναμένονται από τους 

ασθενείς.  

 

1.1 Οικολογική Εγκυρότητα 

Ο Goldstein εισήγαγε τον όρο οικολογική εγκυρότητα. Θα πρέπει όμως να 

αναφερθεί ότι την εποχή εκείνη η εγκυρότητα όπως την γνωρίζουμε σήμερα δηλαδή 

την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός τεστ να μετράει αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε ήταν μια πρακτική που δεν ήταν διαδεδομένη. Ωστόσο για τον 

Goldstein υπήρχε ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην ποιότητα των 

αποτελεσμάτων που προσέφεραν τα τυπικά τεστ και αυτά που επέλεγε ο ίδιος να 

εφαρμόσει. Θεωρούσε λοιπόν ότι τα τυποποιημένα τεστ που γίνονταν στα εργαστήρια 

βρίσκονταν σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσε βέβαια κάποιος 

να αγνοήσει ότι μπορούσαν να αποδώσουν ακριβή αποτελέσματα και μπορούσαν να 

χορηγηθούν σε μεγάλο δείγμα λόγω της σύντομης διάρκειας χορήγησής τους. Επίσης 

είναι ποσοτικοποιημένα και άρα συγκρίσιμα και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες 
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για στοιχειώδεις διεργασίες. Θεωρούσε καίριας σημασίας το γεγονός ότι ο ασθενής 

είναι δύσκολο να έχει συνείδηση για αυτό για το οποίο εξετάζεται και άρα να 

μπορέσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κατευθύνει τις απαντήσεις του, από αυτή τη 

διαπίστωση φαίνεται ο βαθμός που έχει εμβαθύνει στον τομέα της κλινικής 

αξιολόγησης. Στον αντίποδα των τυποποιημένων τεστ βρίσκονται τα τεστ που, όπως 

αναφέρει ο ίδιος, αντικατοπτρίζουν την καθημερινή ζωή. Βέβαια τονίζει ότι τα 

συγκεκριμένα τεστ δεν είναι σίγουρο ακριβώς τι μετρούν, είχε καταφέρει δηλαδή να 

εντοπίσει το πρόβλημα της αξιοπιστίας πολύ πριν ανοίξει ο επιστημονικός διάλογος 

για αυτό το θέμα. Είχε απόλυτη συναίσθηση ότι αυτού του είδους τα τεστ στερούνταν 

των πλεονεκτημάτων που είχαν τα προηγούμενα κυρίως σε διάρκεια χορήγησης και 

ακρίβεια αφού ο εξεταστής θα έπρεπε να βασιστεί περισσότερο σε δεδομένα 

παρατήρησης. Αλλά αναγνωρίζει την μεγάλη αξία του να εξετάζει κανείς κάποιο 

χαρακτηριστικό ή λειτουργία συνδεδεμένη με την καθημερινότητα (Eling, 2014).  

Η οικολογική εγκυρότητα σύμφωνα με τον Sbordone (1996, p. 16) είναι «η 

λειτουργική και προγνωστική σχέση ανάμεσα στα αποτελέσματα ενός ασθενούς στα 

νευρολογικά τεστ και στην συμπεριφορά του ασθενή στις εκδηλώσεις της 

καθημερινότητας του». Το ενδιαφέρον γύρω από την οικολογική εγκυρότητα είχε 

μειωθεί και αναζωπυρώθηκε ξανά μετά το 1980. Δύο προσεγγίσεις προσπαθούν να 

περιγράψουν επαρκώς τον όρο οικολογική εγκυρότητα. H πρώτη είναι η αληθοφάνεια 

(verisimilitudes) και αναφέρεται «στην ομοιότητα που πρέπει να παρουσιάζουν οι 

δοκιμασίες ενός τεστ με τον τρόπο που αυτές εκτελούνται στην καθημερινή ζωή» 

(Spooner & Patchana, 2006, p. 328). Για την επίτευξη αληθοφάνειας απαιτείται η 

κατασκευή τεστ τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα οι γνωστικές δοκιμασίες να έχουν 

άμεση σχέση με αυτές που το υποκείμενο εκτελεί στην καθημερινότητα. Έτσι θα 

είναι ευκολότερο να διεξαχθούν συμπεράσματα από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων για την επίτευξη των λειτουργιών που εξετάστηκαν. Κύριος 
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προσανατολισμός των τεστ που χρησιμοποιούν την οικολογική εγκυρότητα ως 

κριτήριο κατασκευής δεν είναι να γίνει διάκριση των ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες 

σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό ή να καθοριστεί η αιτιολογία της εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας αλλά να αναγνωριστούν οι ασθενείς με περιορισμένες λειτουργικές 

ικανότητες. Η δεύτερη προσέγγιση περιγραφής της οικολογικής εγκυρότητας 

περιγράφεται ως αλήθεια (veridicality) και αναφέρεται «στην έκταση που τα 

αποτελέσματα ενός αξιολογικού εργαλείου συσχετίζονται με τα αποτελέσματα άλλων 

μετρήσεων που προβλέπουν όμως τη λειτουργία σε εκδηλώσεις καθημερινής ζωής» 

(Spooner & Patchana, 2006, p. 328). Για την πρόβλεψη της veridicality, δηλαδή της 

σχέσης ανάμεσα στις μετρήσεις των παραδοσιακών εργαλείων και τη σύνδεση τους 

με την έκφραση των λειτουργιών στην καθημερινότητα, χρησιμοποιείται στατιστική 

ανάλυση (Spooner & Pachana, 2006). 

Τελειώνοντας η οικολογική εγκυρότητα δε θα πρέπει να συγχέεται με την 

εξωτερική εγκυρότητα η οποία περιγράφει την εν δυνάμει εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων στον γενικό πληθυσμό (Δημητρόπουλος, 2001). 

 

2. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ 

Οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί των οπαδών της ολιστικής θεωρίας 

οδήγησαν στη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και τη σκέψη και 

αναζήτησαν ένα μοντέλο το οποίο να δίνει έμφαση στη σχέση αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα. Κύριο μέλημα ήταν η δομή της μη λεκτικής 

επικοινωνίας του ανθρώπου ο τρόπος δηλαδή, που οργανώνεται η σκέψη του.  

Συμφώνα με τον Goldstein η σκέψη, δηλαδή η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να 

αντλεί γνωστικές, κινητικές, συναισθηματικές και καταστασιακές πληροφορίες και να 

υφίσταται ως ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τη γλώσσα· 
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δεν υπόκειται σε γραμματικούς κανόνες και ακολουθεί αυτόνομες γνωστικές δομές 

οργάνωσης (Noppeney & Wallesch,2000).    

Ο Goldstein για τη σκέψη θεωρεί ότι: «Η γραμματική της σκέψης, όπως την 

αποκαλώ, έχει δικό της συντακτικό. Η θέση που κατέχει κάθε μέρος της στην συνολική 

αρχιτεκτονική καθορίζει τη σημασία της» (1927, p.219). Επίσης αναγνωρίζει ότι η 

τελική εκφορά του λόγου καθορίζεται από πολιτισμικά και ατομικά χαρακτηριστικά 

όπως επίσης η γλώσσα και η σκέψη (Noppeney & Wallesch, 2000). 

 

2.1 Αφηρημένος και συμπαγής τρόπος σκέψης 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο δημοσιεύσεις στην κλινική ψυχολογία 

εστιάστηκαν στην «αφηρημένη συμπεριφορά- abstract attitude» (Goldstein & 

Scheerer, 1941, p. 2). Οι Goldstein & Gelb (1920) ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν 

πάνω σε αυτό τον τομέα. Τα θύματα του πολέμου με εγκεφαλικά τραύματα από 

σφαίρες τους τροφοδότησαν με περιστατικά για κλινική έρευνα. Η ανάλυση των 

δεδομένων που προέκυψαν τους οδήγησαν στον εντοπισμό δύο διαφορετικών ειδών 

σκέψης που τους όρισαν ως: αφηρημένος (abstract) και συμπαγής (concrete). Στην 

αγγλική γλώσσα οι ορισμοί δίνονται ως abstract και concrete attitude οι συγγραφείς 

επιλέγουν τον όρο attitude δηλαδή συμπεριφορά ή στάση θέλοντας να τονίσουν ότι 

αυτή η διεργασία καταλαμβάνει υψηλό και καθοριστικό επίπεδο λειτουργικότητας σε 

ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων του συνόλου της προσωπικότητας. Στα 

ελληνικά και σε πιο ελεύθερη μετάφραση έχει επικρατήσει ο όρος συμπαγής και 

αφηρημένος τρόπος σκέψης για να περιγράψει τους παραπάνω όρους και έτσι θα 

αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Φυσικά επειδή ο τρόπος που σκεφτόμαστε 

καθορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον έξω κόσμο καθώς και το πως 

ορίζουμε τον εαυτό μας ο αφηρημένος και συμπαγής τρόπος σκέψης οδηγεί σε 

αφηρημένη και συμπαγή συμπεριφορά. Αυτά τα δύο είδη σκέψης δεν μπορούν να 
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θεωρηθούν ως αυτόνομες και αυτοτελής ιδιότητες της λειτουργίας ενός ατόμου, όπως 

θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η μνήμη αλλά ως ιδιότητα που επιδρά στη 

συνολική προσωπικότητα του ατόμου. Με άλλα λόγια κάθε ένας από αυτούς τους 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης καθορίζει ένα εύρος εκτελεστικών και γνωστικών 

αποκρίσεων. Ακόμη και αν είναι δύσκολο να διακριθεί ποιες συμπεριφορές 

προέρχονται από τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρόλα αυτά οι αντιδράσεις του ατόμου 

έχουν μια κοινή βάση απ’ όπου και πηγάζουν, υπάρχουν προϋποθέσεις που 

ακολουθούν μια συντονισμένη λειτουργία διαφορετικών διεργασιών. Ο διαχωρισμός 

αυτός γίνεται σε ένα προκαταρκτικό στάδιο με σκοπό την εξακρίβωση  των 

δεδομένων που προκύπτουν από την παρατήρηση και την κλινική εξέταση  άλλα και 

για να μπορούν αυτά να αναλυθούν τόσο περιγραφικά όσο και ποιοτικά. Παρακάτω 

ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των χαρακτηριστικών των δυο ειδών σκέψης και 

συμπεριφοράς (Goldstein & Scheerer, 1941). 

 

2.1.1 Συμπαγής τρόπος σκέψης – ρεαλισμός 

Οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο σκέψης αντιδρούν ανακλαστικά με μη 

στοχαστικό χαρακτήρα στον τρόπο που προσδίδουν αιτιολογικές σχέσεις στα 

πράγματα του περιβάλλοντα χώρου.  Η δεδομένη προσέγγιση δεν δηλώνει 

ασυνάρτητη αιτιολογία άλλα οφείλεται στην άμεση αντίδραση που έχουν στην 

εντύπωση που δημιουργούν τα αντικείμενα και οι καταστάσεις. Η φύση αυτών των 

αξιώσεων μπορεί να βιωθεί σύμφωνα με τους Goldstein & Scheerer (1941, p. 3) με 

διαφορετικούς τρόπους:  

- ως αισθητηριακή εντύπωση 

- ως αισθητηριακή συνοχή 

- ως εκφραστικό χαρακτηριστικό φυσιογνωμιών ή πραγμάτων 

- ως καταστασιακή ιδιότητα 
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- ως παραποιητική ιδιότητα 

- ως καταστασιακή ομοιότητα 

- ως απτή λειτουργία. 

Ο λόγος ο οποίος αντιδρούμε αυθόρμητα και ανακλαστικά δημιουργώντας 

αυτούς τους ισχυρισμούς είναι γιατί ασκούν στην αντίληψή μας χειροπιαστούς 

σχηματισμούς και πλαίσια συμφραζομένων μέσω της βιωματικής και 

φαινομενολογικής επίδρασης που προκύπτει από την καθημερινή αλληλεπίδραση με 

ερεθίσματα όπως είναι τα αντικείμενα και οι καταστάσεις. Ο δεσμός που δημιουργεί 

η καθημερινή τριβή δημιουργεί δυσκολία στο υποκείμενο να βιώσει τον εαυτό του 

χωριστά από το ερέθισμα και να το αναγνωρίσει ως μεμονωμένη οντότητα και άρα να 

προσδώσει σε αυτό διαφορετικές ιδιότητες από αυτές που το υποκείμενο έχει ήδη 

ορίσει. Η εξάρτηση πάνω στις άμεσες εντυπώσεις δηλώνει ακαμψία σκέψης και 

δυσκολία εναλλαγών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο συμπαγής τρόπος σκέψης δεν 

αφορά μόνο την αντίδραση του ατόμου στα αντικείμενα αλλά τον χαρακτηρίζει ως 

ολότητα και επηρεάζει τις ιδέες, τις σκέψεις καθώς και τα συναισθήματα του. Αν και 

σε σχέση με τα αντικείμενα οι σκέψεις και τα συναισθήματα ενέχουν μεγάλη 

υποκειμενικότητα στην κρίση τους, φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί υποτάσσονται 

στις άμεσες αξιώσεις τους και στη συγκεκριμένη μοναδικότητα που έχουν γι’ αυτούς 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αλληλεπιδρούν με τον έξω κόσμο (Goldstein & 

Scheerer, 1941).          

 

2.1.2 Ο αφηρημένος τρόπος σκέψης 

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η αντίθεση σε σχέση με τον συμπαγή τρόπο σκέψης 

και τις άμεσες εντυπώσεις που αυτός δημιουργεί. Οι άνθρωποι με αφηρημένη σκέψη 

δίνουν έμφαση σε παραπάνω στοιχεία από την άμεση εντύπωση που ασκούν τα 

δεδομένα κατά τη διάρκεια της πρώτης επαφής με αυτά. Εδώ το υποκείμενο 
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χαρακτηρίζεται από συνειδητότητα και επίγνωση κατά τη διάρκεια του αιτιολογικού 

συλλογισμού. Μπορεί να υπερβεί την άμεση εντύπωση που δημιουργεί η δοθείσα 

κατάσταση ή αντικείμενο, μπορεί να δει αποσπασματικά συνήθεις και ιδιαίτερες 

ιδιότητες, μπορεί να προσανατολίζεται σε εννοιολογικούς συσχετισμούς όπως 

κατηγορίες, τάξεις ή σε γενικεύσεις που βρίσκονται έξω από την αλληλεπίδραση του 

ατόμου. Συνοψίζοντας, μπορεί το άτομο να απομονώσει τις προσωπικές του εμπειρίες 

με το αντικείμενο και τελικά το αντικείμενο αντιπροσωπεύει ένα τυχαίο ή 

συμπτωματικό παράδειγμα ή κατηγορία. Η αφηρημένη σκέψη αποτελεί τον θεμέλιο 

λίθο για τις ακόλουθες συνειδητές και εκούσιες συμπεριφορές ενός ατόμου. 

Το άτομο με αφηρημένο τρόπο σκέψης μπορεί: 

- Να απομονώνει τον εαυτό του από τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου και των 

πρότερων εμπειριών του. 

- Να κατανοήσει μια νοητική τάξη. 

- Να λογοδοτήσει για τις πράξεις του και να τις εκφράσει προφορικά. 

- Να εκφράσει αποδοτικά την αλλαγή από τη μία όψη μιας κατάστασης σε μία άλλη. 

-Να κρατήσει στη  μνήμη του διάφορες διαστάσεις ενός θέματος. 

-Να κατανοήσει την ουσιαστική διάσταση ενός δεδομένου συνόλου. 

-Να χωρίσει ένα δεδομένο σύνολο σε μέρη, να τα απομονώσει και να τα συνθέσει. 

-Συνειδητά να αποδώσει κοινές ιδιότητες, να διαμορφώσει ιεραρχικές δομές. 

-Να διαμορφώσει στάση και συλλογισμό απέναντι στο πιθανό και να σκεφτεί και να 

δράσει συμβολικά (Goldstein & Scheerer, 1941, p. 4). 

Δίνεται έμφαση στο γεγονός  ότι δεν απαιτούν όλες οι γνωστικές διεργασίες 

τον ίδιο βαθμό εμπλοκής αφηρημένου ή συμπαγούς τρόπου σκέψης, κάποιες 

δοκιμασίες φαίνεται να είναι ευκολότερες σε σχέση με άλλες. Από τον τρόπο που 

ορίστηκαν παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή αφηρημένης σκέψης 

στη συνειδητή και εκούσια διαμόρφωση γενικευμένων και ιεραρχικών δομών ή στη 
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διαμόρφωση συλλογισμών με όρους μιας θεμελιακής αρχής ή δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών και στη διατύπωση αυτών (Goldstein & Scheerer, 1941). 

 

3. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ 

3.1 Κατηγορικές ταξινομήσεις 

 Η κατηγορική σχέση μεταξύ των εννοιών είναι αυτή που χαρακτηρίζεται 

από την ύπαρξη ενός κοινού κριτηρίου ανάμεσα σε αυτές. Οι κατηγορικές σχέσεις 

χαρακτηρίζονται από ιεραρχική δομή. Οι κατηγορίες που βρίσκονται ψηλά στην 

ιεραρχία υπερέχουν ενώ αυτές που βρίσκονται χαμηλά είναι υφιστάμενες, οπότε μέσα 

στην ιεραρχία υπάρχουν βαθύτερες έννοιες και άλλες πιο επιφανειακές. Οι 

κατηγορικές συσχετίσεις αποτελούν ένα είδος δικτύου όπου κοινό χαρακτηριστικό 

είναι η σχέση της ένταξης μέσα στην ίδια ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο  καθορίζεται 

η ένταξη στην ομάδα είναι καίριας σημασίας καθώς επηρεάζει τις ιδιότητες της 

ιεραρχίας και είναι ασσυμετρικός. Επίσης οι ιδιότητες της κατηγορίας 

χαρακτηρίζονται από μεταβατικότητα προς τα μέλη της κατηγορίας που βρίσκονται 

σε όλες τις θέσεις της ιεραρχίας. Η κληροδότηση των ιδιοτήτων σχετίζεται άμεσα με 

την φύση της ένταξης αυτών μέσα στο δίκτυο. Αυτές οι ιδιότητες αντικατοπτρίζουν 

την δύναμη των διασυνδέσεων των ιεραρχικών τύπων. Είναι προφανές λοιπόν ότι αν 

κάποιος είναι ικανός να τοποθετήσει μια έννοια στην ακριβή της θέση μέσα στην 

ιεραρχία αμέσως καθίσταται ικανός να γνωρίζει έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών 

όσον αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία (Murphy, 2002). 

Η Πρώιου (2005, p. 82-84) αναφέρει συνδέοντας  τον αφηρημένο τρόπο 

σκέψης με διαδικασίες κατηγοριοποίησης αντικειμένων ότι:  το υποκείμενο 

αντιπαρέρχεται τις έμμεσες εντυπώσεις που του προκαλούν τα αντικείμενα και 

προσανατολίζεται με βάση ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς, π.χ. το υλικό 

κατασκευής. Χρησιμοποιεί συνειδητά το πλαίσιο αναφοράς, μπορεί να το εξηγήσει, να 
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το θεμελιώσει λογικά, και στον εαυτό του και στους άλλους. Μπορεί επίσης να αλλάξει 

εκούσια την κατάταξη χρησιμοποιώντας ένα άλλο κριτήριο. Τα αντικείμενα δεν 

εκλαμβάνονται ως μονάδες άλλα αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα μίας 

κατηγορίας. Το υποκείμενο μπορεί σκόπιμα να παραβλέπει και να αποκόπτει τη μορφή 

και την αυτόνομη υπόσταση του κάθε υποκειμένου. Η ύπαρξη αφαιρετικής σκέψης 

ορίζεται από τα ακόλουθα επτά χαρακτηριστικά. 

 Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς την γενική εικόνα ενός φαινομένου στο 

σύνολό του. 

 Η εκούσια ικανότητα να προβλέπει, να εξετάζει πολλές πιθανές εκδοχές και να 

παίρνει πρωτοβουλίες. 

 Η ικανότητα να βλέπει κανείς το σύνολο και να το διασπά στα επιμέρους 

στοιχεία. 

 Η ευελιξία στον χειρισμό διαδοχικών γεγονότων. 

 Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς περισσότερες από μια πληροφορίες 

ταυτόχρονα. 

 Η ικανότητα να σκέπτεται κανείς συμβολικά και να χειρίζεται υποσυνείδητα 

σύμβολα. 

 Η ικανότητα ταυτόχρονης ενατένισης δύο όψεων της κατάστασης και η 

ενασχόληση μόνο με μία.  

 

3.2 Θεματικές ταξινομήσεις 

 «H θεματική σχέση μεταξύ των πραγμάτων είναι οποιαδήποτε χρονική, 

χωρική, αιτιακή ή λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, τα πράγματα 

σχετίζονται θεματικά εάν εκτελούνται συμπληρωματικοί ρόλοι στο ίδιο σενάριο ή 

γεγονός» (Estes, Golonka, & Jones, 2011, p. 250).  
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 Αυτή η θεματική διασύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εννοιών δεν 

μπορεί να αποτελεί μια ολότητα ξεχωριστή άλλα αλληλοσυμπληρώνει η μια έννοια 

την άλλη με την λογική της εκπλήρωσης ξεχωριστών ρόλων. Οι βασικές ιδιότητες 

μιας θεματικής σχέσης χαρακτηρίζονται από εξωτερικότητα επειδή συμβαίνουν 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγμάτων και συμπληρωματικότητα επειδή η κάθε 

έννοια εκπληρώνει διαφορετικό ρόλο σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οι θεματικές 

σχέσεις συχνά μπορεί να προκύπτουν μεταξύ αντικειμένων που δεν έχουν καμία 

συμβατική σχέση αλλά έχουν συμπληρωματικά αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. 

Επίσης χαρακτηρίζονται συνήθως από τον συνδυασμό διάθεσης-προσφοράς και 

σύμβασης. Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια διασαφηνισμού των θεματικών σχέσεων. 

Αρχικά οι έννοιες αλληλοσυνδέονται εάν μία δημιουργεί κάποιες συσχετίσεις με 

κάποια άλλη. Πρακτικά οι συσχετίσεις έχουν καθοριστεί με όρους πιθανοτήτων, οπού 

η πιθανή αντίδραση στη συσχέτιση που δημιουργείται από μια δεδομένη λέξη 

ονομάζεται συσχετιστική ισχύς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους οι 

έννοιες μπορούν να δημιουργούν συσχετίσεις όπως για παράδειγμα να είναι 

συνώνυμα, αντώνυμα ή να είναι μέλη κάποιας κοινής κατηγορίας κ.ά. Παρόλα αυτά 

δεν σημαίνει ότι όλες οι έννοιες μπορούν να σχετίζονται θεματικά αναμεταξύ τους, 

επίσης κάποιες έννοιες που συνδέονται θεματικά μπορεί να  μην συσχετίζονται. Η 

διευκρίνιση όσον αφορά την ύπαρξη συσχέτισης ή μη είναι σημαντική επειδή δείχνει 

ότι θεματικές συσχετίσεις μπορεί να προκύψουν όχι μόνο μεταξύ εννοιών που 

αλληλεπιδρούν άρα και σχετίζονται αλλά και μεταξύ εννοιών που απλά θα μπορούσε 

να αλληλεπιδρά η μία με την άλλη αλλά δεν υπάρχει συσχέτιση (Estes, Golonka & 

Jones, 2011).  

 Επίσης θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι δεν εμπίπτουν όλες οι θεματικές 

συσχετίσεις σε κάποιο κοινό σενάριο. Ως σενάριο εννοούμε μια γενικευμένη 

ακολουθία δράσεων και εργαλείων που σχετίζονται με την εκτέλεση κάποιου κοινού 
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γεγονότος (Bower, Black, & Turner, 1979· Schank & Abelson, 1977). Πιο 

συγκεκριμένα τα διάφορα αντικείμενα, έννοιες, άνθρωποι και ενέργειες που μπορεί 

να εμπλέκονται στην εκτέλεση ενός σεναρίου δύναται να σχετίζονται εξωτερικά με το 

γεγονός και να εκτελούν συμπληρωματικούς ρόλους στην εκτέλεση του σεναρίου. 

Παρόλα αυτά δεν εμπίπτουν όλες οι θεματικές συσχετίσεις σε κάποιο συγκεκριμένο 

σενάριο. Οι έννοιες που ενέχονται σε ένα σενάριο συνυπάρχουν, ενώ οι έννοιες που 

εμπλέκονται σε μια θεματική σχέση απλώς δηλώνουν την πιθανότητα για κάτι που θα 

μπορούσε να συμβεί. Έτσι τα σενάρια είναι ένα από τα υποσύνολα που 

χαρακτηρίζουν  τις θεματικές σχέσεις, αφού  οι θεματικές σχέσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν επιπλέον έννοιες που είναι ασύνδετες μεταξύ τους (Estes, Golonka, & 

Jones, 2011).  

Άλλη μία κατηγορία που θα πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις θεματικές 

συσχετίσεις είναι οι ad hoc κατηγοριοποιήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν 

δημιουργηθεί αυθόρμητα για να επιτελέσουν κάποιο σκοπό (Barsalou, 1983). Ο 

στόχος γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται μια κατηγορία ad hoc μπορεί να μοιάζει με 

ένα θέμα (π.χ. ένα σπίτι που καίγεται). Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από τις 

θεματικές κατηγορίες (Lin & Murphy, 2001). Τα μέλη μιας κατηγορίας ad hoc 

συνεργάζονται ως αποτέλεσμα κάποιου εσωτερικού στόχου που βασίζεται στη θέση 

που κατέχουν, χωρίς την ύπαρξη αυτού του στόχου τα μέλη της κατηγορίας δεν 

μπορούν να συνυπάρξουν ή να αλληλεπιδράσουν με κάποιο προφανή τρόπο. Έτσι, 

ενώ μια ad hoc κατηγορία βασίζεται σε κάποια κοινή εσωτερική ιδιότητα που 

εξυπηρετεί έναν κοινό στόχο μεταξύ όλων των μελών της, μία θεματική κατηγορία 

βασίζεται γύρω από κάποια εξωτερική σχέση στην οποία κάθε συστατικό εκτελεί 

διαφορετικούς ρόλους. Συμπερασματικά, οι ad hoc κατηγορίες είναι εσωτερικές και 

μη συμπληρωματικές, και ως εκ τούτου διαφέρουν κατά θεμελιώδη τρόπο από τις 

θεματικές (Estes, Golonka & Jones, 2011). 
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Στη συνέχεια εξετάζονται μερικές βασικές ιδιότητες των θεματικών κατηγοριών 

καθώς  και βασικοί παράγοντες θεματικής επεξεργασίας. Οι θεματικές σχέσεις δεν 

είναι εύκολο να καθοριστούν, παρουσιάζονται ακούσια σε δοκιμασίες για τις οποίες 

μπορεί να είναι άσχετες ακόμη και αντιπαραγωγικές. Επίσης η ταχύτητα κατανόησης 

τους είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες κατηγορίες, πιο συγκεκριμένα σε έρευνα που 

διεξήγαγαν οι Estes (2003b) & Gagne  (2000) συγκρίνοντας τον χρόνο κατανόησης 

που απαιτείται για τη σύγκριση λέξεων, που συνδέονται είτε θεματικά είτε με κάποια 

κοινή ιδιότητα, βρέθηκε ότι οι θεματικές κατηγορίες αναγνωρίζονται γρηγορότερα.  

 Οι έννοιες που συμμετέχουν σε θεματικές κατηγορίες παρουσιάζουν 

αυξημένη συχνότητα επειδή μια δεδομένη έννοια τείνει να ασκεί τον ίδιο ρόλο σε 

διάφορα περιβάλλοντα και οι άνθρωποι γνωρίζουν σιωπηρά αυτούς τους θεματικούς 

ρόλους. Η συχνότητα των εννοιολογικών σχέσεων επηρεάζουν τη θεματική 

επεξεργασία με προσαρμοστικό τρόπο. Κάθε φορά που συναντάμε ένα αντικείμενο, 

ένα άτομο ή μια έννοια με τα οποία έχουμε ξαναέρθει σε επαφή, η εννοιολογική 

συσχέτιση αυτού του πράγματος είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που 

αλληλεπιδρούμε με μια γνωστή έννοια ενεργοποιούνται αυτόματα οι άλλες έννοιες με 

τις οποίες είναι πιο πιθανό να υπάρξει αλληλεπίδραση ή συνύπαρξη, διευκολύνοντας 

έτσι την αντίληψη και την ανταπόκριση σε θεματικά συσχετιζόμενες έννοιες. Με 

παρόμοιο τρόπο επηρεάζει την επεξεργασία των θεματικών συσχετίσεων η όσο το 

δυνατόν πιο πρόσφατη αλληλεπίδραση με αυτές. Έρευνες που έγιναν σε παιδιά 

(Smiley & Brown, 1979)  αναφέρουν ότι είναι πιο πιθανό να κατανοήσουν θεματικές 

συσχετίσεις μετά από μια δοκιμασία της ίδιας κατηγορίας συσχετίσεων σε σχέση με 

την ενασχόληση με μια δοκιμασία κατηγορικών συσχετίσεων (Estes κ.α., 2011). 

Όσον αφορά τον συμπαγή τρόπο σκέψης και τα χαρακτηριστικά αυτού σε 

διαδικασίες κατηγοριοποίησης η Πρώιου (2005, p. 85-86) αναφέρει ότι « το 

υποκείμενο κατατάσσει τα αντικείμενα σύμφωνα με τον τρόπο που το ίδιο τα 
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χρησιμοποιεί σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση. Είτε κινείται παθητικά, είτε 

προσανατολίζεται σε μια προσέγγιση που προέρχεται από τις εντυπώσεις που 

προκαλούν τα αντικείμενα και ανάγονται σε ρεαλιστικές συνδέσεις με μια συγκεκριμένη 

περίσταση. Οι συνδέσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Την παρούσα πραγματική εν δυνάμει χρήση 

 Τα προσωπικά συμφραζόμενα δράσης 

 Τις προσλαμβάνουσες εμπειρίες  

 Την αισθητηριακή συνοχή » 

 

4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η σπουδαιότητα της κατηγοριοποίησης περιγράφεται από τον Lakoff (1987) ο 

οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάτι σπουδαιότερο στην ανάπτυξη από την 

κατηγοριοποίηση και θα ήταν λάθος να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα είναι καίριας 

σημασίας διότι διέπει την σκέψη, την αντίληψη, την ενέργεια και την ομιλία μας. Δεν 

πρόκειται για μια εύκολη διεργασία μιας και για να επιτευχθεί θα πρέπει κάποιος να 

δαπανήσει ενέργεια αντιμετωπίζοντας διαφορετικές οντότητες ως συνιστώσες του 

ίδιου πράγματος. Παρακάτω θα αναλυθούν οι αρχές που διέπουν την 

κατηγοριοποίηση σε πληθυσμούς ανηλίκων.  

Η ανασκόπηση μελετών της βιβλιογραφίας έδειξε ότι όσον αφορά τις αρχές που 

διέπουν την παιδική κατηγοριοποίηση δύο είναι οι επικρατέστερες προσεγγίσεις, οι 

οποίες διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο εκκίνησης, τον μηχανισμό, καθώς και 

την πορεία εξέλιξης της κατηγοριοποίησης (Sloutsky & Fisher 2011).  
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4.1      Η θεωρία των αναπαραστατικών περιορισμών 

 Η πρώτη θεωρία βασίζεται στην γνώση, στην έλλειψη ερεθίσματος και στους 

αναπαραστατικούς περιορισμούς. Η βασική υπόθεση της προσέγγισης είναι ότι οι 

πληροφορίες που έχουν εισαχθεί υπόκεινται σε περιοριστικές διαδικασίες και κατ’ 

επέκταση είναι αδύνατο η δομημένη γνώση να εξαχθεί μέσω αυτών των 

πληροφοριών. Η προσέγγιση έχει δεχθεί σημαντικές επιρροές από το επιχείρημα περί 

ανέχειας του ερεθίσματος που αρχικά είχε προτείνει ο Chomsky το 1980 και 

αφορούσε την εκμάθηση της γλώσσας (Sloutsky & Fisher 2011 ). Η Gelman (1990, 

οπ. αναφ. στο Gelman 2003) εξηγεί ότι όταν η γνώση δεν μπορεί να ανασυρθεί 

αυτόματα από τα δεδομένα τότε πρέπει να θεωρηθεί ότι η ύπαρξη έμφυτων 

περιορισμών είναι υπεύθυνη για την απόκτηση γνώσεων. Υπάρχουν διάφορες 

απόψεις για την μορφή αυτών των περιορισμών. Η Gelman (1990, οπ. αναφ. στο 

Gelman 2003)   αναφέρει ότι μπορεί να έχουν διαρθωτική μορφή, oι Carey (2009) και 

Spelke & Kinsel (2007) μορφή βασικών γνώσεων ή ως μια ποικιλία από 

εννοιολογικές παραδοχές και απλοϊκές θεωρίες. 

 

4.1.1 Ο ορισμός των περιορισμών  

Η κατηγορία των περιορισμών οι οποίοι αναφέρονται είναι οι 

αναπαραστατικοί περιορισμοί που διαφέρουν σε δομικά στοιχεία σε σχέση με άλλα 

είδη περιορισμών, οι οποίοι περιγράφονται ως το είδος τη γνώσης το οποίο 

επικεντρώνει την προσοχή του υποκειμένου σε ένα συγκεκριμένο πλήθος 

χαρακτηριστικών σχετικών με την επίλυση ενός προβλήματος σε έναν συγκεκριμένο 

τομέα. 
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4.1.2 Οι αναπαραστατικοί περιορισμοί 

Το επιχείρημα των αναπαραστατικών περιορισμών βασίζεται στην υπόθεση 

ότι μπορούμε να καθορίσουμε ποιος αριθμός περιορισμών είναι απαραίτητος στην 

επίλυση ενός προβλήματος από την τράπεζα δεδομένων. Η παραπάνω θεωρία έχει 

λογοκριθεί λόγω της ελλιπούς στοιχειοθέτησης του επιχειρήματος των περιορισμών. 

Πρώτον υπάρχει μεγάλη δυσκολία και αναγκαιότητα στον καθορισμό των 

περιορισμών που απαιτούνται. Επίσης ένα πρόβλημα μπορεί κάποιος να το 

προσεγγίσει με διάφορους τρόπους το οποίο και συνεπάγεται ένα διαφορετικό εύρος 

περιορισμών που απαιτήθηκαν. Ακόμη ένα κενό στη θεωρία προέρχεται από τη 

θεωρητική και πρακτική δυσκολία να καθοριστεί ο αριθμός των διαθέσιμων 

περιορισμών. Τέλος έχει επαληθευτεί σε πολλές έρευνες ότι οι άνθρωποι διαθέτουν 

ισχυρά εξελιγμένους γνωστικούς μηχανισμούς οι οποίοι επιτρέπουν την ανίχνευση 

στατιστικών κανονικοτήτων στα εισερχόμενα δεδομένα. Συμπερασματικά θα 

μπορούσε κάποιος να καταλήξει ότι η συγκεκριμένη θεωρία χωλαίνει σε δομικά 

στοιχεία της όπως: 

 Η αδυναμία καθορισμού του αριθμού των περιορισμών. 

 Η θεωρία περί ανέχειας των περιορισμών είναι αμφισβητήσιμη. 

 Υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποια δεδομένα μπορεί να ανασυρθούν από τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις (Sloutsky & Fisher 2011). 

 

4.2 Η προσέγγιση της ανθεκτικής αλληλουχίας 

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η εξελικτική ανάπτυξη της 

κατηγοριοποίησης βασίζεται στην εμφάνιση στατιστικών κανονικοτήτων στα 

δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα η υπόθεση βασίζεται στο ότι τα αντικείμενα που 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία παρουσιάζουν πολλαπλά αλληλεπικαλυπτόμενα 
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γνωρίσματα που από κοινού οδηγούν στην επίτευξη κατηγοριοποιήσεων μέσω 

ισχυρών αντιληπτικών γνωστικών μηχανισμών και της μάθησης μέσω προσοχής. Η 

κριτική που δέχεται η συγκριμένη προσέγγιση έγκειται στο γεγονός της έλλειψης 

περιορισμών στο θεωρητικό της υπόβαθρο το οποίο οδηγεί στην κωδικοποίηση και 

εκμάθηση οποιασδήποτε συσχέτισης εισάγεται στα δεδομένα. Υπάρχουν τρία 

επιχειρήματα που αντικρούουν την παραπάνω άποψη. Πρώτον, οι πληροφορίες στις 

οποίες επικεντρώνεται η προσοχή και τελικά μαθαίνονται περιορίζονται μέσω των 

βασικών ιδιοτήτων επεξεργασίας του οργανισμού και ονομάζονται διαδικαστικοί 

περιορισμοί (Sloutsky & Fisher 2011). Οι Εlman (1993) & Νewport (1990) 

συμφωνούν ότι η περιορισμένη χωρητικότητα λειτουργεί σαν ένα προστατευτικό 

τείχος προστατεύοντας από ερεθίσματα τα οποία είναι άσχετα ή προϋποθέτουν 

προϋπάρχουσες γνώσεις για να επεξεργαστούν. Δεύτερον, τα χαρακτηριστικά που 

είναι διαθέσιμα στα δεδομένα διαφοροποιούνται ως προς την υπεροχή και μόνο αυτά 

που είναι εξέχουσας σημασίας τελικά κωδικοποιούνται και καταφέρνουν να 

περάσουν το τείχος της μειωμένης χωρητικότητας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τα εξέχοντα χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανιχνευθούν 

μέσω της προσοχής και τελικά να οδηγηθούν σε μάθηση αυτών, επίσης λόγω 

προϋπάρχουσας εμπειρίας αυτά θα είναι και τα χαρακτηριστικά που θα τραβήξουν 

την προσοχή σε μελλοντικές δοκιμασίες. Τρίτον, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

κάποιας φυσικής κατηγορίας μοιάζουν και είναι αλληλένδετα και ταυτόχρονα αυτό τα 

κάνει να διαφέρουν από αυτά κάποιας άλλης κατηγορίας. Τα όμοια χαρακτηριστικά 

αμοιβαία οδηγούν το ένα το άλλο έτσι έχουν ως αποτελέσματα προσθετικές ιδιότητες 

στην μάθηση (Sloutsky & Fisher, 2011 ). 
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4.2.1 Κατηγοριοποίηση και επιλεκτική προσοχή 

Εφόσον η εκμάθηση της κατηγοριοποίησης βασίζεται σε 

αλληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά καθώς και στην επικέντρωση της προσοχής 

σε ορισμένες διαστάσεις είναι προφανής η σπουδαιότητα της επιλεκτικής προσοχής. 

Τα παιδιά είναι πιθανόν να παρουσιάζουν δυσκολία στην επικέντρωση της προσοχής 

τους σε αυτά τα περιορισμένα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα να αγνοούν αυτά που 

είναι άσχετα. Έτσι η εκμάθηση κατηγοριών η οποία βασίζεται στην επικέντρωση της 

προσοχής σε κάποια επιλεκτικά χαρακτηριστικά μπορεί να αποδειχθεί μια πιο 

προκλητική γνωστική διεργασία σε σχέση με την κατηγοριοποίηση που προκύπτει 

από την διαχείριση αλληλεπικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι τα παιδιά σε διαδικασίες αυθόρμητης μάθησης είναι πιο πιθανό να 

κατηγοριοποιούν με τον μηχανισμό των αλληλεπικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών 

και ότι είναι πιο δύσκολο να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα γνωρίσματα αγνοώντας 

αυτά που δεν είναι σημαντικά (Sloutsky & Fisher 2011). Για την αδυναμία 

επικέντρωσης σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιλεκτικής απόρριψης άλλων ο 

Sloutsky (2010) αναφέρει ότι μπορεί να οφείλεται σε ανωριμότητα του 

προμετωπιαίου φλοιού. Επίσης οι Sloutsky & Fisher (2008) βρήκαν ότι τα παιδιά δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εκμάθηση συμπυκνωμένων κατηγοριών αλλά 

δυσκολεύονται περισσότερο σε κατηγορίες που βασίζονται σε περιορισμένα 

χαρακτηριστικά των βασικών ιδιοτήτων επεξεργασίας του οργανισμού οι οποίοι 

ονομάζονται διαδικαστικοί περιορισμοί. Οι Εlman (1993) & Νewport (1990) 

συμφωνούν ότι η περιορισμένη χωρητικότητα λειτουργεί σαν ένα προστατευτικό 

τείχος προστατεύοντας από ερεθίσματα τα οποία είναι άσχετα ή προϋποθέτουν 

προϋπάρχουσες γνώσεις για να επεξεργαστούν. Επίσης τα χαρακτηριστικά που είναι 

διαθέσιμα στα δεδομένα διαφοροποιούνται ως προς την υπεροχή και μόνο αυτά που 

είναι εξέχουσας σημασίας τελικά κωδικοποιούνται και καταφέρνουν να περάσουν το 
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τείχος της μειωμένης χωρητικότητας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

εξέχοντα χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανιχνευτούν μέσω της 

προσοχής και τελικά να οδηγήσουν σε μάθηση αυτών, επίσης λόγω προ υπάρχουσας 

εμπειρίας αυτά θα είναι και τα χαρακτηριστικά που θα τραβήξουν την προσοχή σε 

μελλοντικές δοκιμασίες. Τέλος, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάποιας φυσικής 

κατηγορίας μοιάζουν και είναι αλληλένδετα και ταυτόχρονα αυτό το κάνει να 

διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά κάποιας άλλης κατηγορίας. Τα όμοια 

χαρακτηριστικά αμοιβαία οδηγούν το ένα στο άλλο έτσι έχουν ως αποτελέσματα 

προσθετικές ιδιότητες στη μάθηση (Sloutsky & Fisher, 2011). 

 

4.2.2 Υπεροχή χαρακτηριστικών και κατηγοριοποίηση 

Πιο πάνω συζητήθηκε η άποψη ότι η εκμάθηση κατηγοριών με 

αλληλεπικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά είναι ένας γνωστικός μηχανισμός που μπορεί 

να είναι αποδοτικός ακόμη και με την απουσία ώριμων δομών επιλεκτικής προσοχής. 

Επιλεκτικότητα απαντάται και στη διαχείριση προεξεχόντων χαρακτηριστικών όπου 

κάποια είναι πιο εύκολο να τραβήξουν την προσοχή με αυτόματο τρόπο. Σε δυο 

διαφορετικές έρευνες αυτή του Koch (2001) & Fisher (2011) εξετάστηκε ο 

αντίκτυπος που μπορεί να έχει στα λάθη η αλλαγή του είδους της κατηγοριοποίησης 

κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Έτσι ενώ αρχικά ζητούνταν από τα παιδιά να 

ταξινομήσουν με βάση το χρώμα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας τους ζητούνταν να 

συνεχίσουν με βάση το σχήμα. Έτσι βρέθηκε ότι αυτή η αλλαγή του κριτηρίου 

ταξινόμησης οδηγούσε σε αποτυχία η οποία μάλιστα επιβεβαιωνόταν είτε αν είχε 

χρησιμοποιηθεί σαν αρχικό κριτήριο ταξινόμησης το χρώμα είτε το σχήμα. Ωστόσο ο 

αριθμός των λαθών που σημειωνόταν μετά από την αλλαγή κριτηρίου επηρεαζόταν 

από την ένταση του εξέχοντος χαρακτηριστικού. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι 

ξεκάθαρα τραβούν την προσοχή αυτόματα τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών 
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και οδηγούν σε επιτυχείς ταξινομήσεις μετά την αλλαγή κριτηρίου. Από την 

παραπάνω έρευνα προέκυψε η ανάγκη εξέτασης της δυναμικής των εννοιολογικών 

ιδιοτήτων. Η υπόθεση που διατύπωσε ο Fisher (2009) είναι ότι αν οι εννοιολογικές 

πληροφορίες που παρουσιάζονται νωρίς στην ανάπτυξη είναι προεξέχουσας 

σημασίας στην κατηγοριοποίηση ενώ οι αντιληπτικές είναι πληροφορίες 

περιορισμένης δυναμικής. Τα λάθη που παρουσιάζονται από την αλλαγή κριτηρίου 

ταξινόμησης θα πρέπει να είναι λιγότερα όταν η αλλαγή γίνεται από 

κατηγοριοποίηση βάση αντιληπτικών πληροφοριών σε κατηγοριοποίηση με βάση 

εννοιολογικές πληροφορίες. Ωστόσο από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι 

τα λάθη ήταν περισσότερα όταν η δεύτερη ταξινόμηση γινόταν με βάση το είδος και 

λιγότερα όταν η δεύτερη ταξινόμηση γινόταν με βάση την εμφάνιση οπότε και 

αποδεικνύεται ότι οι αντιληπτικές πληροφορίες είναι προεξέχουσας σημασίας σε 

σχέση με τις εννοιολογικές (Sloutsky & Fisher 2011).  

Επιχειρήματα υπέρ της άποψης των αντιληπτικών ερεθισμάτων ακολουθούν 

από την παρακάτω έρευνα. Τα μοντέλα κατηγοριοποίησης που βασίζονται στην 

ομοιότητα των χαρακτηριστικών θεωρούν ότι η αντιληπτική συνεκτικότητα μιας 

κατηγορίας βασίζεται στην ομοιότητα κάποιου αντιπροσωπευτικού μέλους της 

κατηγορίας. Η θεωρία του παράδοξου της συχνότητας αναφέρει ότι όσο πιο πολύ 

χρησιμοποιείται μια λέξη τόσο πιο εύκολο θα είναι να λειτουργήσει με στόχο τη 

διάκριση και άρα τη διαφοροποίηση από άλλες. Σκοπός της έρευνας της Πρώιου 

(1995) είναι να εξετάσει την αντιληπτική αλληλουχία της κατηγοριοποίησης σε 

τυπικά και αφασικά άτομα. Επιπλέον προκειμένου να καθοριστεί η επίδραση της 

ομοιότητας των ερεθισμάτων και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η αντίληψη σε 

δοκιμασίες ταξινόμησης συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση οι δείκτες ομοιότητας των 

παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην δοκιμασία. Στην έρευνα συμμετείχαν 24 

αφασικά ενήλικα άτομα και 24 άτομα ενήλικα άτομα τυπικής ανάπτυξης και 
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καλέστηκαν να ταξινομήσουν ερεθίσματα που προέρχονταν από την φύση όπως π.χ. 

φρούτα ή τεχνουργήματα όπως π.χ. έπιπλα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

φαίνεται ότι η ομάδα των αφασικών ατόμων κατάφερε να πραγματοποιήσει 

ευρύτερες εννοιολογικές αναπαραστάσεις. Για να εξεταστεί η επίδραση της 

ομοιότητας στην εννοιολογική αντίληψη τα παραδείγματα κάθε κατηγορίας 

εξετάστηκαν με σταθμισμένη κλίμακα για τη συχνότητα εμφάνισης τους. Η ανάλυση 

δεδομένων δείχνει ότι υπάρχει η τάση για τα παραδείγματα που παρουσιάζουν υψηλή 

ή χαμηλή και όχι μέση συχνότητα εμφάνισης να χρησιμοποιούνται στις ίδιες ομάδες 

κατηγοριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των φυσικών αντικειμένων 

(ζώα και φρούτα) η πιο συχνά παρατηρούμενη κατηγοριοποίηση αποτελούνταν από 

αντικείμενα υψηλού δείκτη εξοικείωσης. Στην κατηγορία των τεχνουργημάτων 

(έπιπλα) η πιο συχνά παρατηρούμενη κατηγοριοποίηση αποτελούνταν από 

αντικείμενα με χαμηλούς δείκτες εξοικείωσης και για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. 

Από τα δεδομένα που προκύπτουν τίθεται ο προβληματισμός ότι η κατηγορηματική 

αντίληψη είναι πιθανό να μην βασίζεται μόνο στον βαθμό εξοικείωσης με τα 

αντικείμενα άλλα και στην ομοιότητα που παρουσιάζουν μεταξύ τους. Επίσης ίσως 

και άλλοι παράμετροι να δρουν επικουρικά και να επηρεάζουν τον τρόπο που 

οργανώνεται η σημασιολογική γνώση (Proios, 1995). 

Οι έρευνα των Iachini, Borghi & Senese, (2008) έρχεται να προσθέσει νέες 

παραμέτρους στην υπεροχή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν 

διαδικασίες κατηγοριοποίησης. Οι ερευνητές ασχολήθηκαν με τις αρχές που διέπουν 

την αντίληψη σε σχέση με την αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα. Έτσι 

προβληματίστηκαν σχετικά με την κατηγοριοποίηση αντικειμένων. Το ερώτημα που 

έθεσαν είναι αν η κατηγοριοποίηση αντικειμένων βασίζεται στην χρήση κάποιου 

αντιληπτικού κριτηρίου που χρησιμοποιούμε ανεξάρτητο από τις κινητικές 

διασυνδέσεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με αυτό ή αν τελικά 
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λαμβάνουμε υπ όψιν σχετικές ιδιότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με 

τα αντικείμενα. Το θεωρητικό υπόβαθρο του ερωτήματος βασίζεται στην θεωρία της 

κωδικοποίησης των συμβάντων στην οποία πρεσβεύεται η άποψη ότι η αντίληψη , η 

προσοχή, η πρόθεση και η δράση κωδικοποιούνται σε ένα κοινό αντιπροσωπευτικό 

χάρτη (Hommel, Müsseler, Aschersleben & Prinz, 2001). Σε μια σειρά τριών 

πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με ενήλικες αποδείχθηκε ότι η 

κατηγοριοποίηση των αντικειμένων βασίζεται στην αισθητηριακή εμπειρία με στόχο 

τη δράση αφού στο σύνολο των πειραμάτων η μεταβλητή της λαβής αποδείχθηκε ότι 

επηρεάζει σημαντικά την κατηγοριοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι ο τρόπος που 

αποθηκεύονται οι ιδιότητες των αντικειμένων σχετίζεται με τον τρόπο που τα 

χρησιμοποιούμε, τις προθέσεις και τα σχέδια δράσης μας. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας επιβεβαιώνουν την θεωρία της κωδικοποίησης των συμβάντων αφού 

βρέθηκε ότι όταν καλούμαστε να εκτελέσουμε μια δοκιμασία που βασίζεται στην 

ενέργεια όπως είναι μια εργασία χωρικής ταξινόμησης, οι ήσσονος σημασίας 

ιδιότητες είναι οι διαδραστικές. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

κατηγοριοποίηση αντικειμένων επηρεάζεται από την ενέργεια που θέλουμε να 

εκτελέσουμε, που σημαίνει ότι η αντίληψη αντικειμένων δεν βασίζεται αποκλειστικά 

σε αισθητηριακές εμπειρίες άλλα έχει ως στόχο την ενεργητική δράση μας με αυτά. 

 Η έρευνα των Doan & Vigo (2016) διαφέρει σημαντικά ως προς τον 

ερευνητικό σχεδιασμό μιας και δεν ακολουθεί τις παραδοσιακές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση και θέτει υπο κριτική σκοπιά την 

επικράτηση αντιληπτικών και εννοιολογικών χαρακτηριστικών. Υπάρχει η άποψη ότι 

ομαδοποιούμε συγκρίνοντας την τρέχουσα εμπειρία μας με ένα ερέθισμα με τις 

προηγούμενες ερμηνείες παρόμοιων ερεθισμάτων. Οι  θεωρίες που σχετίζονται με 

την παραπάνω άποψη αναλύονται παρακάτω. 
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  Η Γενικευμένη Θεωρία των Αντιπροσωπευτικών Πληροφοριών βασίζεται 

στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύουν σιωπηρά συγκεκριμένα 

σχεσιακά μοτίβα των κατηγορηματικών ερεθισμάτων, που ονομάζονται 

κατηγορηματικά αμετάβλητα. Αυτά αποκαλύπτουν βασικές δομές πληροφοριών 

σχετικά με την κατηγορία που ανήκουν, όπως για παράδειγμα ποιες διαστάσεις 

ερεθίσματος είναι αναγκαίες για να διαμορφωθούν οι λογικοί κανόνες και ποιες 

διαστάσεις είναι περιττές και για αυτό το λόγο να μπορούν να απορριφθούν κατά τη 

διαμόρφωση κανόνων (Vigo, 2011b, 2013a, 2014). 

 Ενώ το Πολλαπλασιαστικό Πρότυπο Μοντέλο Μέτρησης της Πρωτοτυπίας   

υποθέτει ότι οι άνθρωποι λειτουργούν αφαιρετικά ως προς κάποια διάσταση της 

κατηγορίας  αξιολογώντας τις πιο συχνά εμφανιζόμενες  διαστάσεις μεταξύ των 

μελών της κατηγορίας για να καθορίζουν την ιδιότητα του μέλους, αξιολογώντας την 

ομοιότητα μεταξύ ενός δεδομένου μέλους και του αφηρημένου πρωτοτύπου 

(Nosofsky & Zaki, 2002). 

Στην συγκεκριμένη έρευνα αντί να χρησιμοποιηθεί μία διάσταση διέγερσης, ο 

σχεδιασμός προβλέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές διαστάσεις ώστε να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις σχέσεις ομοιότητας μεταξύ ερεθίσματων. Η 

μεθοδολογία που ακολουθείται στις περισσότερες έρευνες είναι να καλούνται οι 

εξεταζόμενοι να ταξινομήσουν με κάποιο τρόπο τα ερεθίσματα που από πριν έχουν 

επιλεχτεί. Στην έρευνα που διεξήχθη συμμετείχαν 44 ενήλικες, το ερέθισμα 

αποτελούνταν από ομάδες ρολογιών που παρουσιάζονταν στην οθόνη ενός 

υπολογιστή και στα οποία είχαν τροποποιηθεί διάφορες μεταβλητές. Οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να αφαιρέσουν (αποδόμηση) ή να προσθέσουν (δόμηση) 

το ρολόι που πίστευαν ότι έπρεπε να υπάρχει στην ομάδα των ρολογιών που υπήρχαν 

ήδη. Πριν την ανάλυση των δεδομένων των αποτελεσμάτων είναι ενδιαφέρον να 

ειπωθεί ότι οι εξεταζόμενοι δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν λεκτικά τους λόγους 
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για τους οποίους είχαν δώσει τις απαντήσεις τους. Τα αποτελέσματα από τη δόμηση 

κατηγοριών δείχνουν ότι όσον αφορά τη σύγκριση δειγμάτων η μέθοδος που 

σχεδιάστηκε σύμφωνα με Θεωρία των Αντιπροσωπευτικών Πληροφοριών προβλέπει 

ότι το πιο πιθανό αντικείμενο για να προστεθεί στην κατηγορία είναι αυτό που έχει 

ως συνέπεια τον πιο βέβαιο ρυθμό αλλαγής στην υποκειμενική αντίληψη εάν το 

αντικείμενο αυτό  αφαιρεθεί από την κατηγορία. Ενώ αντίστροφα, ο σχεδιασμός που 

είναι σύμφωνος με το Πολλαπλασιαστικό Πρότυπο Μοντέλο Μέτρησης της 

Πρωτοτυπίας  προβλέπει ότι είναι πιθανότερο το αντικείμενο που πρέπει να 

προστεθεί να είναι αυτό που είναι περισσότερο παρόμοιο με το πρωτότυπο της 

κατηγορίας, με τις υψηλότερες τιμές να δείχνουν σαν κριτήριο την ομοιότητα. Στην 

ανάλυση της αποδόμησης των κατηγοριών η σύγκριση των δειγμάτων δείχνει ότι 

όσον αφορά την Θεωρία των Αντιπροσωπευτικών Πληροφοριών το αντικείμενο που 

είναι πιο πιθανό να αφαιρεθεί είναι αυτό που έχει το μικρότερο ποσοστό αλλαγής 

στην κατηγορία σε περίπτωση που το αντικείμενο αυτό αφαιρεθεί. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο του Πολλαπλασιαστικού Πρότυπου Μοντέλου Μέτρησης της Πρωτοτυπίας 

το πιο πιθανό αντικείμενο για να αφαιρεθεί είναι αυτό που είναι το λιγότερο όμοιο με 

το πρότυπο της κατηγορίας  με τις χαμηλότερες τιμές να υποδεικνύουν την μικρότερη  

ομοιότητα (Doan & Vigο, 2016). Συμπεραίνεται αρχικά ότι τόσο η επιλογή ή μη των 

περιττών διαστάσεων άλλα και η συχνή εμφάνιση καθώς και η ομοιότητα των 

χαρακτηριστικών μπορεί να δρουν επικουρικά άλλα και ότι δύο διαφορετικές θεωρίες 

μπορούν να επιβεβαιωθούν στο ίδιο πείραμα ανάλογα με την ανάλυση των 

παραμέτρων. Τέλος γίνεται σαφές ότι ο ερευνητικός σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει 

τα αποτελέσματα.  
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5. EΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 Ο προβληματισμός των Fize, Cauchoix, Fabre-Thorpe & Treichle (2011) 

βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι και τα ζώα μοιράζονται κοινές 

αφαιρετικές δομές. Tο ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν αυτό βασίζεται στην 

εξέλιξη των ειδών ή αν πράγματι μοιράζονται κοινούς εγκεφαλικούς μηχανισμούς 

ίδιας γενετικής προέλευσης. Το δείγμα της έρευνας τους αποτελούνταν από δύο 

πιθήκους του είδους macaque και 11 ενήλικες ανθρώπους. Σαν ερέθισμα 

χρησιμοποιήθηκαν εικόνες αντικειμένων και ζώων τα οποία δινόταν είτε μέσα σε 

φυσικά τοπία είτε σε τοπία κατασκευασμένα από τον άνθρωπο. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε ότι το υπόβαθρο μιας εικόνας μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο και να δημιουργήσει παρεμβολή όταν οι πίθηκοι κατηγοριοποιούν 

αντικείμενα σε φυσικά τοπία. Τα στοιχεία του υπόβαθρου μιας εικόνας όπως είναι το 

τοπίο ακόμη και αν δεν αποτελούν αντιληπτικά γνωρίσματα που δεν 

χρησιμοποιούνται από τα δύο είδη για την κατηγοριοποίηση αντικειμένων θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βοήθεια στα πλαίσια των συμφραζομένων. Υπάρχει 

υψηλή συσχέτιση ανάμεσα σε ανθρώπους και πιθήκους στο τρόπο που 

επεξεργάζονται τις οπτικές πληροφορίες για να προσεγγίσουν κατηγορικές 

αναπαραστάσεις, καθώς και στους υποκείμενους εγκεφαλικούς μηχανισμούς και 

τελικά στον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους. Στη συνέχεια από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έγινε σαφές ότι οι πίθηκοι macaque είναι ικανοί να κατηγοριοποιούν 

ζώα ανάμεσα από εικόνες ζώων και τεχνουργημάτων και ότι μπορούν να εκτελούν 

την συγκεκριμένη διεργασία ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της σκηνής που 

εμπεριέχεται η εικόνα του ζώου ή του τεχνουργήματος. Επίσης οι πίθηκοι εμφάνιζαν 

παρόμοια συμπεριφορά με τους ανθρώπους, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρόνοι 

τους ήταν ταχύτεροι σε σχέση με αυτούς των ανθρώπων, όταν αντιμετώπιζαν 

ασυμφωνία μεταξύ υποβάθρου  και περιεχομένου στην εικόνα. Πιο αναλυτικά, 
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παρατηρήθηκε παρόμοια έλλειψη ακρίβειας στην κατηγοριοποίηση αντικειμένων, 

παρόμοιες καθυστερήσεις χρόνου αντίδρασης από τις γρηγορότερες αποκρίσεις και 

παρόμοια ευαισθησία στο αντικείμενο σε σχέση  με την επιφάνεια του φόντου. Και 

για τα  δύο είδη, οι αναπαραστάσεις των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτέλεση της εργασίας αποδείχθηκε ότι επηρεάζονται από τις πληροφορίες που 

προσδίδονται από την εικόνα του υπόβαθρου αλλά σχετίζονται κυρίως με τις 

πληροφορίες για τα ζωικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γενικευθούν από ένα ευρύ 

φάσμα τύπων και μορφών ζώων. «Αυτές οι υπερκείμενες αναπαραστάσεις είναι πιθανό 

να προκύπτουν από οπτικούς νευρωνικούς μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν ως ένα 

αδρομερές σχήμα, όπου τα οπτικά χαρακτηριστικά του υποβάθρου της σκηνής και του 

αντικειμένου επεξεργάζονται τοπικά παράλληλα με τις πρώιμες αλληλεπιδράσεις και 

τον ανταγωνισμό για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων υπέρ μιας κατηγορίας» 

(Fize κ.α., 2011, p.7637). 

 Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν πως μπορεί να φαίνεται περίεργο το γεγονός 

ότι οι άνθρωποι και οι πίθηκοι του συγκεκριμένου είδους μπορεί να μοιράζονται 

αυτούς τους μηχανισμούς του εγκεφάλου για τις πρώιμες αναπαραστάσεις. Ωστόσο οι 

αυστηροί χρονικοί περιορισμοί της εργασίας και συγκεκριμένα, η σύντομη διάρκεια 

διέγερσης (50 ms) που περιορίζει τον χρόνο που είναι διαθέσιμος για την ανάληψη 

πληροφοριών καθώς και ο χρόνος που επιτρέπεται για την παραγωγή απόκρισης (1 s), 

μπορεί να έχουν τονίσει την ομοιότητα μεταξύ ανθρώπων και πιθήκων. Δεν θα 

μπορούσε να αγνοηθεί το γεγονός ότι χωρίς χρονικούς περιορισμούς οι άνθρωποι θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πιο εξελιγμένες γνωστικές στρατηγικές που θα τους 

επέτρεπαν να εκτελέσουν το έργο 100% σωστά. Όταν όμως αναγκάζονται να 

βασίζονται στην ταχεία επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών, οι εγκεφαλικοί 

μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους φαίνεται ότι  είναι πολύ 

παρόμοιοι με αυτούς των πιθήκων (Fize κ.α.,  2011). 
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 Στην συνέχεια και μέσα από την μελέτη των Geng & Schnur (2014) θα 

διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οργανώνονται οι γνώσεις για τα αντικείμενα 

χρησιμοποιώντας λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (fmri). Δύο είναι 

οι επικρατέστερες θεωρίες, η πρώτη αναφέρεται στις ταξινομικές και θεματικές 

κατηγορίες και η δεύτερη στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντικειμένων, οπτικά 

και λειτουργικά. Όσον αφορά την πρώτη θεωρία οργάνωσης της γνώσης των 

αντικειμένων οι θεματικές και κατηγορικές ιδιότητες είναι δύο παράλληλα και 

συμπληρωματικά σημασιολογικά συστήματα. Αυτή η οργάνωση υποδηλώνει ότι ο 

εγκέφαλός μας περιέχει σημασιολογικούς κόμβους που υποστηρίζουν τις γενικεύσεις 

σε όλες τις έννοιες που έχουν παρόμοιες εννοιολογικές σχέσεις αλλά πολύ 

διαφορετικά προφίλ χαρακτηριστικών. Κατά την άποψη αυτή, οι αμφίπλευροι 

πρόσθιοι κροταφικοί λοβοί χρησιμεύουν ως σημασιολογικός κόμβος για να 

αντιπροσωπεύουν ταξινομικά κατηγορίες και να δεσμεύουν όλες τις συγκεκριμένες 

περιφέρειες (Patterson, Nestor & Rogers, 2007) ενώ η αριστερή κροταφική πλευρική 

ένωση χρησιμεύει ως ένας άλλος σημασιολογικός κόμβος που αντιπροσωπεύει 

θεματικές κατηγορίες (Mirman & Graziano, 2012· Schwartz κ.ά., 2011). Κατά την 

δεύτερη άποψη, αυτή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, η γνώση των αντικειμένων 

βασίζεται σε ένα ευρέως κατανεμημένο νευρωνικό δίκτυο που περιλαμβάνει το 

αισθητήριο, το κινητικό και τα βοηθητικά φλοιώδη συστήματα (Geng & Schnur, 

2014). 

Οι Geng & Schnur (2014) στην μελέτη τους έχουν σκοπό να ξεπεράσουν 

κάποια μεθοδολογικά κενά στον ερευνητικό σχεδιασμό που προκύπτει στις έρευνες 

με fmri. Σε αρκετές μελέτες έγινε σύγκριση των νευρικών υποστρωμάτων μεταξύ 

ταξινομικών και θεματικών κατηγοριών (Kalenine κ.α, 2009· Sachs, Weis, Krings, 

Huber, & Kircher, 2008· Sachs κ.α., 2011· Sass, Sachs, Krach & Kircher, 2009), 

ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν πολλαπλά μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία 
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καθιστούν ασαφή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αρχικά στην μελέτη των 

Kalenine κ.α. (2009) ο ερευνητικός σχεδιασμός περιελάμβανε αντιστοίχιση εικόνων 

με τη μέθοδο των τριάδων (triads), οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν ποια από 

τις δύο εικόνες σχετίζεται με μία εικόνα στόχο, όπου η σχέση ήταν είτε ταξινομική 

είτε θεματική. Σε αυτήν την δοκιμασία παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στις 

εικόνες που συσχετίζονταν ταξινομικά με διμερείς οπτικές περιοχές (cuneus, ΒΑ 18) 

και μεγαλύτερη ενεργοποίηση για θεματικά συσχετιζόμενες εικόνες σε ένα 

αμφίπλευρο κροταφοπλευρικό δίκτυο κατώτερων βρεγματικών λοβών (BA 39/40) και 

pMTG (ΒΑ 21/22). Οι συγγραφείς των ερευνών υποστήριξαν ότι αυτά τα 

αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που είναι εγγενή 

στις δύο κατηγορίες, τα παρόμοια οπτικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με ταξινομικές 

κατηγορίες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά με θεματικές κατηγορίες. Ωστόσο, 

στη συγκεκριμένη μελέτη δεν έγινε αντιστοίχιση με την οπτική ομοιότητα ή 

πολυπλοκότητα των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ταξινομικές και 

θεματικές κατηγορίες, η μεγαλύτερη δραστηριότητα στο σφηνοειδές λοβίο είναι 

πιθανό να μην αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ των χαρακτηριστικών των δύο 

κατηγοριών, αλλά την επεξεργασία της εικόνας που σχετίζεται με την αντίθεση και το 

φωτεινότητα (Vanni, Tanskanen, Seppa, Uutela & Hari, 2001). Επίσης, χωρίς 

προηγούμενη στάθμιση των λειτουργικών και κινητικών χαρακτηριστικών των 

εικόνων-ερεθισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην δοκιμασία για τις δύο κατηγορίες, 

η μεγαλύτερη ενεργοποίηση στο διμερές pMTG μπορεί να μην αντικατοπτρίζει τη 

σαφή διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών, αλλά να αντανακλά τις διαφορές των 

ερεθισμάτων. Έτσι, ένας από τους στόχους της μελέτης είναι να εξετάσει τα νευρικά 

υποστρώματα που υποκρύπτουν ταξινομικές και θεματικές κατηγορίες, ενώ 

παράλληλα ελέγχει για τους τύπους των χαρακτηριστικών αισθητικών λειτουργιών 

που ενδεχομένως υποστυλώνουν αυτές τις αναπαραστάσεις (Geng & Schnur, 2014). 
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Το δεύτερο μεθοδολογικό κενό προκύπτει με τις μελέτες με χρήση fmri για 

την εξέταση των ταξινομικών και θεματικών σχέσεων των Sachs  κ.α., (2011) και 

Sachs κ.α., (2009).  Η μεθοδολογία η οποία βασίζεται στο υποδειγματικό 

σημασιολογικό μοντέλο επιλογής, που είναι μια λεκτική δοκιμασία λήψης 

αποφάσεων, ενδέχεται να μην ενεργοποιήσει πλήρως τα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με ταξινομικές και θεματικές κατηγορίες. Επειδή σε αυτές τις μελέτες τα 

υποκείμενα πραγματοποίησαν μια λεκτική δοκιμασία λήψης αποφάσεων με λέξεις οι 

οποίες ήταν ταξινομικά, θεματικά ή και καθόλου συσχετιζόμενες με τις λέξεις 

στόχους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι και στις δύο μελέτες οι 

ταξινομικές και οι θεματικές κατηγοριοποιήσεις ενεργοποίησαν παρόμοιες περιοχές 

του εγκεφάλου. Σε αυτό το σημείο όμως δεν θα έπρεπε να αγνοηθούν προηγούμενες 

μελέτες που υποδεικνύουν ότι οι λεκτικές απαντήσεις σε μια δοκιμασία ενδέχεται να 

μην ενεργοποιήσουν πλήρως όλες τις ιδιότητες που έχουν σκοπό να υποδείξουν οι 

λέξεις ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν (Pecher, Zeelenberg & Raaijmakers, 1998) 

ή να καταφέρουν να ενεργοποιήσουν βαθιά σημασιολογική επεξεργασία (Becker, 

Moscovitch, Behrmann & Joordens, 1997· Joordens & Becker, 1997). Οι Pecher, 

Zeelenberg & Raaijmakers, 1998 υποστήριξαν ότι η λεκτική δοκιμασία δεν 

ενεργοποίησε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα ζεύγη λέξεων, 

αλλά η αντιληπτική κρίση που πραγματοποιήθηκε προγενέστερα της δοκιμασίας 

ενίσχυσε την ενεργοποίηση των αντιληπτικών χαρακτηριστικών.  

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 20 ενήλικες και το ερέθισμα 

αποτελούνταν από 38 λέξεις στόχους, όπου τα ζευγάρια σε ίσο αριθμό ήταν θεματικά 

ή κατηγορικά συσχετιζόμενα, επίσης οι λέξεις ήταν σταθμισμένες όσον αφορά 

παρόμοια λειτουργικά χαρακτηριστικά. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

καταδεικνύεται ότι υπήρξε συμφωνία με την θεωρία που βασίζεται στις θεματικές και 

κατηγορικές ιδιότητες και βρέθηκε ότι o διμερής πρόσθιος κροταφικός λοβός είναι 
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ευαίσθητος στα ζεύγη λέξεων που μοιράζονταν ταξινομικά χαρακτηριστικά ενώ η 

αριστερή πλευρική κροταφική σύνδεση ήταν ευαίσθητη στα ζεύγη λέξεων που 

μοιράζονται θεματικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη θεωρία που βασίζεται στα 

χαρακτηριστικά, βρέθηκε  συσχέτιση της δραστηριότητας στην κεντρική εγκεφαλική 

έλικα για τις λέξεις που μοιράζονταν χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με την κίνηση. 

Επίσης παρατηρήθηκε  συσχέτιση μεταξύ της δραστηριότητας στο αριστερό πρόσθιο 

κροταφικό λοβό και στον βαθμό λειτουργικής ομοιότητας μεταξύ δύο αντικειμένων, 

υποδηλώνοντας ότι  ο αριστερός πρόσθιος κροταφικός λοβός φέρει συγκεκριμένες 

πληροφορίες χαρακτηριστικών. Συμπερασματικά γίνεται σαφές ότι τόσο τα 

χαρακτηριστικά όσο και οι θεματικές και κατηγορικές ιδιότητες παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην σημασιολογική οργάνωση των αντικειμένων (Geng & Schnur, 2014).  

Οι Perani κ.α. (1999) επιβεβαίωσαν ότι η αριστερή ατρακτοειδής έλικα είναι 

υπεύθυνη για την επεξεργασία εικόνων και λέξεων ζωντανών όντων και η αριστερή 

μέση κροταφική έλικα για την επεξεργασία λέξεων και εικόνων εργαλείων. Σε έρευνα 

που διεξήγαγαν οι Leube, Erb, Grodd, Bartels & Kircher (2001) βρήκαν επίσης 

διαφοροποιήσεις στην εγκεφαλική λειτουργία όσον αφορά τη διαχείριση και μη 

οντοτήτων. Όταν τα υποκείμενα στην έρευνα τους έκριναν λέξεις οι οποίες ανήκαν 

στην κατηγορία των ζωντανών οντοτήτων υπήρχε διέγερση στην  δεξιά μετωπική, 

στην κροταφική και στην ατρακτοειδή περιοχή. Ενώ στην περίπτωση που κρινόταν 

άψυχα αντικείμενα υπήρχε διέγερση της αριστερής μετωπικής και ινιακής περιοχής. 

Την διαφοροποίηση της ενεργοποίησης των περιοχών του εγκεφάλου όταν άλλαζε το 

κριτήριο του έμβιου όντος με τα άψυχα αντικείμενα και της ανάγκης που 

δημιουργείται για το διαχωρισμό αντιληπτικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός 

αντικειμένου προσπάθησαν να εξηγήσουν μέσω εξελικτικών θεωριών. Πιο 

συγκεκριμένα, η κινητικοαισθητηριακή προσέγγιση των εννοιολογικών 

αναπαραστάσεων προτείνει ότι οι αντιληπτικές μορφές είναι καίριας σημασίας για 
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την επεξεργασία φυσικών κατηγοριών ενώ αντίθετα στην αντίληψη αντικειμένων 

σπουδαίο ρόλο κατέχουν οι λειτουργικές ιδιότητες. Οι Sachs κ.α. (2007) 

επικέντρωσαν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στη σύγκριση θεματικών και 

κατηγορικών ταξινομήσεων καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα ένα 

αντικείμενο να μπορεί να ταξινομηθεί και με περισσότερους από έναν τρόπους. Τα 

υποκείμενα της έρευνας ήταν 14 και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν λέξεις οι 

οποίες παρουσιάζονταν αυτόματα και έπρεπε να ταξινομηθούν σε σχέση με τη λέξη 

στόχο μέσω του πατήματος ενός κουμπιού, η απεικόνιση της ενεργοποίησης των 

εγκεφαλικών περιοχών έγινε μέσω λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού 

συντονισμού.  Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι τόσο στις θεματικές 

όσο και στις κατηγορικές ταξινομήσεις η ενεργοποίηση των εγκεφαλικών κέντρων 

ήταν όμοια. Τα κέντρα που ενεργοποιήθηκαν είναι η αριστερή κάτω μετωπική έλικα, 

η αριστερή μέση κροταφική έλικα, το σφηνοειδές λοβίο, το προσφηνοειδές λοβίο και 

η γλωσσική και γωνιώδης έλικα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορικές 

ταξινομήσεις σε κάποια υποκείμενα ενεργοποίησαν περιοχές της δεξιάς μέσης 

μετωπικής έλικας, τη δεξιά έλικα του προσαγωγίου αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική. Όσο αφορά τη μελέτη των ταξινομήσεων που μπορεί να 

ανήκαν σε πάνω από μια κατηγορίες δεν βρεθήκαν διαφορές στον απαιτούμενο χρόνο 

ή το μοτίβο επίλυσης. Όταν τα υποκείμενα είχαν την επιλογή να επιλέξουν ανάμεσα 

σε κατηγορική ή θεματική ταξινόμηση δεν παρουσιάστηκε προτίμηση σε κάποια από 

τις δύο. Ωστόσο τα δεδομένα από την ανάλυση της εγκεφαλικής λειτουργίας 

καταδεικνύουν ότι ενεργοποιούνται διαφορετικές περιοχές όταν τα υποκείμενα 

επιλεγούν να ταξινομήσουν κατηγορικά στην περίπτωση που στην ίδια δοκιμασία θα 

μπορούσαν να επιλέξουν θεματική ταξινόμηση. Τα επιπλέον κέντρα που 

ενεργοποιούνται είναι ο θάλαμος, η δεξιά μέση έλικα και το αριστερό προσφηνοειδές 

λοβίο. Αντίθετα η επιλογή θεματικής ταξινόμησης δεν προκάλεσε την ενεργοποίηση 
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διαφορετικών ή περισσότερων εγκεφαλικών περιοχών. Από τα παραπάνω ευρήματα 

καταδεικνύεται ότι η κατηγορική ταξινόμηση είναι μια γνωστική διεργασία που 

απαιτεί περισσότερη ενέργεια και ενεργοποίηση των περιοχών του αριστερού 

ημισφαιρίου. Το φαινόμενο όμως μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε εκείνες τις 

δοκιμασίες που το υποκείμενο ενώ έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει με δύο 

τρόπους θα επιλέξει την κατηγορική ταξινόμηση. Η ενεργοποίηση του 

προσφηνοειδούς λοβίου στις κατηγορικές ταξινομήσεις μπορεί να υποδεικνύει ότι 

χρειάζεται περισσότερη νοητική προσπάθεια για την επεξεργασία των εικονικών 

αναπαραστάσεων ώστε να αποφασισθεί από το υποκείμενο αν υπάρχουν όντως 

κατηγορικές ομοιότητες που μπορούν να οδηγήσουν στον σχηματισμό μιας 

κατηγορίας, η εμπλοκή του  μπορεί επίσης να σχετίζεται με την ανάκτηση 

πληροφοριών από την επεισοδιακή μνήμη (Perani κ.α.,1999).    

Οι Lewis, Poeppel & Murphy (2015) εξέτασαν τις νευροανατομικές και 

νευροφυσιολογικές διαφορές που προκύπτουν από τις θεματικές και κατηγορικές 

διασυνδέσεις χρησιμοποιώντας μαγνητικό εγκεφαλογράφημα. Ο ερευνητικός 

σχεδιασμός περιελάμβανε ζεύγη λέξεων και όχι αντικειμένων για να αποφύγουν την 

ενεργοποίηση περιοχών που συνδέονται με την οπτική λειτουργία στην περίπτωση 

των κατηγορικών ταξινομήσεων. Στους εξεταζόμενους εμφανίζονταν ζεύγη λέξεων 

που έπρεπε να αποφασίσουν με ποιον από τους δύο τρόπους σχετίζονταν. Στις 

δοκιμασίες υπήρχαν και ζεύγη που δεν σχετίζονταν με κανένα τρόπο. Καταγράφηκαν 

οι νευρολογικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις και η επίδραση του τύπου 

ταξινόμησης. Δόθηκε έμφαση στην ανάλυση των δεδομένων με χρονική ακρίβεια 

ενός ms η οποία θεωρήθηκε σημαντική για την κατανόηση της επίδρασης που έχουν 

στις ανάλογες εγκεφαλικές περιοχές οι θεματικές και κατηγορικές ταξινομήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τον λειτουργικό ρόλο του 

πρόσθιου κροταφικού λοβού και της πλευρικής κροταφικής σύνδεσης κατά τη 
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θεματική και κατηγορική ταξινόμηση λέξεων. Αν αυτού του είδους η διαφοροποίηση 

αναπαριστά διαφορετικό είδος σημασιολογικής γνώσης θα πρέπει να ενεργοποιούνται 

και διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα. Επίσης εξετάσθηκε η επίδραση της κατηγορικής 

ταξινόμησης στην οπίσθια ινιακή περιοχή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

φαίνεται ότι υπάρχει ενεργοποίηση της πλευρικής κροταφικής σύνδεσης και στα δυο 

είδη ταξινομήσεων, η εμπλοκή της οπίσθιας ινιακής περιοχής στις κατηγορικές 

ταξινομήσεις καθώς και του πρόσθιου κροταφικού λοβού. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται η σημασία της εμπλοκής του πρόσθιου 

κροταφικού λοβού στην αναπαράσταση της σημασιολογικής γνώσης. Επίσης η 

ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει τη διαφορετική εναρμόνιση του πρόσθιου 

κροταφικού λοβού και της πλευρικής κροταφικής σύνδεσης στα δύο είδη 

ταξινομήσεων το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορούν οι θεματικές και οι 

κατηγορικές ομαδοποιήσεις να θεωρηθούν διαφορετικές δομές σημασιολογικής 

γνώσης. Ωστόσο φαίνεται ότι η ενεργοποίηση της πλευρικής κροταφικής σύνδεσης  

εμφανίζεται και στα δύο είδη ταξινομήσεων. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να 

αποτελεί η παραδοχή ότι μπορεί οι θεματικές συσχετίσεις να βασίζονται σε γεγονότα 

και καταστάσεις οι οποίες όμως ανήκουν προηγούμενα σε κάποιες κατηγορικές 

ταξινομήσεις που από αυτές αποδίδονται οι ιδιότητες που τελικά φτάνουν να 

ταξινομηθούν θεματικά. Αυτού του είδους οι διασυνδέσεις βρίσκονται στην πλευρική 

κροταφική σύνδεση. Επίσης φαίνεται ότι η έντονα θετική συσχέτιση του πρόσθιου 

κροταφικού λοβού στις κατηγορικές ταξινομήσεις και της πλευρικής κροταφικής 

σύνδεσης στις θεματικές. Για τον υπολογισμό των δεδομένων που εξάγουν τα 

συμπεράσματα της περιοχής που εμπλέκεται σε κάθε είδος ταξινόμησης δόθηκε 

μεγάλη βαρύτητα στην εύρεση του χρονικού σημείου που γινόταν η έναρξη της 

διαδικασίας και θεωρήθηκε ότι είναι τα 300ms.       



 

47 
 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνεται η απεικόνιση των περιοχών που 

ενεργοποιούνται στις θεματικές ταξινομήσεις (Panel A), στις κατηγορικές 

ταξινομήσεις (Panel Β), και στις κατηγορικές ταξινομήσεις ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα θεματικών (Panel C). 

 

H εικόνα έχει ανακτηθεί από : Sachs O.,Weis S., Timo Krings T., Huber W.,  Kircher T., Categorical and thematic knowledge 
representation in the brain: Neural correlates of taxonomic and thematic conceptual relations.  Neuropsychologia 46 (2008) 409–

418 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει το είδος των ταξινομήσεων 

που πραγματοποιούν παιδιά τυπικής ανάπτυξης άλλα και με μαθησιακές δυσκολίες 

καθώς και ενήλικες. Διατυπώνονται οι παρακάτω μηδενικές υποθέσεις: 

1. Τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

θα πραγματοποιήσουν περισσότερες θεματικές ταξινομήσεις σε σχέση με τους 

ενήλικες. 

2. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα πραγματοποιήσουν περισσότερες θεματικές 

ταξινομήσεις σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα καθώς και ο ερευνητικός 

σχεδιασμός βασίζεται στο τεστ ταξινόμησης αντικειμένων που κατασκευάστηκε από 

τους Gelb, Goldstein, Weigl & Scheerer και δημοσιεύτηκε το 1941. Λόγω της 

μεγάλης χρονολογικής διαφοράς που υπάρχει από την κατασκευή του έως σήμερα 

κρίνεται απαραίτητο πριν τη χορήγηση του να προηγηθεί  τεστ κατονομασίας 

προκείμενο να ελεγχτεί  αν τα υποκείμενα αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιήθηκαν στον αρχικό σχεδιασμό. 

 

Δείγμα 

Ο τρόπος που επιλέχτηκαν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που θα συμμετέχουν 

στη έρευνα έγινε με βάση την τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Έτσι 

προέκυψαν 36 παιδιά από έξι ηλικιακές ομάδες οι οποίες αντιστοιχούν στις έξι τάξεις 

του δημοτικού σχολείου με Μ.Ο. ηλικίας τα 8,5 έτη. Τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες είναι 13 και το εύρος των ηλικιών τους είναι από 6 έως 12 ετών με Μ.Ο. 

ηλικίας τα 9 έτη.  
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Υλικά   

Στον πίνακα Α1  αναγράφονται τα αντικείμενα  όπως ορίζονται από τους 

Gelb, Goldstein, Weigl και Scheerer  για τα αγόρια και στον πίνακα Α2 όπως 

ορίζονται για τα κορίτσια. Πέρα από τον ορισμό των αντικειμένων δίνονται οδηγίες 

για το χρώμα, το υλικό κατασκευής και το σχήμα που θα πρέπει να έχουν.   

Πίνακας Α1 ΑΓΟΡΙΑ 

A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 

1 ΚΟΥΤΑΛΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ  ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

2 ΚΡΟΚΑΛΑ ΞΥΛΟ ΚΑΦΕ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

3 ΣΦΥΡΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

4 ΣΚΥΛΟΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΑΣΠΡΟ ΜΙΚΡΟ 

5 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΠΟΥΡΟ ΤΡΟΦΗ  ΚΑΦΕ  ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 

6 ΜΠΑΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ  

7 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 

8 ΜΑΡΚΑ (ΜΙΚΡΗ)  ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ  ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

9 ΜΑΡΚΑ ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

10 ΠΙΑΤΟ(ΜΙΚΡΟ) ΞΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

11 ΠΙΠΑ ΞΥΛΟ  ΚΑΦΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 

12 ΚΟΥΤΙ ΣΠΙΡΤΑ (ΓΕΜΑΤΟ, ΜΙΣΑΝΟΙΧΤΟ) ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

13 ΠΟΥΡΟ ΚΑΠΝΟΣ  ΚΑΦΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

14 ΔΥΟ ΣΠΙΡΤΑ ΞΥΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

15 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

16 ΠΙΡΟΥΝΙ (ΜΙΚΡΟ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

17 ΠΙΡΟΥΝΙ  (ΜΕΓΑΛΟ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

18 ΜΗΛΟ ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

19 2 ΖΑΧΑΡΙΤΣΕΣ ΤΡΟΦΗ  ΆΣΠΡΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

20 2 ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ ΤΡΟΦΗ ΆΣΠΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

21 KATΣΑΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

22 ΠΕΝΣΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ  ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

23 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΥΚΛΟΣ 

24 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΥΚΛΟΣ 

25 2 ΚΑΡΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

26 MAIL DRIVEN HALFWAY IN PIECE OF WOOD ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΑΣΗΜΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

27 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΡΙ ΚΕΡΙ ΆΣΠΡΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  

 

Πίνακας Α2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 

1 ΒΙΒΛΙΟ ΛΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ  

2 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

3 ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 
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Λόγω των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τον αρχικό σχεδιασμό του τεστ 

το mail driven halfway σε κομμάτι ξύλου έπρεπε να αντικατασταθεί γιατί πλέον δεν 

κατασκευάζεται. Στον πίνακα Β και με πράσινο χρώμα φαίνονται τα αντικείμενα που 

έπρεπε να αλλάξει κάποια από τις αρχικές διαστάσεις που ορίζονταν γιατί πλέον δεν 

κατασκευάζονται  με το ίδιο τρόπο π.χ. υλικό.  

 

 

 

 

 

Πίνακας Β 

A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 

1 ΚΟΥΤΑΛΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ   

  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

2 ΣΦΥΡΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΚΑΦΕ  

4 ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΤΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

5 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΞΥΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

6 ΜΙΚΡΟ ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

7 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΠΛΕ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

8 ΧΑΡΤΟΚΌΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

9 ΣΒΉΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΣΗΜΙ-ΓΚΡΙ ΚΥΚΛΟΣ 

10 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ ΞΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

11 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΥΚΛΟΣ 

12 ΣΤΕΦΑΝΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ  ΞΥΛΟ ΚΑΦΕ  ΚΥΚΛΟΣ 

13 ΠΗΝΙΟ ΞΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

14 2 ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟ Η ΚΟΚΚΑΛΟ ΑΣΠΡΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

15 ΜΙΚΡΟ ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

16 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

17 ΠΗΡΟΥΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

18 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΕΤΣΕΤΑΣ  ΓΥΑΛΙ Η ΞΥΛΟ Η ΜΕΤΑΛΛΟ ΆΣΠΡΟ ΚΥΚΛΟΣ 

19 ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟ ΒΑΖΟ ΜΠΛΕ  ΚΥΚΛΟΣ 

20 ΜΑΧΑΙΡΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ → ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

21 ΠΙΡΟΥΝΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ → ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

22 2 ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ ΤΡΟΦΗ ΆΣΠΡΟ→ΜΠΕΖ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

23 2 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΖΑΧΑΡΗ ΤΡΟΦΗ ΆΣΠΡΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

24 ΜΗΛΟ ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

25 ΜΠΑΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

26 ΚΕΡΙ (ΜΙΚΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ) ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

27 ΒΕΛΟΝΑ  ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

28 ΚΕΡΙ (ΜΕΓΑΛΟ) ΚΕΡΙ ΆΣΠΡΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

29 ΔΑΧΤΥΛΗΘΡΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 
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  ΞΥΛΟ ΜΠΕΖ  

3 ΣΚΥΛΟΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΑΣΠΡΟ  

  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΖ  

4 ΜΠΑΛΑ ΛΑΣΤΙΧΟ   

  ΠΛΑΣΤΙΚΟ   

5 ΠΙΑΤΟ(ΜΙΚΡΟ) ΞΥΛΟ   

  ΓΥΑΛΙΝΟ   

6 ΜΗΛΟ ΚΕΡΙ   

  ΠΛΑΣΤΙΚΟ   

7 KATΣΑΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ  

  ΜΕΤΑΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙ ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ  

8 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  ΑΣΗΜΙ ΚΥΚΛΟΣ 

   ΑΣΗΜΙ ΧΡΥΣΟ ΟΒΑΛ 

9 ΒΙΒΛΙΟ ΛΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ   

  ΧΑΡΤΙ   

10 ΞΥΣΤΡΑ ΠΕΤΡΑ   

  ΞΥΛΟ   

 

Επίσης στο αρχικό τεστ προβλεπόταν διαχωρισμός ανάμεσα στα αντικείμενα 

που θα δίνονταν σε αγόρια και κορίτσια ωστόσο θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει λόγος να 

δοθούν διαφορετικά αντικείμενα στα δύο φύλλα.      

 

Ερευνητικός σχεδιασμός 

Τα αντικείμενα βρίσκονταν τοποθετημένα σε ένα τραπέζι και τα παιδιά 

κλήθηκαν να τα κατονομάσουν με τη σειρά που ήταν τοποθετημένα. Τα παιδιά 

στεκόντουσαν ακριβώς μπροστά από το τραπέζι και είχαν άμεση οπτική επαφή με τα 

αντικείμενα επίσης μπορούσαν και να τα πιάσουν με τα χέρια τους για να τα 

εξερευνήσουν. Ο εξεταστής κατέγραφε τις απαντήσεις των παιδιών σε μια κατάλληλα 

διαμορφωμένη φόρμα συμπλήρωσης.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Τα αποτελέσματα του τεστ κατονομασίας που έγινε σε 36 παιδιά έδειξαν ότι 

τα αντικείμενα του πίνακα Γ αναγνωρίστηκαν λάθος σε εννοιολογικό επίπεδο και δεν 

αντικαταστάθηκαν με άλλα.  

Πίνακας Γ 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αριθμός παιδιών που το 
αναγνώρισαν λάθος 

1 Κροκάλα 14 



 

52 
 

2 Πένσα 8 

3 Σοκολατένιο πούρο 8 

4 Κουδούνι ποδηλάτου 9 

5 Πίπα  14 

6 Πούρο 11 

7 Μολυβοθήκη 13 

8 Βελόνες πλεξίματος 13 

9 Κυβάκια Ζάχαρης 26 

10 Πεντάγραμμο  10 

11 Ταξιδιωτικός οδηγός 16 

 

Ο πίνακας Δ δείχνει τα αντικείμενα που έγιναν λάθος στο τεστ κατονομασίας 

και αντικαταστάθηκαν με άλλα. Η αντικατάσταση των αντικειμένων έγινε με 

γνώμονα την διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων διαστάσεων του αρχικού 

αντικειμένου π.χ. θεματική λειτουργία, σχήμα, χρώμα, υλικό κατασκευής. 

 

Πίνακας Δ 

Α/Α Αρχικό 
αντικείμενο 

Λάθη 
κατονομασίας  

Αντικείμενο αντικατάστασης 

1 Μάρκα κόκκινη 15 Καπάκι (διατηρήθηκε το σχήμα του αρχικού 
αντικειμένου ) 

2 Μάρκα κίτρινη 15 Καπάκι (διατηρήθηκε το σχήμα του αρχικού 
αντικειμένου ) 

3 Χαρτοκόπτης 28 Χάρακας (διατηρήθηκε το σχήμα του αρχικού 
αντικειμένου ) 

4 Μέτρο 11 Μεζούρα (διατηρήθηκε το σχήμα και η 
λειτουργία του αρχικού αντικειμένου) 

5 Στεφάνι 
ραπτικής 

34 Καπάκι τάπερ (διατηρήθηκε το σχήμα του 
αρχικού αντικειμένου ) 

6 Πηνίο 28 Κλωστή (ενίσχυση της θεματικής κατηγορίας 
ραπτικής και διατήρηση σχήματος) 

7 Δαχτυλίδι 
πετσέτας 

35 Ακουστικά μουσικής.  
(διατηρήθηκε το σχήμα του αρχικού 
αντικειμένου και αντικαθιστά το πεντάγραμμο 
που αφαιρέθηκε όσον αφορά τη διατήρηση της 
θεματικής κατηγορίας ) 

8 Δαχτυλήθρα  20 Cd μουσικής (αντικαθιστά την κροκάλα που 
αφαιρέθηκε όσον αφορά τη διατήρηση της 
θεματικής κατηγορίας ) 

 

Τα αντικείμενα στο πρωτότυπο τεστ είναι 27 για τα αγόρια και 29 για τα 

κορίτσια αλλά 7 αντικείμενα είναι κοινά στις ομάδες αγοριών και κοριτσιών. Τα 

κοινά αντικείμενα των ομάδων είναι: η μπάλα, το χριστουγεννιάτικο κερί, το πιρούνι, 

το μαχαίρι, το μήλο, οι κύβοι ζάχαρης, τα κρακεράκια και το άσπρο κερί. Μετά την 
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ένωση τους προέκυψαν συνολικά 49 αντικείμενα. Μετά το τέστ κατονομασίας 

αφαιρέθηκαν 11 αντικείμενα και 8 αντικαταστάθηκαν, υπολογίζοντας το 

σταχτοδοχείο που αφαιρέθηκε γιατί δεν κατονομάστηκαν σωστά τα υπόλοιπα 

αντικείμενα από τα είδη καπνιστού και το mail driven halfway σε κομμάτι ξύλου 

καταλήγουμε σε 35 αντικείμενα (οι κύβοι ζάχαρης μετράνε δύο φορές γιατί είναι 

κοινό και στις δύο ομάδες και αφαιρέθηκαν). Στον πίνακα Ε  βρίσκονται τα 

αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στη δοκιμασία ταξινόμησης, έχει γίνει 

στάθμιση όσον αφορά τα χρώματα κόκκινο, άσπρο, μπλέ και ασημί για τα οποία 

υπάρχουν 5 αντικείμενα για κάθε χρώμα. Τα υπόλοιπα 10 αντικείμενα είναι διαφόρων 

άλλων χρωμάτων.  

 

Πίνακας Ε 

A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΧΗΜΑ 

1 ΚΟΥΤΑΛΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

2 ΣΦΥΡΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΞΥΛΟ ΜΠΕΖ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

3 ΣΚΥΛΟΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΖ ΜΙΚΡΟ 

4 ΜΠΑΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ  

5 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΚΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 

6  ΚΑΠΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ 

7 ΚΑΠΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 
ΔΙΣΚΟΣ 

8 ΠΙΑΤΟ(ΜΙΚΡΟ) ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

9 ΚΟΥΤΙ ΣΠΙΡΤΑ (ΓΕΜΑΤΟ, 
ΜΙΣΑΝΟΙΧΤΟ) 

ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

10 ΔΥΟ ΣΠΙΡΤΑ ΞΥΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

11 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

12 ΠΙΡΟΥΝΙ (ΜΙΚΡΟ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

13 ΠΙΡΟΥΝΙ  (ΜΕΓΑΛΟ) ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

14 ΜΗΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

15 2 ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ ΤΡΟΦΗ ΆΣΠΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

16 KATΣΑΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΑΣΗΜΙ ΜΑΥΡΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

17 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΧΡΥΣΟ ΟΒΑΛ 

18 2 ΚΑΡΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

19 ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΡΙ ΚΕΡΙ ΆΣΠΡΟ  ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  

20 ΒΙΒΛΙΟ ΧΑΡΤΙ ΜΠΛΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ  

21 ΞΥΣΤΡΑ ΞΥΛΟ ΜΠΕΖ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

22 ΜΙΚΡΟ ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΟ ΑΣΠΡΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

23 ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΛΟ ΜΠΛΕ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

24 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

25 ΣΒΉΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΣΠΡΟ ΚΥΚΛΟΣ 

26 ΜΕΖΟΥΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΚΥΚΛΟΣ 

27  ΚΑΠΑΚΙ ΤΑΠΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 
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28  ΚΛΩΣΤΗ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

29 ΜΙΚΡΟ ΨΑΛΙΔΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

30 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΥΚΛΟΣ 

31 ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΠΛΕ  ΚΥΚΛΟΣ 

32 ΜΑΧΑΙΡΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

33 ΠΙΡΟΥΝΙ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ) ΜΕΤΑΛΛΟ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

34 ΒΕΛΟΝΑ  ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

35 CD ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΙΜΗΚΕΣ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Δείγμα  

Για την ομάδα του δείγματος των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

πραγματοποιήθηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία στους μαθητές ενός δημοτικού 

σχολείου στην περιοχή των Γιαννιτσών του Νομού Πέλλας. Συνολικά επιλέχθηκαν 36 

παιδιά, 6 παιδιά από κάθε τάξη για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Καταλήγοντας σε 18 αγόρια και 18 κορίτσια με Μ.Ο. ηλικίας τα 8,5 έτη. 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι 14 και από αυτά 5 κορίτσια και 9 

αγόρια. Ο Μ.Ο. ηλικίας των αγοριών είναι τα 10,1 έτη και των κοριτσιών τα 9 έτη.  

Όλα τα παιδιά έχουν πρόσφατη διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ (<2 ετών) επίσης όλοι οι 

μαθητές είχαν τυπική νοημοσύνη όπως ορίζεται από την διάγνωση των ΚΕΔΔΥ. 

Οι ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 15 άνδρες με Μ.Ο. ηλικίας 30 

έτη και 15 γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας 34,9 έτη. 

Για τους ανήλικους συμμετέχοντες στην έρευνα υπάρχει γραπτή και 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή τους και για τους ενήλικες 

συμμετέχοντες υπάρχει ενυπόγραφη συγκατάθεση δική τους. 

 

 

 

Υλικά  

Χρησιμοποιήθηκαν τα αντικείμενα που περιγράφονται στον πίνακα Ε και 

προέκυψαν από το τεστ κατονομασίας που έγινε. 
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Σχεδιασμός – διαδικασία  

Όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε ένα δωμάτιο μόνοι τους μαζί με τον 

εξεταστή, ήταν καθιστοί μπροστά από ένα τραπέζι και μπροστά τους βρίσκονταν τα 

αντικείμενα της έρευνας. Δεν υπήρξε περιορισμός στο χρόνο και ενημερώθηκαν ότι 

μόλις τελειώσουν μπορούν να φύγουν. Δεν έγινε κανενός είδους εξάσκηση πρίν από 

την έναρξη της διαδικασίας καθώς επίσης δεν δόθηκε κανενός είδους 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια. Οι λεκτικές οδηγίες που δόθηκαν ήταν οι εξής:« 

Βλέπεις τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι; Θέλω να βάλεις μπροστά 

σου όσα πιστεύεις ότι πρέπει να είναι μαζί. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσα 

αντικείμενα θες μία ή και περισσότερες φορές. Επίσης κάποια αντικείμενα μπορείς να 

μην τα χρησιμοποιήσεις καθόλου. Όταν μου πείς ότι τελείωσες εγω θα τα βγάλω μια 

φωτογραφία και θα σε ρωτήσω γιατί πιστεύεις ότι τα αντικείμενα που επέλεξες 

πρέπει να είναι μαζί». Αφού γίνει η πρώτη ταξινόμηση τα αντικείμενα τοποθετούνται 

πάλι πίσω στο τραπέζι σε τυχαία σειρά ο εξεταστής συνεχίζει: «υπάρχουν άλλα 

αντικείμενα που ανήκουν μαζί ;» 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Είδος ταξινόμησης σε κάθε ομάδα 

 Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα είδη ταξινόμησης 

που προτιμά η κάθε ομάδα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν (1) μέτρα 

περιγραφικής στατιστικής (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) και (2) ο έλεγχος 

επαγωγικής στατιστικής t-test για εξαρτημένα δείγματα για τη σύγκριση μεταξύ των 

θεματικών και κατηγορικών ταξινομήσεων σε κάθε ομάδα.  

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα είδη 

ταξινομήσεων στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε 
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ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη κατά μέσο όρο κάνουν 4.5 (τ.α. 5.5) θεματικές 

ταξινομήσεις ενώ το εύρος των ταξινομήσεων κυμαίνεται από 0 (ελάχιστη τιμή) έως 

20 (μέγιστη τιμή). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη κατά 

μέσο όρο κάνουν 9.81 (τ.α. 6.79) κατηγορικές ταξινομήσεις ενώ το εύρος των 

ταξινομήσεων κυμαίνεται από 0 (ελάχιστη τιμή) έως 37 (μέγιστη τιμή). 

 Από τον έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (t(35)=-3.214, p=0.003<0.05). 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε μεγαλύτερο 

βαθμό κάνουν κατηγορικές ταξινομήσεις.  

 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα για την σύγκριση των ειδών ταξινόμησης στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και σημαντικότητα ελέγχου t-test 

Ταξινόμηση 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο t p 

Θεματικές 4,50 5,50 0 20 
-3.214 0.003 

Κατηγορικές 9,81 6,79 0 37 

 

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα είδη 

ταξινομήσεων στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κατά μέσο όρο κάνουν 6.29 

(τ.α. 6.34) θεματικές ταξινομήσεις ενώ το εύρος των ταξινομήσεων κυμαίνεται από 0 

(ελάχιστη τιμή) έως 19 (μέγιστη τιμή). Επιπλέον, παρατηρούμε ότι τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες κατά μέσο όρο κάνουν 8.57 (τ.α. 6.27) κατηγορικές 

ταξινομήσεις ενώ το εύρος των ταξινομήσεων κυμαίνεται από 0 (ελάχιστη τιμή) έως 

24 (μέγιστη τιμή). 

 Από τον έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική (t135)=-0.886, 

p=0.392>0.05). Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες κάνουν ισοδύναμα θεματικές και κατηγορικές ταξινομήσεις. 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα για την σύγκριση των ειδών ταξινόμησης στα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και σημαντικότητα ελέγχου t-test 

Ταξινόμηση 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο t p 

Θεματικές 6,29 6,34 0 19 
-0.886 0.392 

Κατηγορικές 8,57 6,27 2 24 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα είδη 

ταξινομήσεων στους ενήλικες. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι οι ενήλικες 

κατά μέσο όρο κάνουν 1.93 (τ.α. 2.02) θεματικές ταξινομήσεις ενώ το εύρος των 

ταξινομήσεων κυμαίνεται από 0 (ελάχιστη τιμή) έως 7 (μέγιστη τιμή). Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι οι ενήλικες κατά μέσο όρο κάνουν 5.97 (τ.α. 2.73) κατηγορικές 

ταξινομήσεις ενώ το εύρος των ταξινομήσεων κυμαίνεται από 1 (ελάχιστη τιμή) έως 

13 (μέγιστη τιμή). 

 Από τον έλεγχο t-test για εξαρτημένα δείγματα προέκυψε ότι η 

παρατηρούμενη διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (t(35)=-5.759 p=0.000<0.05). 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να πούμε ότι οι ενήλικες σε μεγαλύτερο βαθμό κάνουν 

κατηγορικές ταξινομήσεις.  

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα για την σύγκριση των ειδών ταξινόμησης στους ενήλικες και 

σημαντικότητα ελέγχου t-test 

Ταξινόμηση 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο t p 

Θεματικές 1,93 2,02 0 7 
-5.759 0.000 

Κατηγορικές 5,97 2,73 1 13 

 

 

2. Σύγκριση ταξινομήσεων ανάμεσα στις ομάδες 

 Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την σύγκριση 

των ειδών ταξινόμησης ανάμεσα σε κάθε ομάδα. Για τον σκοπό αυτό 
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χρησιμοποιήθηκαν (1) μέτρα περιγραφικής στατιστικής (μέση τιμή και τυπική 

απόκλιση) και (2) η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (οne-way ANOVA) για 

την σύγκριση μεταξύ των θεματικών και κατηγορικών ταξινομήσεων σε κάθε ομάδα.  

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις θεματικές 

ταξινομήσεις ανάμεσα στις τρείς ομάδας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κάνουν κατά μέσο όρο περισσότερες θεματικές 

ταξινομήσεις (μ.τ. 6.29, τ.α. 6.34) ενώ οι ενήλικες φαίνεται να έχουν τις λιγότερες 

θεματικές ταξινομήσεις (μ.τ. 1.93, τ.α. 2.02) 

 Από τον έλεγχο ANOVA προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες είναι στατιστικά σημαντική (F(2,77)=4.722, p=0.012<0.05). Στην 

συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων μέσω του ελέγχου Bonferroni 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (p<0.05) όσο και τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες (p<0.05) κάνουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

περισσότερες θεματικές ταξινομήσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες. Αντίθετα, δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με 

τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ως προς τις θεματικές ταξινομήσεις 

(p=0.694>0.05). 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα για την σύγκριση των θεματικών ταξινομήσεων ανάμεσα στις 

τρείς ομάδες και σημαντικότητα ελέγχου ANOVA 

Θεματικές 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Τυπικής 

ανάπτυξης 
4,50 5,50 0 20 

4.722 0.012 Μαθησιακές 

δυσκολίες 
6,29 6,34 0 19 

Ενήλικες 1,93 2,02 0 7 

 

Διαγραμματικά οι διαφορές στις θεματικές ταξινομήσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα1 
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Σχήμα 1.  Θεματικές ταξινομήσεις ανά ομάδα  

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις κατηγορικές 

ταξινομήσεις ανάμεσα στις τρείς ομάδες. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης κάνουν κατά μέσο όρο περισσότερες κατηγορικές 

ταξινομήσεις (μ.τ. 9.81, τ.α. 6.79) ενώ οι ενήλικες φαίνεται να έχουν τις λιγότερες 

κατηγορικές ταξινομήσεις (μ.τ. 5.97, τ.α. 2.73) 

 Από τον έλεγχο ANOVA προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες είναι στατιστικά σημαντική (F(2,77)=4.235, p=0.018<0.05). Στην 

συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων μέσω του ελέγχου Bonferroni 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (p<0.05) όσο και τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες (p<0.05) κάνουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

περισσότερες κατηγορικές ταξινομήσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες. Αντίθετα, δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με 
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τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ως προς τις κατηγορικές ταξινομήσεις 

(p=0.999>0.05). 

 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα για την σύγκριση των κατηγορικών ταξινομήσεων ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες και σημαντικότητα ελέγχου ANOVA 

κατηγορικές 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 
Ελάχιστο Μέγιστο F p 

Τυπικής 

ανάπτυξης 
9,81 6,79 0 37 

4.235 0.018 Μαθησιακές 

δυσκολίες 
8,57 6,27 2 24 

Ενήλικες 5,97 2,73 1 13 

 

  

Διαγραμματικά οι διαφορές στις κατηγορικές ταξινομήσεις παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2.  Κατηγορικές ταξινομήσεις ανά ομάδα  

 

 

3. Αριθμός ταξινομήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ομάδα 

 Η επόμενη ανάλυση αφορούσε τον αριθμό ταξινομήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν (1) μέτρα περιγραφικής στατιστικής (μέση τιμή και τυπική 

απόκλιση) και (2) η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντας (οne-way ANOVA) για 

την σύγκριση μεταξύ του αριθμού αντικειμένων τόσο συνολικά όσο και στις 

θεματικές και κατηγορικές ταξινομήσεις σε κάθε ομάδα.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με το συνολικό 

αριθμό ταξινομήσεων ανάμεσα στις τρείς ομάδες. Από τα αποτελέσματα 

παρατηρούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 14.86, τ.α. 8.12) και τα 

παιδιά με τυπική ανάπτυξη(μ.τ. 14.31, τ.α. 7.39) έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο 

αριθμό αντικειμένων στις ταξινομήσεις συνολικά σε σύγκριση με τους ενήλικες (μ.τ. 

7.80, τ.α. 3.00). 

 Από τον έλεγχο ANOVA προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες είναι στατιστικά σημαντική (F(2,77)=10.606, p=0.000<0.05). Στην 

συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων μέσω του ελέγχου Bonferroni 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (p<0.05) όσο και τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες (p<0.05) έχουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στις ταξινομήσεις σε σύγκριση με τους ενήλικες. 

Αντίθετα, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ως προς τον αριθμό των 

αντικειμένων που ταξινομούν (p=0.999>0.05). 
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Πίνακας 6. Αριθμός ταξινομήσεων ανά ομάδα και σημαντικότητα ελέγχου ANOVA 

 

Ομάδα 

F p Τυπικής 

ανάπτυξης 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
Ενήλικες 

Αριθμός 

ταξινομήσ

εων 

Μέση τιμή (μ.τ.) 14,31 14,86 7,80 

10.606 0.000 
Τυπική απόκλιση( μ.τ.) 7,39 8,12 3,00 

Ελάχιστο 5 7 4 

Μέγιστο 37 29 15 

 

 

4.Αριθμός αντικειμένων που ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία σε κάθε ομάδα 

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό 

αντικειμένων που ταξινομήθηκαν στις θεματικές ταξινομήσεις ανάμεσα στις τρείς 

ομάδες. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

(μ.τ. 14.64, τ.α. 15.79) έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στις 

θεματικές ταξινομήσεις ενώ τον μικρότερο αριθμό  αντικειμένων στις θεματικές 

ταξινομήσεις έχουν οι ενήλικες (μ.τ. 5.33, τ.α.5.62). 

 Από τον έλεγχο ANOVA προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες είναι στατιστικά σημαντική (F(2,77)=3.939, p=0.022<0.05). Στην 

συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων μέσω του ελέγχου Bonferroni 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την 

ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (p<0.05) όσο και τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες (p<0.05) έχουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στις θεματικές ταξινομήσεις σε σύγκριση με τους 

ενήλικες. Αντίθετα, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ως προς τον 

αριθμό των αντικειμένων στις θεματικές ταξινομήσεις(p=0.559>0.05). 
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Πίνακας 7. Αριθμός αντικειμένων στις θεματικές ταξινομήσεις ανά ομάδα και 

σημαντικότητα ελέγχου ANOVA 

 

Ομάδα 

F p Τυπικής 

ανάπτυξης 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
Ενήλικες 

Αριθμός 

ταξινομήσ

εων 

Μέση τιμή (μ.τ.) 10,17 14,64 5,33 

3.939 0.023 
Τυπική απόκλιση( μ.τ.) 11,45 15,79 5,62 

Ελάχιστο 0 0 0 

Μέγιστο 39,00 45,00 21,00 

 

  

 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό 

αντικειμένων στις κατηγορικές ταξινομήσεις ανάμεσα στις τρείς ομάδες. Από τα 

αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (μ.τ. 31.64, τ.α. 22.17) 

έχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στις κατηγορικές 

ταξινομήσεις ενώ τον μικρότερο αριθμό  αντικειμένων στις κατηγορικές ταξινομήσεις 

έχουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (μ.τ. 24.36, τ.α.18.71).    

Από τον έλεγχο ANOVA προέκυψε ότι η παρατηρούμενη διαφορά ανάμεσα 

στις τρείς ομάδες δεν είναι στατιστικά σημαντική (F(2,77)=0.778, p=0.463<0.05). 

Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι ενήλικες έχουν τον ίδιο αριθμό 

αντικειμένων στις κατηγορικές ταξινομήσεις.  

 

Πίνακας 8. Αριθμός αντικειμένων στις κατηγορικές ταξινομήσεις ανά ομάδα και 

σημαντικότητα ελέγχου ANOVA 

 

Ομάδα 

F p Τυπικής 

ανάπτυξης 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
Ενήλικες 

Αριθμός 

ταξινομήσ

εων 

Μέση τιμή (μ.τ.) 31,64 24,36 28,67 

0.778 0.463 
Τυπική απόκλιση( μ.τ.) 22,17 18,71 13,79 

Ελάχιστο ,00 4,00 4,00 

Μέγιστο 102,00 68,00 67,00 
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5. Αποτελέσματα ανά τάξη 

Στους Πίνακες 9 και 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως προς την τάξη που 

πηγαίνουν. Από την ανάλυση διακύμανσης (οne-way ANOVA) δεν παρατηρήθηκε 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την τάξη των μαθητών τόσο στα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

 Β Γ Δ Ε ΣΤ p 

1. Αριθμός ταξινομήσεων 26.00 18.00 9.00 18.50 13.00 0.458 

2. Θεματικές 2.00 6.50 3.00 10.50 6.57 0.815 

3. Κατηγορικές 24.00 11.50 6.00 8.00 6.43 0.067 

4. Αριθμός αντικειμένων 

(θεματικές) 
5.00 17.50 6.00 24.50 14.86 0.827 

5. Αριθμός αντικειμένων 

(κατηγορικές) 
68.00 30.00 17.50 17.00 20.57 0.145 

  

 

 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ p 

1. Αριθμός 

ταξινομήσεων 
8.67 14.71 21.80 15.33 13.50 13.00 0.095 

2. Θεματικές 4.83 4.00 9.20 4.33 2.00 3.50 0.412 

3. Κατηγορικές 3.83 10.71 12.60 11.00 11.50 9.50 0.295 

4. Αριθμός 

αντικειμένων 

(θεματικές) 

10.83 9.29 18.80 8.83 6.33 8.50 0.608 

5. Αριθμός 

αντικειμένων 

(κατηγορικές) 

11.67 34.43 31.20 33.67 46.33 32.00 0.169 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο λειτουργεί η σημασιολογική μνήμη σε διαδικασίες ταξινόμησης, σύμφωνα με 

τη θεωρία των Gelb, Goldstein, Weigl & Scheerer και ακολουθούμενη ερευνητικό 

σχεδιασμό βασισμένο στις αρχές τις οικολογικής εγκυρότητας. Έτσι εξετάσαμε τον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνονται στη σημασιολογική μνήμη παιδιών και ενηλίκων 

τα διάφορα είδη ταξινόμησης χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα φυσικά αντικείμενα. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι παρόλο την μη στάθμιση των 

αντικειμένων οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν ταξινόμησαν με ιδιοσυγκρασιακό 

τρόπο και δημιούργησαν παρόμοιες ταξινομήσεις, το οποίο υποδεικνύει ότι η 

ελεύθερη ταξινόμηση που διεξήχθη αντανακλά τις αρχές με τις οποίες οι ενήλικες και 

τα παιδιά αναπαριστούν την σημασιολογική τους μνήμη. Επίσης οι αναλύσεις που 

ακολουθούν συγκρίνουν τα παιδιά των δύο ομάδων γνωρίζοντας ότι το ηλικιακό 

εύρος είναι μεγάλο αλλά η ανάλυση των αποτελεσμάτων όπως φαίνεται στους 

πίνακες 9 και 10 έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

αναλύσεις που έγιναν ανα τάξη.  

Μετά την διεξαγωγή της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

φαίνεται ότι μπορούμε να απορρίψουμε τις μηδενικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν 

μιας και από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και οι 

ενήλικες κάνουν περισσότερες κατηγορικές ταξινομήσεις και τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες ισοδύναμα θεματικές και κατηγορικές. Ωστόσο τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης φαίνεται ότι κάνουν περισσότερες κατηγορικές ταξινομήσεις σε 

σχέση με τους ενήλικες και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Στην παρούσα έρευνα η σύγκριση ανάμεσα στις ομάδες έδειξε ότι τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με μαθησιακές κάνουν συγκριτικά με τους ενήλικες 
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περισσότερες θεματικές και κατηγορικές ταξινομήσεις. Τα αποτελέσματα βέβαια 

έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι οι ενήλικες πραγματοποίησαν γενικότερα 

λιγότερες ταξινομήσεις σε σχέση με τα παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν 

είχε δοθεί ελάχιστος και μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της δοκιμασίας οπότε 

τα παιδιά πιθανόν να αντιμετώπισαν ευχάριστα την διαδικασία και να θέλησαν να 

εξαντλήσουν όλες τις επιλογές ενώ αντίθετα οι ενήλικες να θέλησαν να 

ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

             Όσον αφορά την ανάλυση του αριθμού των αντικειμένων που ταξινομήθηκαν 

τα παιδιά και των δύο κατηγοριών έχουν συγκριτικά με τους ενήλικες και με 

στατιστική σημαντικότητα μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων κάτι που προκαλεί 

εντύπωση μιας και οι ενήλικες θεωρητικά θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν 

μεγαλύτερες σε αριθμό αντικειμένων ταξινομήσεις άλλα μπορεί να εικαστεί ότι δεν 

τους ζητήθηκε κάτι τέτοιο οπότε θεώρησαν ότι και οι μικρές ομάδες είναι εξίσου 

έγκυρες και τις προτίμησαν χάριν συντομίας. 

Επίσης από την ανάλυση προέκυψε ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο 

και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στις θεματικές ταξινομήσεις ενώ στις κατηγορικές 

ταξινομήσεις δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση έτσι θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι τα παιδιά μπορούν να χειριστούν μεγαλύτερες ομάδες 

αντικειμένων όσον αφορά τις θεματικές ταξινομήσεις και δεν υπάρχει η ίδια ευχέρεια 

για τις κατηγορικές. 

 

 Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι τόσο τα παιδιά και των δύο κατηγοριών 

όσο και οι ενήλικες μπορούν να ταξινομήσουν και με τους δύο τρόπους. Οι Nguyen 

& Murphy (2003) σε μία έρευνα κατηγοριοποίησης τροφίμων επιβεβαίωσαν ότι 

ακόμη και τα παιδιά 7 ετών έχουν επαγωγικό συλλογισμό και γνωρίζουν ότι 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nguyen%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14669896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murphy%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14669896
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

αντικειμένων οπότε τα διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των ερευνών μπορεί να 

οφείλονται είτε σε προτίμηση είτε στον ερευνητικό σχεδιασμό. 

 Υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά ταξινομούν κυρίως 

θεματικά (Greenfield  κ.α., 1986· Favarroto κ.α., 2014). Οι παραπάνω μελέτες 

χρησιμοποιούν συνήθως στον ερευνητικό σχεδιασμό τρείς κάρτες (triads). Αυτό 

σημαίνει ότι ο ερευνητής έχει μία κάρτα στόχο  και οι άλλες δύο συνδέονται με 

κατηγορική ή αντίστοιχα θεματική ταξινόμηση με την αρχική κάρτα και κάποιες 

φορές υπάρχει η κάρτα έλεγχου. Τα μειονεκτήματα του συγκεκριμένου τρόπου 

εξέτασης είναι αρχικά ότι ο ερευνητής έχει επιλέξει ποιο εικονιζόμενο αντικείμενο 

είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενός ή του άλλου είδους ταξινόμησης, αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα ότι η σημασιολογική γνώση του εξεταζόμενου θα πρέπει να είναι 

όμοια με αυτή του εξεταστή. Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο θεωρείται ότι ο 

εξεταζόμενος δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό το είδος ταξινόμησης ενώ στην 

πραγματικότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη η γνώση για τη συγκεκριμένη 

ταξινόμηση.  Το δεύτερο πρόβλημα των τριάδων είναι ότι το ποσοστό για την 

επιλογή του ενός ή του άλλου είδους στην περίπτωση ειδικά που δεν υπάρχει κάρτα 

ελέγχου είναι 50%, αν ο εξεταζόμενος δεν θέλει να επιλέξει την μία κάρτα η οποία 

π.χ. δηλώνει θεματική ταξινόμηση αναγκαστικά η επιλογή του είναι μία κατηγορική 

ταξινόμηση.  Ωστόσο, οι Lucariello κ.α. (1992) σε έρευνα με τριάδες εικόνων βρήκαν 

ότι τα παιδιά 7 ετών ταξινομούν θεματικά ενώ όταν χρησιμοποιήθηκε συνειρμική 

κατονομασία μετά από την επίδειξη εικόνων τα παιδιά ταξινομούσαν κατηγορικά. 

Επίσης ο καθοριστικός ρόλος στην επιλογή των εικόνων  που θα επιλεχθούν για 

ταξινόμηση φαίνεται μέσα από την έρευνα των Kalénine κ.α. (2009)  οι οποίοι 

απέδειξαν ότι τα παιδιά ταξινομούν μέσω triads κατηγορικά εικόνες φυσικών 

αντικειμένων και θεματικά τεχνουργήματα. Αντίστοιχα, οι Favarroto κ.α (2014) 
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βρήκαν με τη μέθοδο της συνειρμικής κατονομασίας ότι τα ζώα και τα φρούτα 

ταξινομούνται κατηγορικά ενώ τα εργαλεία και τα έπιπλα θεματικά. Οι Lawson, 

Chang & Wills (2017) στην μοναδική έρευνα που βρέθηκε από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που διεξήχθη με διαδικασίες ελεύθερης ταξινόμησης μεγάλου αριθμού 

εικόνων  αντικειμένων σε ενήλικες, βρέθηκε ότι η κυρίαρχη ταξινόμηση ήταν η 

θεματική ωστόσο οι συμμετέχοντες έπρεπε να ταξινομήσουν οπωσδήποτε όλες τις 

εικόνες που είχαν μπροστά τους ενώ αντίθετα όταν ζητήθηκε να γίνει συνειρμική 

κατονομασία στα αντικείμενα που είχαν ομαδοποιηθεί περισσότερο θεματικά ή 

κατηγορικά το κυρίαρχο είδος ήταν το κατηγορικό. Ενώ θα περίμενε κανείς τα 

αποτελέσματα να συμφωνούν με αυτά της παρούσας έρευνας επειδή πρόκειται για 

ελεύθερη ταξινόμηση κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μία πιθανή αιτία για τα διαφορετικά 

αποτελέσματα θα μπορούσε να είναι το γεγονός οτι τα αντικείμενα βρίσκονταν σε 

εικόνες και όχι στην τρισδιάστατη μορφή τους. Άλλη μία παράμετρος που ήταν 

διαφορετική στις δύο έρευνες είναι ότι τους δινόταν η οδηγία να ταξινομήσουν το 

σύνολο των εικόνων, οπού είναι προφανές ότι για τις εικόνες που δεν μπορούσαν να 

ενταχθούν σε κάποια γνωστή για τους συμμετέχοντες κατηγορία ήταν πιο εύκολη η 

δημιουργία θεματικής κατηγοριοποίησης ενώ στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες 

είχαν την δυνατότητα να αφήσουν αντικείμενα αταξινόμητα. Στην έρευνα του 

Murphy (2001) με ενήλικες που κλίθηκαν να ταξινομήσουν με τη μέθοδο των triads 

πραγματοποίησαν θεματικές ταξινομήσεις όταν όμως εισήχθη μία σειρά καρτών που 

δεν μπορούσε να ταξινομηθεί θεματικά σε σχέση με τις άλλες τότε το κυρίαρχο είδος 

ήταν το κατηγορικό. Επίσης, με τη χρήση δοκιμασιών με τριάδες εικόνων μπορούμε 

να εξετάσουμε αν μπορεί το υποκείμενο να κάνει κάποιο από τα δύο είδη 

ταξινομήσεων άλλα πάλι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πιο χρησιμοποιεί περισσότερο 

γιατί το εύρος των τριάδων είναι συγκεκριμένο και εξαρτάται πάλι από τη συμφωνία 
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που υπάρχει ανάμεσα στα ερεθίσματα που έχει δώσει ο εξεταστής με τη 

σημασιολογική γνώση του εξεταζόμενου.  

 Άλλη μία έρευνα που καθιστά σαφές την σημαντικότητα του ερευνητικού 

σχεδιασμό έρχεται από την παρακάτω έρευνα με αφασικά άτομα. Το μέλημα της 

εργασίας της Πρώιου (1994) κινείται γύρω από τις διαφορές που καθορίζουν την 

εννοιολογική οργάνωση μεταξύ τυπικών και αφασικών ατόμων. Η κατηγορική 

ταξινόμηση απαιτεί την ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των σχέσεων 

μεταξύ των εννοιών. Το ερώτημα γύρω από τους αφασικούς ασθενείς είναι αν όντως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάκλησης των λέξεων επειδή αδυνατούν να κατανοήσουν 

τα αφηρημένα χαρακτηριστικά και να αναγνωρίσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις. 

Για τους σκοπούς της έρευνας συμμετείχαν 24 αφασικά και 24 τυπικά άτομα στα 

οποία ζητήθηκε να ταξινομήσουν τυχαία ερεθίσματα τα οποία προέρχονταν από 

φυσικές κατηγορίες ή τεχνουργήματα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέστησε 

σαφές ότι και οι δύο ομάδες εξεταζόμενων χρησιμοποιούν τα ίδια διακριτά 

συσχετιζόμενα χαρακτηριστικά για την εννοιολογική οργάνωση. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε ότι η ομάδα των αφασικών δημιουργεί αυστηρότερες και πιο διακριτές 

ομάδες. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα όσον αφορά την χωρική αναπαράσταση 

των εννοιών. Η ομάδα των αφασικών παρουσίασε μεγαλύτερη διακύμανση στις 

εννοιολογικές αναπαραστάσεις, επίσης περισσότερες όμοιες κατηγοριοποιήσεις 

πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα των τυπικών συμμετεχόντων. Τέλος η ομάδα των 

αφασικών δημιούργησε ευρύτερες εννοιολογικές αναπαραστάσεις. Από τα δεδομένα 

γίνεται σαφές ότι όσο αφορά την εννοιολογική αναπαράσταση αφασικών κάποιες 

λειτουργίες διατηρούνται και κάποιες άλλες φθίνουν. Ωστόσο η διαπίστωση αυτού 

του ευρήματος δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί αν δεν είχε εφαρμοστεί ο 

κατάλληλος ερευνητικός σχεδιασμός όπου στην περίπτωση αυτή είναι ένα αξιολογικό 

εργαλείο προσανατολισμένο να εξετάζει τον αφαιρετικό τρόπο συμπεριφοράς. 
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 Συμπληρωματικά δεδομένα προέρχονται από την έρευνα Doan & Vigo 

(2016) οι οποίοι κατάφεραν μέσα από δοκιμασίες ελεύθερης ταξινόμησης και 

χρησιμοποιόντας διαδικασίες δόμησης και αποδόμησης κατηγοριών αντικειμένων να 

επιβεβαιώσουν ότι ο ερευνητικός σχεδιασμός που βασίζεται σε ένα κριτήριο μπορεί 

να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις απαιτήσεις 

της δοκιμασίας και όχι με τους γνωστικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται.  

Πέρα από το κυρίαρχο είδος ταξινόμησης  σε παιδιά και ενήλικες που είναι 

και το ερώτημα ενδιαφέροντος, από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο τρόπος με τον 

οποίο σχεδιάζεται το εργαλείο που θα αξιολογήσει κάποια ιδιότητα των γνωστικών 

λειτουργιών είναι καθοριστικής σημασίας. Γίνεται σαφές ότι τα εργαλεία που 

προσανατολίζονται να εξετάζουν ιδιότητες της αφαιρετικής σκέψης μπορούν να 

παρέχουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα αφού ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης 

χαρακτηρίζεται από συνειδητότητα και επίγνωση κατά τη διάρκεια του αιτιολογικού 

συλλογισμού οπότε και οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων δεν είναι θέμα 

προσωπικών εκτιμήσεων ή ποσοστού πιθανοτήτων ανάμεσα στις απαντήσεις. Όπως 

συμβαίνει σε δοκιμασίες όπου οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν σε συμπαγής διαδικασίες 

απαλλαγμένες από το φυσικό πλαίσιο αλληλεπιδράσεων του ατόμου με το 

περιβάλλον.   

Στους περιορισμούς της έρευνας θα πρέπει να ειπωθεί το θέμα που προέκυψε 

με την μη ύπαρξη ελάχιστου χρόνου για την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και αφορά 

την ομάδα των ενηλίκων και ίσως είναι και ο λόγος που σημείωσαν λιγότερες 

ποσοτικά ταξινομήσεις. 

Θα είχε ενδιαφέρον μελλοντικές έρευνες να εξετάσουν τα ίδια υποκείμενα σε 

ταξινομήσεις με βάση τα triads, τη συνειρμική κατονομασία και την ελεύθερη 

ταξινόμηση οπότε και να εξεταστεί αν τα διαφορετικά αποτελέσματα οφείλονται στον 

ερευνητικό σχεδιασμό, σε δυνατότητες της σημασιολογικής μνήμης των υποκειμένων 
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ή τελικά σε θέματα προτιμήσεων.  Επίσης θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν τα είδη 

ταξινόμησης σε σχέση με δημογραφική στοιχεία όπως για παράδειγμα το φύλλο και 

τη βαθμίδα εκπαίδευσης.  
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