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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Μελετήσαμε τη λεκτική και απτική μνήμη σε άτομα με πρόβλημα όρασης. 

Επιπλέον, διερευνήσαμε εάν οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες 

επηρεάζονται από τα έτη και τη συχνότητα χρήσης της Braille, καθώς και από το αν είναι 

ενεργοί αναγνώστες. 

 

ΥΛΙΚΟ–ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετέχοντες ήταν 24 άτομα με περιορισμένη όραση από την 

Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης και 22 άτομα με τυπική όραση από τον Νομό 

Θεσσαλονίκης. Χορηγήθηκαν νευροψυχολογικές δοκιμασίες για την εξέταση της λεκτικής 

(μάθηση λέξεων και ιστορίας) και της απτικής μνήμης (μνήμη διάταξης απτικών 

ερεθισμάτων 6Χ6). Επιπλέον εξετάστηκαν η προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη, το λεξιλόγιο 

και η λεκτική ευχέρεια για μια ευρύτερη εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών τους. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε καμία μέτρηση που ανήκει στην κατηγορία της λεκτικής μνήμης 

δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων παρότι ήταν λίγο 

καλύτερες οι επιδόσεις της ομάδας με πρόβλημα όρασης. Στις μετρήσεις της απτικής 

μνήμης εντοπίστηκε σημαντικά καλύτερη επίδοση ανάμεσα στα άτομα με πρόβλημα 

όρασης σε σύγκριση με την ομάδα με τυπική όραση. Οι επιδόσεις των ατόμων δε βρέθηκε 

να επηρεάζονται από το φύλο. Όσον αφορά τη χρήση της Braille, δεν αναδείχθηκαν 

στατιστικά σημαντικές επιδράσεις, με εξαίρεση τα έτη χρήσης της Braille. Συγκεκριμένα, 

όσο περισσότερα χρόνια γνώριζαν Braille, τόσο καλύτερη επίδοση είχαν στην 

καθυστερημένη ανάκληση της ιστορίας (αφορά μόνο την ομάδα με πρόβλημα όρασης). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρότι τα άτομα με πρόβλημα όρασης σημείωσαν καλύτερες 

επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες (λεκτικής και απτικής μνήμης) σε σύγκριση με τα άτομα 

τυπικής όρασης, αυτές οι διαφορές έφτασαν το κριτήριο στατιστικής σημαντικότητας μόνο 

στις μετρήσεις της απτικής μνήμης, αντικατοπτρίζοντας πιθανώς την καλύτερη απτική 

εμπειρία των ατόμων με πρόβλημα όρασης.  

 
 
 
Λέξεις-κλειδιά: λεκτική μνήμη, απτική μνήμη, Braille, άτομα με προβλήματα όρασης, 

άτομα τυπικής όρασης 
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SUMMARY 

PURPOSE: We examine verbal and tactile memory on healthy individuals and those with 

visual impairment. Moreover it was investigated if the test performances were affected by 

factors such as the years of Braille reading, how often they read Braille and if they are 

active readers. 

 

MATERIALS-METHOLOGY: 24 participants with vision impairment from the Center 

for Education and Rehabilitation for the Blind in Thessaloniki and 22 healthy vision 

individuals of Thessaloniki municipality. Tests examining both verbal memory 

(memorizing words or stories) and tactile memory (ordering tactile objects 6X6) were 

given. Additionally, a more complete evaluation of individual’s mental functions required 

the attention, working memory, vocabulary, and verbal fluency to be tested.  

 

RESULTS: The results corresponding to verbal memory tests between the two examining 

groups were almost equal without any important statistical significance. The performances 

of individuals with visual impairment were slightly better though. After the completion of 

tactile memory tests it was found significant better performances from people with visual 

impairment than those with typical vision. It was verified that factors such as sex did not 

affect the results. Concerning the use of Braille there was not remarkable statistical 

significance. Exemption constitutes only the number of years that Braille was used by 

people. Precisely the number of years of Braille reading was a determining factor for better 

performance for late story recall (this is related only to group of people with visual 

impairment).  

 

CONCLUSION: Despite the fact that people with visual impairment had better 

satisfactory performance at all trials (both verbal and tactile memory) compared with 

healthy ones, the differences had important statistical significance only in tactile memory 

trials. The better tactile experience of people with visual impairment could probably be the 

reason that explains the above findings. 

 

 

Key words: verbal memory, tactile memory, Braille, visual impairment, sighted people  
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Εισαγωγή 

 

Ήδη από τα αρχαία χρόνια οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να κατανοήσουν τι ακριβώς 

είναι η μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι 

ασχολήθηκαν με την λειτουργία της μνήμης, ωστόσο η επιστήμη της ψυχολογίας 

ασχολήθηκε εις βάθος και προσπάθησε αρχικά να αποσαφηνίσει τον τρόπο λειτουργίας 

της μνήμης και να ορίσει τα διαφορετικά μνημονικά συστήματα.  

Η μνήμη αποτελεί μια από τις πιο βασικές γνωστικές λειτουργίες για το άτομο. Του 

παρέχει την δυνατότητα να αποθηκεύει ποικίλες πληροφορίες τις οποίες στην συνέχεια 

έχει την δυνατότητα να ανακτήσει και τις χρησιμοποιήσει. Αν δεν υπήρχε η μνήμη το 

άτομο θα δυσκολεύονταν, αν όχι παντελώς, να ανταπεξέλθει σε διάφορες καθημερινές 

δραστηριότητες. Πολλές φορές οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, αντιληφθήκαμε ότι 

κάτι έχουμε ξεχάσει όπως από το που βάλαμε τα κλειδιά μέχρι βασικές πληροφορίες του 

παρελθόντος. Να σημειωθεί ότι η μνήμη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο βασικές 

ομάδες: την βραχύχρονη μνήμη στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες για σύντομο 

χρονικό διάστημα και η μακρόχρονη μνήμη στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες 

ίσως και για πάντα.  

Είναι γνωστό σε όλους ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κάποιος την μνήμη του 

τόσο περισσότερο την ενδυναμώνει και θα έχει μελλοντικά καλύτερη μνημονική έκβαση. 

Παραδείγματος χάρη τα άτομα που εργάζονται σε χώρους συνεστίασης ενδέχεται να 

παρουσιάζουν καλύτερη μνημονική λειτουργία. Τι γίνεται όμως με τα άτομα που 

βασίζονται κυρίως για την λειτουργικότητα τους στην μνήμη; Πρόσφατα ο χώρος των 

νευροεπιστημών βάση των νευροαπεικονιστικών ευρημάτων έχει αποδείξει ότι τα άτομα 

με προβλήματα όρασης, τόσο τα εκ γενετής τυφλά άτομα όσο και τα άτομα που έχασαν 

την όρασή τους στην πορεία της ζωής τους παρουσιάζουν μια εγκεφαλική αναδιοργάνωση 

η οποία δεν παρατηρείται στα άτομα τυπικής όρασης. 
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Πλήθος μελετών έχει αναφερθεί στην υπεροχή των ατόμων με προβλήματα όρασης 

σε σχέση με άτομα τυπικής όρασης στην μνημονική λειτουργία. Είναι γνωστό ότι όταν μια 

αίσθηση απουσιάζει, όπως στην περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης, να 

αναπτύσσεται μια αντισταθμιστική στρατηγική για να αντισταθμίσει το έλλειμμα. 

Πράγματι τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην 

λεκτική και την απτική μνήμη, καθώς φαίνεται να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον 

κυρίως μέσω λεκτικών και απτικών πληροφοριών. Χαρακτηριστικά θα αναφερθεί ένα 

απόσπασμα για να αποδοθεί με ποιητικό τρόπο η υπεροχή των ατόμων με προβλήματα 

όρασης <<Αοιδός και μάντις έχουν και οι δύο τους το χάρισμα της διόρασης, προνόμιο 

που χρειάστηκε να το πληρώσουν θυσιάζοντας τα μάτια τους. Τυφλοί, μη βλέποντες το 

φως, βλέπουν το αόρατο. Ο Θεός τους εμπνέει, τους φανερώνει, σαν σε αποκάλυψη, κάθε 

πραγματικότητα που ξεφεύγει από το ανθρώπινο μάτι >> (Vernant, 1975). Δεν είναι λίγα 

τα παραδείγματα διάσημων προσώπων όντας τυφλοί έχουν διαπρέψει σε διάφορους 

καλλιτεχνικούς χώρους. Ο Sargy Mann, ζωγράφος, ο Steve Handschu, γλύπτης και ο Kurt 

Weston, φωτογράφος (Ricciardi, Bonino, Pellegrini, & Pietrini, 2014). 

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η σύγκριση της λεκτικής και απτικής 

μνήμης μεταξύ ατόμων με προβλήματα όρασης και τυπικής όρασης. Επιπλέον τέθηκαν 

περαιτέρω στόχοι που αφορούσαν την εκμάθηση της Braille. Τα ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες λεκτικής και απτικής μνήμης. Ωστόσο μόνο στις 

δοκιμασίες τις απτικής μνήμης παρουσιάστηκε το κριτήριο της στατιστικής 

σημαντικότητας.  

Όσον αφορά το κύριο μέρος της εργασίας δομείται ως εξής: στο 1
ο
 κεφάλαιο 

αναφέρονται τα διαφορετικά είδη μνήμης, τα στάδια αποθήκευσης και τα μοντέλα μνήμης, 

στο 2
ο
 κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στις εκτελεστικές λειτουργίες και 
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συγκεκριμένα στην προσοχή και την λεκτική ευχέρεια, στο 3
ο
 κεφάλαιο γίνεται 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για μελέτες λεκτικής και απτικής μνήμης σε άτομα με 

προβλήματα όρασης και τυπικής όρασης, στο 4
ο
 κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην 

διαδικασία της έρευνας, στους συμμετέχοντες και στα εργαλεία, στο 5
ο 

κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος στο 6
ο
 κεφάλαιο γίνεται 

συζήτηση των αποτελεσμάτων. Στο τέλος της εργασίας ακολουθούν οι βιβλιογραφικές 

αναφορές και το παράρτημα με τα διαγράμματα από τις στατιστικές αναλύσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

 

1.1 Μνήμη   

Η λειτουργία της μνήμης υπήρξε αντικείμενο μελέτης των φιλοσόφων από τους 

αρχαίους χρόνους ενώ τα τελευταία χρόνια η μελέτη της μνήμης βρίσκεται στο κέντρο 

ενδιαφέροντος της ψυχολογίας και ειδικότερα στην νευροψυχολογία και την γνωστική 

ψυχολογία. Η λειτουργία της εξαρτάται κυρίως σε τρία στοιχεία: το είδος των 

ερεθισμάτων κατευθυνόμενα προς το άτομο, ο τρόπος μετάδοσης και αντίληψης τους, και 

η μνημονική δυνατότητα του έκαστου ατόμου καθοριζόμενη από την γενικότερη γνωστική 

του λειτουργία (Marschark & Cornoldi, 1991).  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μνήμης που την κάνει να αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες γνωστικές λειτουργίες στον άνθρωπο είναι ότι επιτρέπει την ανάκληση 

και χρησιμοποίηση πληροφορίων που έχουν επεξεργαστεί στο παρελθόν και η ανάκληση 

των οποίων είναι εφικτή στο παρόν εφόσον έχει προηγηθεί επιτυχής αποθήκευση (Lezak, 

Howieson, Bigler, & Tranel, 2012• Lezak, Howieson, & Loring, 2010). Η 

κατηγοριοποίηση των διάφορων τύπων μνήμης εξαρτάται από το χρόνο διάρκειας και το 

είδος των πληροφοριών προς αποθήκευση (Sohlberg & Mateer, 2004). Οι δύο κύριες 

κατηγορίες ταξινόμησης της μνήμης είναι: η βραχύχρονη μνήμη (short-term store - STS) 

και η μακρόχρονη μνήμη (long-term store- LTS) (Παπανικολάου, 2007). Βασικά κριτήρια 

διαχωρισμού των προαναφερθέντων υποσυστημάτων αποτελούν: η χρονική διάρκεια και η 

δυνατότητα χωρητικότητας που εμφανίζουν (Sohlberg & Mateer, 2004). Κύριο 

χαρακτηριστικό της βραχύχρονης μνήμης είναι η παροδικότητα της διότι οι εισερχόμενες 

πληροφορίες είναι μικρής και προσωρινής διάρκειας. Η περιορισμένη χωρητικότητα της 

βραχύχρονης μνήμης ανέρχεται στα επτά συν/πλην δύο στοιχεία  σύμφωνα με τον Miller, 

εν αντιθέση με τη μακρόχρονη μνήμη η οποία παρουσιάζει απεριόριστο αποθηκευτικό 

χώρο (Baddeley, 1994• Smith, 2006• Ma, Husain, & Bays, 2014• Miller, 1956). Η επιτυχής 

επανάληψη μιας πληροφορίας συνεπάγεται τη μεταφορά της από τη βραχύχρονη στη 
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μακρόχρονη μνήμη. Αν η επανάληψη δεν είναι επιτυχής τότε η πληροφορία θα οδηγηθεί 

στην απόσβεση ενώ αν η επανάληψη είναι επιτυχής οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν 

μέσω της παγίωσης στην μακρόχρονη μνήμη (Atkison, Atkison, Smith, Ben, & Nolen-

Hoeksema, 2003• McGaugh, 2000). 

Η μακρόχρονη μνήμη διαχωρίζεται σε σημασιολογική μνήμη και σε μνήμη 

γεγονότων – επεισοδίων (Παπανικολάου, 2007). Πληροφορίες που σχετίζονται με την 

εικόνα του κόσμου εμπεριέχονται στην σημασιολογική μνήμη ενώ αυτές που σχετίζονται 

με συγκεκριμένα τεκτενόμενα και συμβάντα της ζωής συγκαταλέγονται στη μνήμη 

επεισοδίων (Tulving, 1983). Καταλυτικής σημασίας διαφορά μεταξύ της σημασιολογικής 

και επεισοδιακής μνήμης αποτελεί η ύπαρξη χρονικού και τοπικού προσδιορισμού στην 

επεισοδιακή μνήμη και η απουσία τους στη σημασιολογική μνήμη (Tulving, 1985• 

Tulving & Markowitsch, 1998). Τα δύο υποσυστήματα της μακρόχρονης μνήμης παρά τις 

διαφορές που παρουσιάζουν συγκαταλέγονται σε ένα κοινό σύστημα μνήμης, το οποίο 

ονομάζεται δηλωτική μνήμη (Fletcher, Frith, Grasby, Shallice, Frackowiak, & Dolan, 

1995). Ο όρος δηλωτική μνήμη αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία εκουσίως 

ανακληθείσα (Squire, 1992). Στον αντίποδα του όρου της δηλωτικής μνήμης βρίσκεται 

αυτός της άδηλης μνήμης. Ο όρος άδηλη μνήμη εμπερικλείει πληροφορίες η ανάκληση 

των οποίων πραγματοποιείται ασυνείδητα και έγκειται σε ικανότητες, δεξιότητες, 

συνήθειες και αυτοματισμούς του ατόμου (Squire, 2004). Υποσύστημα της άδηλης μνήμης 

αποτελεί η διαδικαστική μνήμη που περιλαμβάνει δεξιότητες κεκτημένες από επανάληψη 

γνώσεων που αφορούν το ‘πως’ και τον ‘τρόπο’ κατάκτησής τους π.χ. η γνώση της 

ποδηλασίας, η γνώση της κολύμβησης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011).  

Η παράθεση των παρακάτω παραδειγμάτων θα διασαφηνίσει τα όσα ελέγχθησαν: η 

πληροφορία για μια επερχόμενη προγραμματισμένη συνάντηση αποθηκεύεται στην 
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επεισοδιακή μνήμη ενώ ο τρόπος και η απομνημόνευση της ποδηλασίας ή οδήγησης 

εγγράφεται στην διαδικαστική μνήμη (Atkison, et al., 2003).  

Η λεκτική, η απτική  και η οπτική μνήμη συνεπάγονται στο σύστημα της μνήμης, 

χωρίς να αποτελούν ξεχωριστά μνημονικά υποσυστήματα. Ο τομέας ή αλλιώς η ονομασία 

της μνήμης που σχετίζεται με τον τρόπο ‘προβολής’ των ερεθισμάτων καθορίζονται από 

τον τρόπο μετάδοσης των ερεθισμάτων. Συνοπτικά, υπάρχουν διαφορετικά είδη μνήμης 

για διάφορα είδη πληροφοριών και ο διαχωρισμός εξαρτάται από το είδος των 

πληροφοριών. Οι λεκτικές πληροφορίες που δέχεται το άτομο σχετίζονται με την λεκτική 

μνήμη ενώ οι απτικές πληροφορίες σχετίζονται με την απτική μνήμη. Στην συνέχεια θα 

γίνει μια σύντομη περιγραφή της λεκτικής και απτικής μνήμης και των βασικών 

χαρακτηριστικών τους.   

 

1.1.2 Λεκτική μνήμη 

Το άτομο καθημερινά αλληλεπιδρά με ποικίλα ερεθίσματα, όπως λεκτικά, οπτικά, 

απτικά και οσφρητικά. Τα ερεθίσματα με αποδέκτη τον άνθρωπο φέρουν τη λεκτική 

μορφή. Αυτά μπορεί να είναι λέξεις, προτάσεις δηλαδή λόγος ή να είναι σε μορφή ήχων. Η 

πρώτη περίπτωση αφορά τη λεκτική μνήμη ενώ η δεύτερη την ακουστική μνήμη. 

Επομένως το τμήμα της μνήμης που κωδικοποιεί, αποθηκεύει τα λεκτικά/ακουστικά 

ερεθίσματα είναι η λεκτική/ακουστική μνήμη (Brattico, Winkler, Näätänen, Paavilainen, & 

Tervaniemi,  2002).  

Η λεκτική εργαζόμενη μνήμη έχει διερευνηθεί από πολλαπλές έρευνες. Η διάρκεια της 

λεκτικής μνήμης βρέθηκε να επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες όπως λόγου χάρη από 

το μέγεθος του λόγου, τον αριθμό των συλλαβών και των φωνημάτων, και το διάστημα 

στο οποίο προβλήθηκαν τα ερεθίσματα. (Baddeley, 1997• Baddeley, Thomson, & 

Buchanan, 1975). 
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1.1.3 Απτική μνήμη 

Η αφή αποτελεί μια από τις βασικές αισθήσεις του ανθρώπου, ωστόσο οι μελέτες  που 

έχουν διεξαχθεί για την κατανόηση της είναι περιορισμένες και τα αποτελέσματα της 

έρευνας είναι αμφιλεγόμενα. Η έλλειψη ενός συγκεκριμένου και μοναδικού αισθητήριου 

οργάνου της αφής (το δέρμα θεωρείται αισθητήριο όργανο της αφής) δυσχεραίνει την 

διεξαγωγή ερευνών, καθώς οι υποδοχείς των απτικών ερεθισμάτων είναι πολυάριθμοι. 

Όλα τα ερεθίσματα από το περιφερικό σύστημα μέσω των κεντρομόλων νευρώνων 

φτάνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπου γίνεται η επεξεργασία τους (Arnold, & 

Heiron, 2002• Millar, 1999).  

Η αίσθηση της αφής στα άτομα με προβλήματα όρασης δεν ακολουθεί την τυπική 

πορεία ανάπτυξης σε σχέση με τα άτομα τυπικής όρασης. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με 

προβλήματα όρασης φαίνεται να έχουν αναπτυγμένη αρκετά την αίσθηση της αφής καθώς 

αρκετές εισερχόμενες πληροφορίες στο γνωστικό σύστημα αποτελούν απτικά ερεθίσματα 

(Καραβάτος, 2001• Παπαδόπουλος, 2005). Ωστόσο η απτική αντίληψη, και η απτική 

μνήμη κατ’ επέκταση,  φαίνεται να επηρεάζονται από την απτική διάκριση, από τις 

στρατηγικές εξερεύνησης και την εμπειρία του ατόμου (Παπαδόπουλος, 2005).  

Το άτομο κατακλύζεται καθημερινώς από πολυάριθμα απτικά ερεθίσματα, τα οποία τα  

‘εξερευνά’ με την αφή και αποτελούν το απτικό σύστημα μνήμης του ατόμου (Gallace & 

Spence, 2009). Το άτομο όταν ‘εξερευνά’ τα ερεθίσματα χρησιμοποιεί είτε την ενεργητική 

είτε την παθητική αφή. Η παθητική αφή συνίσταται στην ακούσια επαφή του ατόμου με τα 

ερεθίσματα όπου το άτομο δεν κινείται, απλώς δέχεται τα ερεθίσματα. Στον αντίποδα της 

παθητικής αφής είναι η ενεργητική αφή η οποία αφορά την συνειδητή επιλογή του ατόμου 

να κινηθεί και να έρθει σε επαφή με τα ερεθίσματα (Παπαδόπουλος, 2005). Η χρονική 
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διάρκεια των απτικών ερεθισμάτων ποικίλει από πολύ μικρή έως κάποια δευτερόλεπτα 

(Hill & Bliss, 1968). 

Η διαδικασία της μνημονικής αποθήκευσης και ανάκλησης που αφορούν τις απτικές 

μνήμες δεν είναι ξεκάθαρη (Mahrer & Miles, 2002• Miles, 1996) καθώς απεικονιστικά 

δεδομένα έχουν δείξει την ενεργοποίηση πολλών εγκεφαλικών δομών σε δοκιμασίες 

απτικών ερεθισμάτων. Ενεργοποίηση έχει βρεθεί στο βρεγματικό λοβό, στον πρωτοταγή 

και δευτεροταγή σωματοαισθητικό φλοΐό, και στον προμετωπιαίο λοβό (Kostopoulos, 

Albanese, & Petrides, 2007). Γεγονός που επιβεβαιώνει την δυσκολία μελέτης και 

καθορισμού της λειτουργίας του συστήματος της απτικής μνήμης.  

 

1.2 Στάδια μνήμης 

Τροχοπέδη στο σαφή ορισμό της μνήμης αποτελεί το γεγονός ότι η λειτουργία της 

μνήμης δεν υφίσταται ανεξάρτητη αλλά συνυπάρχει με άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως 

η προσοχή. Μετά από πολλές απόπειρες ορισμού των σταδίων της μνήμης πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα στάδια της μνήμης είναι: η προσοχή, η κωδικοποίηση, η 

αποθήκευση και η ανάκληση (Smith, 1980• Tulving, 1983). Η επιτυχής αποθήκευση των 

πληροφοριών εξαρτάται από τον συγχρονισμό και των τεσσάρων σταδίων. Στην συνέχεια 

θα αναφερθούν τα βασικά σημεία για κάθε στάδιο ξεχωριστά.  

Προσοχή: η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της προσοχής θα αναφερθούν 

εκτενέστερα στην συνέχεια (βλέπε αντίστοιχο χωρίο). Ωστόσο θα ήταν ορθό να σημειωθεί 

ότι το στάδιο της προσοχής αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επεξεργασία και αποθήκευση 

των πληροφοριών στην μνημονική λειτουργία. Στην λειτουργία της μνήμης η προσοχή 

χαρακτηρίζεται από την εγρήγορση και την επαγρύπνηση, μέσω των οποίων μπορεί να 

επιτευχθεί η είσοδος πληροφοριών και η αποθήκευση τους εν συνεχεία στο μνημονικό 

σύστημα  (Sohlberg & Mateer, 2004).  
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Κωδικοποίηση: η κωδικοποίηση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της μνημονικής 

λειτουργίας και περιλαμβάνει την επεξεργασία των πληροφοριών με στόχο την 

αποθήκευσή τους. Η καλύτερη κωδικοποίηση και η πιο λεπτομερής επεξεργασία των 

ερεθισμάτων στο στάδιο της κωδικοποίησης εγγυάται πιο επιτυχημένη αποθήκευση των 

ερεθισμάτων (Atkison, et al., 2003• Craik & Lockhart, 1972). 

Αποθήκευση: Εφόσον η πληροφορία υποστεί επιτυχή επεξεργασία στα δύο 

προηγούμενα στάδια μεταβαίνει στο μνημονικό χώρο ή αλλιώς στην μακρόχρονη μνήμη 

όπου πλέον αποθηκεύεται (ίσως) μόνιμα. Στην μακρόχρονη μνήμη η νεοεισαχθήσα 

πληροφορία είτε θα συνδεθεί με μια παρόμοια προγενέστερη της είτε θα δημιουργήσει νέα 

μάθηση (Atkison, et al., 2003• Sohlberg & Mateer, 2004). 

Ανάκληση: κατά το στάδιο της ανάκλησης αναζητούνται και επανέρχονται 

παρελθοντικές μνήμες. Οι πληροφορίες αυτές ανασύρονται από το στάδιο της 

αποθήκευσης. Η αναγνώριση μπορεί να συμβάλει σε μια πιο εύκολη και επιτυχημένη 

ανάκληση (Atkison, et al., 2003• McDaniel, & Einstein, 2000• Kolodner, 2014• 

Παπανικολάου, 2007• Tulving, 1966). 

 

1.3 Μοντέλα μνήμης  

 Για την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη και κατανόηση της μνημονικής 

λειτουργίας προτάθηκαν στο παρελθόν μοντέλα μνήμης. Στην συνέχεια θα αναφερθούν τα 

βασικά μοντέλα μνήμης: το δομικό μοντέλο, το μοντέλο επιπέδων επεξεργασίας και το 

μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης.  

 

1.3.1 Το Δομικό Μοντέλο  

 Με το δομικό μοντέλο ασχολήθηκαν οι Atkinson και Shiffrin (1968). Το μοντέλο 

που πρότειναν αποτελείται από τα τρία ακόλουθα υποσυστήματα:  
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Αισθητηριακή μνήμη: σύμφωνα με το συγκεκριμένο υποσύστημα το άτομο κατά 

την πρώτη επαφή έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά των 

ερεθισμάτων. Η διάρκεια καταγραφής κυμαίνεται από ελάχιστα δέκατα του δευτερολέπτου 

μέχρι 1 δευτερόλεπτο, επομένως γίνεται σαφές ότι βασικό χαρακτηριστικό της 

αισθητηριακής μνήμης είναι η σύντομη διάρκεια της (Atkinson & Shiffrin, 1968). 

Βραχύχρονη μνήμη: η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης είναι περιορισμένη 

και σύμφωνα με τον Miller (1956) το μνημονικό της εύρος μπορεί να κυμαίνεται από εφτά 

συν/πλην δύο στοιχεία. Η χρονική διάρκεια διατήρησης των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά 

τα 30 δευτερόλεπτα. Η πληροφορία μετά την παρέλευση των 30 δευτερολέπτων ή θα 

μεταβεί στην μακρόχρονη μνήμη ή θα αποσβεστεί  (Atkinson & Shiffrin, 1968• Atkinson 

et al., 2003). 

Μακρόχρονη μνήμη: το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η μακρόχρονη μνήμη είναι 

η απεριόριστη χωρητικότητα της. Οι πληροφορίες παραμένουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μπορεί και για πάντα αποθηκευμένες (Atkinson & Shiffrin, 1968• Atkinson et 

al., 2003). 

Γίνεται αντιληπτό ότι τα τρία μνημονικά υποσυστήματα είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι πληροφορίες μετά από την αναγκαία επεξεργασία 

μεταβαίνουν διαδοχικά από το ένα υποσύστημα στο επόμενο. Ωστόσο το καθένα 

υποσύστημα διαφέρει ως προς την χωρητικότητα και την χρονική διάρκεια διατήρησης 

των πληροφοριών (Atkinson & Shiffrin, 1971• Atkinson et al., 2003).  

 

 

1.3.2 Το μοντέλο επιπέδων επεξεργασίας – επεξεργασία εις βάθους 

 Οι Craik και Lochart (1972) εισήγαγαν ένα καινούριο μοντέλο μνήμης, το 

λεγόμενο μοντέλο των επιπέδων επεξεργασίας των πληροφοριών, στο επίκεντρο του 
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οποίου βρίσκεται η επεξεργασία που πραγματοποιείται κατά την κωδικοποίηση. Η πιο 

λεπτομερής και εις βάθος επεξεργασία κατά την κωδικοποίηση των πληροφοριών θα 

οδηγήσει σε πιο επιτυχημένη ανάκληση τους. Η σημασιολογική επεξεργασία βρέθηκε να 

είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την επεξεργασία που γίνεται σε φωνολογικό 

επίπεδο (Sohlberg & Mateer, 2004).   

 

1.3.3 Μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης 

Οι Baddeley και Hitch (1974) πρότειναν ένα καινούριο μοντέλο για την μνήμη. Το 

μοντέλο αυτό επικεντρώνεται στην διερεύνηση της εργαζόμενης μνήμης. Πολλοί 

ερευνητές θεωρούν ότι η εργαζόμενη μνήμη αποτελεί εναλλακτική ονομασία της 

βραχύχρονης αν και είναι δύο ξεχωριστές έννοιες. Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης 

αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία α) τον κεντρικό επεξεργαστή β) το φωνολογικό 

κύκλωμα και γ) το οπτικοχωρικό σημειωματάριο. Στην συνέχεια θα γίνει μια σύντομη 

περιγραφή για το καθένα ξεχωριστά.  

Κεντρικός επεξεργαστής: ο κεντρικός επεξεργαστής διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στην ρύθμιση της εργαζόμενης μνήμης, έχοντας τον εποπτικό ρόλο για τα άλλα δύο 

υποσυστήματα (φωνολογικό κύκλωμα και οπτικοχωρικό σημειωματάριο) καθώς και τον 

έλεγχο για την ροή πληροφοριών από και προς τα προαναφερόμενα υποσυστήματα 

(Baddley, 1996• Baddeley, & Hitch, 1974). Τέλος η εναλλαγή, η κατανομή και η εστίαση 

της απαιτούμενης προσοχής για την επεξεργασία ερεθισμάτων καθορίζεται από τον 

κεντρικό επεξεργαστή. Το μοντέλο Time Based Model for Working Memory επιβεβαιώνει 

την εξέχουσα σημασία της προσοχής στην μνημονική λειτουργία. Σύμφωνα με το μοντέλο 

αυτό η προσοχή δεν είναι ανεξάντλητη. Κατά την διαδικασία της μνημονικής λειτουργίας 

αν η προσοχή αποσπαστεί τότε οι πληροφορίες είναι δύσκολο να αποθηκευτούν 

(Barrouillet, Bernardin, & Camos, 2004). 
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Φωνολογικό κύκλωμα: το υποσύστημα αυτό είναι υπεύθυνο για την προσωρινή 

διατήρηση λεκτικών πληροφοριών όπως παραδείγματος χάρη η συγκράτηση μιας 

τηλεφωνικής ακολουθίας  (Atkinson, et al., 2003• Baddeley, 2003).  

Οπτικοχωρικό σημειωματάριο: το τρίτο υποσύστημα της εργαζόμενης μνήμης 

επεξεργάζεται και συγκρατεί προσωρινά οπτικοχωρικές πληροφορίες (Atkinson, et al., 

2003• Baddeley & Hitch, 1974).  

Τα υποσυστήματα της εργαζόμενης μνήμης θεωρούταν ότι είναι τρία μέχρι τη 

στιγμή που ο Baddeley (2000) πρόσθεσε ένα ακόμη υποσύστημα στο μοντέλο της 

εργαζόμενης μνήμης, το διαχειριστή επεισοδίων. Ο διαχειριστής επεισοδίων είναι ο 

μεσολαβητής και ο ρυθμιστής ανάμεσα στην εργαζόμενη και την μακρόχρονη μνήμη 

καθώς οργανώνει και αποθηκεύει με χρονική ακολουθία τις πληροφορίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

2.1 Εκτελεστικές/επιτελικές Λειτουργίες 

Ο όρος εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση 

καθώς ο αριθμός των εκτελεστικών/επιτελικών λειτουργιών αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο 

ζήτημα. Κάποιοι ερευνητές εμμένουν στην ύπαρξη τριών λειτουργιών ενώ άλλοι 

ισχυρίζονται την ύπαρξη περισσοτέρων. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές βασικές 

εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες: η αντίληψη, η προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη και η 

λεκτική ευχέρεια (Frith & Dolan, 1996).   

Σύμφωνα με τον Miyaki και συν. (2000) οι εκτελεστικές λειτουργίες απαρτίζονται 

από την αναστολή της αντίδρασης, την ανανέωση και παρακολούθηση των πληροφοριών 

και την εναλλαγή. Οι προαναφερθείσες λειτουργίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε 

όλες τις γνωστικές διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα, η αναστολή της αντίδρασης αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να καταστέλλει αυτοματοποιημένες αντιδράσεις, η ανανέωση 

και παρακολούθηση των πληροφοριών περιλαμβάνει την ενσωμάτωση νέων πληροφοριών 

και απόσβεση παλαιών πληροφοριών ενώ η εναλλαγή αφορά την ικανότητα εκτέλεσης 

σύνθετων έργων.  

 Ακόμη σύγχυση και αμφισβητήσεις υπάρχουν σχετικά με την ορθότητα και την 

τελική υιοθέτηση κοινής ονομασίας του όρου. Πολλοί ερευνητές αποδέχονται τον όρο 

εκτελεστικές ενώ άλλοι τον όρο επιτελικές. Η ύπαρξη των εκτελεστικών/επιτελικών 

λειτουργιών έχει πρωτεύουσα σημασία για την υγιή γνωστική διεργασία του ατόμου, 

δίνοντας του την δυνατότητα να σκέφτεται με αφηρημένους όρους, να σχεδιάζει και να 

οργανώνει τις σκέψεις του. Πιο αναλυτικά, στις εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες 

περιλαμβάνονται ικανότητες όπως η προσοχή, η επαγωγική σκέψη, η λεκτική ευχέρεια, η 

ενεργός ή εργαζόμενη μνήμη, η έναρξη και η αναστολή μιας συμπεριφοράς, η νοητική 
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ευελιξία, ο προγραμματισμός, η δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ο έλεγχος και 

η λήψη αποφάσεων (Μαλεγιαννάκη, Μεσσήνης, και Παπαθανασόπουλος, 2012).  

Οι εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες εδράζονται στους μετωπιαίους λοβούς. Οι 

μετωπιαίοι λοβοί διαδραματίζουν βαρυσήμαντο ρόλο σε πολλές γνωστικές λειτουργίες του 

ατόμου αποτελώντας το θεμέλιο λίθο για την ομαλή λειτουργία των υπόλοιπων γνωστικών 

λειτουργιών. Επομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι μετωπιαίοι λοβοί λειτουργούν υπό 

"εποπτική" ή "εκτελεστική" ιδιότητα για το υπόλοιπο εγκέφαλο (Miyake, Friedman, 

Emerson, Witzki, & Howerter, 2000).  

Τέλος η διανοητική λειτουργία εξαρτάται από τους μετωπιαίους λοβούς. Η 

αφαιρετική σκέψη, ο σχεδιασμός και επίλυση προβλημάτων, η νοητική ευελιξία, η 

χρησιμοποίηση γνώσεων του ατόμου για τον καθορισμό της συμπεριφοράς του, η 

εργαζόμενη μνήμη, η λεκτική ευχέρεια, η σχεδιαστική ευχέρεια, η προσοχή και η 

αντίληψη συνθέτουν το ευρύτερο φάσμα των εκτελεστικών/επιτελικών 

λειτουργιών (Darby & Walsh, 2007). Στην συνέχεια θα εξεταστούν η προσοχή και η 

λεκτική ευχέρεια.  

 

2.2 Προσοχή 

 Η προσοχή αποτελεί μια από τις εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες. Ο όρος 

περιλαμβάνει την ικανότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών προερχόμενων 

είτε από εσωτερικά είτε εξωτερικά ερεθίσματα, με ταυτόχρονη αγνόηση όλων των 

υπόλοιπων ερεθισμάτων (Atkison, et al., 2003• Tsaousides & Gordon, 2009). Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της προσοχής είναι η πεπερασμένη χωρική δυνατότητα της και η 

αδυναμία επεξεργασίας ερεθισμάτων που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι εισόδου των 

πληροφοριών. Παραδείγματος χάρη, η παρακολούθηση τηλεοπτικού προγράμματος με 

ταυτόχρονη τηλεφωνική συνδιάλεξη καθίσταται δυσχερής (διότι οι πληροφορίες και στις 
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δύο περιπτώσεις είναι λεκτικές, άρα χρησιμοποιούν το ακουστικό κανάλι εισόδου)  ενώ με 

επιτυχία μπορεί να πραγματοποιηθεί το μαγείρεμα ως ταυτόχρονη ενέργεια (Lezak, 

Howieson, & Loring, 2010). Η επίδοση σε δοκιμασίες προσοχής μπορεί να μεταβάλλεται 

χρονικά και υποκειμενικά (από άτομο σε άτομο) καθώς ψυχιατρικοί και νευρολογικοί 

παράγοντες επηρεάζουν στην προσοχή (Moore Sohlberg, McLaughlin, Pavese, Heidrich, 

& Posner, 2000). 

Θα αναφερθούν επιλεκτικά τα διάφορα είδη προσοχής:  

α) η εστιασμένη προσοχή: η ικανότητα συγκέντρωσης σε οπτικά, λεκτικά και 

αισθητικά ερεθίσματα   

β) η διατηρούμενη  προσοχή: η ικανότητα διατήρησης της προσοχής για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο ίδιο ερέθισμα  

γ) η επιλεκτική προσοχή: η ικανότητα διατήρησης της προσοχής σε ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα καταστέλλοντας την επεξεργασία άλλων ερεθισμάτων  

δ) η εναλλασσόμενη προσοχή: η εναλλαγή και στροφή της προσοχής σε 

περισσότερα από ένα ερεθίσματα  

ε) η διαμοιρασμένη προσοχή: η ικανότητα απόκρισης και επεξεργασίας πολλών 

ερεθισμάτων ταυτόχρονα  (Atkison, et al. 2003• Sohlberg & Mateer, 1987). 

2.3 Λεκτική Ευχέρεια 

Κατά την αξιολόγηση των εκτελεστικών/επιτελικών λειτουργιών η εξέταση της 

λεκτικής ευχέρειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης. Η λεκτική ευχέρεια 

αποτελεί μια από τις εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες και αναφέρεται στην ταχεία 

παραγωγή λέξεων (Kosmidis, Vlahou, Panagiotaki, & Kiosseoglou, 2004• Tucha, Smely, 
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& Lange, 1999).  

Η λεκτική ευχέρεια ενώ θεωρείται από πολλούς ως μια ξεχωριστή γλωσσική 

δεξιότητα υπάρχει ένα ποσοστό ερευνητικής κοινότητας που υποστηρίζει την παράλληλη 

ενεργοποίηση του μετωπιαίου λοβού, και κατ’επέκταση συγκαταλέγεται στις 

εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες. Θα ήταν ορθό στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η 

λεκτική ευχέρεια κατηγοριοποιείται σε δύο συνθήκες: την φωνολογική λεκτική ευχέρεια 

και την σημασιολογική λεκτική ευχέρεια. Η φωνολογική συνθήκη της λεκτικής ευχέρειας 

συσχετίζεται με την εκτελεστική λειτουργία δεδομένου ότι η παραγωγή λέξεων βασίζεται 

περισσότερο σε απόθεμα υπάρχοντος λεξιλογίου ενώ στην σημασιολογική συνθήκη οι 

παραγόμενες λέξεις  αναφέρονται βάση νοήματος (Perret, 1974). Η φωνολογική συνθήκη 

της λεκτικής ευχέρειας συνδυάζεται με το οπτικό-χωρικό σημειωματάριο, ενώ η 

σημασιολογική συνθήκη της λεκτικής ευχέρειας συνδυάζεται με  το σημασιολογικό χώρο 

αποθήκευσης της σημασιολογικής μνήμης (μακρόχρονη μνήμη) (Silveri & Misciagna, 

2000). Επομένως η σημασιολογική συνθήκη της λεκτικής ευχέρειας θα μπορούσε να μην 

συγκαταλέγεται στις εκτελεστικές/επιτελικές λειτουργίες καθώς αποτελεί μέρος της 

λεκτικής μνήμης (Henry & Crawford, 2004) που αναφέρθηκε προηγουμένως. Η αναφορά 

της όμως στο χωρίο της λεκτικής ευχέρειας επιτρέπει την πληρέστερη παρουσίαση της 

προαναφερθείσας λειτουργίας (λεκτική ευχέρεια).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

3.1 Μελέτες λεκτικής μνήμης  

 Η καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης και ο τρόπος που την 

βιώνουν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αντιληπτή αν τους μιμηθούμε κλείνοντας 

προσωρινά τα μάτια μας ή αν ανατρέξουμε στις παιδικές μας αναμνήσεις που οι 

περισσότεροι από εμάς έχουν παίξει το παιχνίδι «τυφλόμυγα». Είναι αναμενόμενο λοιπόν 

ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης στην προσπάθεια τους να φέρουν εις πέρας τις 

απαιτήσεις της καθημερινότητας τους και να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους κάνουν 

χρήση των υπόλοιπων αισθήσεων τους, όπως η ακοή και η αφή καθώς η αίσθηση της 

όρασης εκλείπει (Cattaneo, Vecchi, Cornoldi, Mammarella, Bonino, Ricciardi, & Pietrini, 

2008). Ο εγκέφαλος στην προσπάθεια του να αντισταθμίσει (ευπλαστότητα) αυτό το 

έλλειμμα ενδυναμώνει κάποιες άλλες αισθήσεις και εγκεφαλικές δομές με σκοπό τα άτομα 

αυτά να μην μειονεκτούν (Pascual-Leone, Amedi, Fregni, & Merabet, 2005). Ποικίλοι 

παράγοντες διαδραματίζουν ρόλο στην πορεία αυτή, όπως παραδείγματος χάρη το αίτιο 

απώλειας της όρασης, τα έτη απώλειας, η ηλικία απώλειας (Cattaneo & Vecchi, 2011).  

Η ευπλαστότητα του εγκεφάλου αποδεικνύεται και από την μελέτη της πλαγίωσης 

του λόγου στα άτομα με προβλήματα όρασης. Ο Καραβάτος (2001) βρήκε ότι τα άτομα 

που γνωρίζουν (άπταιστα) Braille παρουσιάζουν μια εγκεφαλική αναδιοργάνωση η οποία 

επιφέρει αλλαγές και στην εκπροσώπευση του λόγου. Τα άτομα με προβλήματα όρασης 

που δεν γνωρίζουν Braille σε δοκιμασία διχωτικής ακοής είχαν τυπική αντιπροσώπευση 

του δεξιού αυτιού (King & Kimura, 1972) ενώ τα άτομα που ήταν γνώστες Braille η 

αντιπροσώπευση γινόταν από το αριστερό αυτί. 

Αποτελέσματα από πολλαπλές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα με 

προβλήματα όρασης παρουσιάζουν λεκτική και απτική υπεροχή συγκρινόμενα με άτομα 

τυπικής όρασης. Στο χωρίο αυτό θα αναφερθούν ορισμένες μελέτες που καταδεικνύουν ότι 
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τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν καλύτερη λεκτική μνήμη σε σχέση με τα 

άτομα τυπικής όρασης ενώ στην συνέχεια θα αναφερθούν μελέτες για την απτική μνήμη. 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης φαίνεται να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε 

δοκιμασίες σχετικές με την ακουστική επεξεργασία και την κωδικοποίηση των λεκτικών 

ερεθισμάτων. Οι Röder, Rösler, και Neville (1999) βρήκαν ότι τα εκ γενετής τυφλά άτομα 

σημειώνουν καλύτερους χρόνους αντίδρασης σε δοκιμασίες ακουστικής επεξεργασίας από 

ότι τα άτομα τυπικής όρασης μέσω εξέτασης ακουστικών προκλητών δυναμικών. Όσον 

αφορά την κωδικοποίηση λεκτικών ερεθισμάτων τα άτομα με προβλήματα όρασης 

φαίνεται να υπερτερούν (Amedi, et al., 2003• Röder, & Rösler, 2003• Röder, Rösler, & 

Neville, 2000).  

Η ηλικία απώλεια της όρασης φαίνεται να επιδρά στις μετρήσεις της λεκτικής 

μνήμης και συγκεκριμένα στις μνημονικές και αντιληπτικές ικανότητες του ατόμου, 

δίνοντας πλεονέκτημα σε άτομα που έχασαν την όραση τους νωρίς στην πορεία της ζωής 

(Stevens &Weaver, 2005) όπως επίσης και σε δοκιμασίες ακουστικής αντίληψης (Wan, 

Wood, Reutens, & Wilson, 2010), σε δοκιμασίες αντιληπτικής επεξεργασίας, ακουστικής 

διάκριση και σε δοκιμασίες μνημονικού εύρους (Rokem & Ahissar, 2009). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η στέρηση της όρασης οδηγεί σε αναδιοργάνωση του 

εγκεφάλου, πιο συγκεκριμένα σε ακουστικές περιοχές. Η εξερεύνηση και αντίληψη του 

κόσμου από εκ γενετής τυφλά άτομα και αυτά που έχασαν την όραση τους στην πορεία 

της ζωής τους βασίζεται στην κυρίως στην λειτουργία της ακοής. Φυσική απόρροια είναι η 

αναδιοργάνωση του εγκεφάλου στα άτομα αυτά και ανάπτυξη αντισταθμιστικών τεχνικών. 

Σε πιο πρόσφατη έρευνα οι Stevens και Weaver (2005) βρήκαν ότι τα άτομα με 

προβλήματα όρασης σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες ακουστικής 

αντίληψης λόγω της εγκεφαλικής αναδιοργάνωσης που λαμβάνει χώρα στα άτομα αυτά. 

Συγκεκριμένα οι περιοχές που βρίσκονται στο κροταφικό λοβό και είναι υπεύθυνες για την 
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επεξεργασία των ακουστικών και λεκτικών ερεθισμάτων είναι πιο ανεπτυγμένες καθώς 

επίσης και πιο εξειδικευμένες στα άτομα αυτά. Σε προγενέστερη έρευνα έχει βρεθεί ότι ο 

ακουστικός φλοΐός των ατόμων με προβλήματα όρασης είναι πιο ανεπτυγμένος σε 

σύγκριση με τα άτομα τυπικής όρασης. (Elbert, Sterr, Rockstroh, Pantev, Müller, & Taub, 

2002).  

Οι Withagen, Kappers, Vervloed, Knoors και Verhoeven (2013) στράφηκαν στην 

εξέταση της βραχύχρονης λεκτικής και της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά με προβλήματα 

όρασης και παιδιά τυπικής όρασης. Τα παιδιά με προβλήματα όρασης παρουσίασαν 

καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες.  

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η απώλεια της όρασης συνεπάγεται  

λειτουργική αναδιοργάνωση του εγκεφάλου. Πιο συγκεκριμένα, ο ινιακός λοβός 

συμμετέχει ενεργά σε άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως την μνήμη και ειδικότερα σε έργα 

λεκτικής μνήμης όπως επίσης και σε γλωσσικές λειτουργίες λόγου χάρη στην ανάγνωση 

της Braille, στην επεξεργασία ακουστικών και απτικών ερεθισμάτων (Amedi, Floel, 

Knecht, Zohary, & Cohen, 2004• Amedi, Merabet, Bermpohl, & Pascual-Leone, 2005• 

Burton, 2003). Τα τελευταία χρόνια η συμβολή της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 

(fMRI) έχει διαφωτίσει περισσότερο τον επιστημονικό χώρο παρέχοντας πληροφορίες 

σχετικά με την λειτουργική συνδεσιμότητα που υπάρχει ανάμεσα σε διάφορες εγκεφαλικές 

δομές. Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει την συμμετοχή του ινιακού λοβού σε έργα 

λεκτικής μνήμης και σε γλωσσικά έργα. Στην συνέχεια θα αναφερθούν μελέτες που 

αποδεικνύουν την συμμετοχή του ινιακού λοβού στα παραπάνω έργα. 

Οι Liu, Yu, Liang, Li, Tian, Zhou, Quin, Li, και Jiang, (2007) διαπίστωσαν ότι τα 

άτομα με προβλήματα όρασης σε εξέταση resting-state fMRI (rsfMRI) παρουσιάζουν 

χαμηλή λειτουργική συνδεσιμότητα σε περιοχές του ινιακού λοβού, της 

σωματοαισθητικής περιοχής (βρεγματικό λοβό), στον μετωπιαίο φλοιό (στην κινητική 
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περιοχή) και στις φλοΐικές κροταφικές περιοχές σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής όρασης. 

Ωστόσο όταν τα άτομα με προβλήματα όρασης διαβάζουν (συχνά) Braille παρουσιάζουν 

αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα στις αντίστοιχες περιοχές και σε περιοχές του 

ινιακού λοβού και σε μετωπιαίες περιοχές, υπεύθυνες για την γλώσσα σε σχέση με άτομα 

τυπικής όρασης και με τα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης αλλά δεν 

διαβάζουν Braille.  

Ο πρωτοταγής οπτικός φλοΐος (V1) ενεργοποιείται σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης 

μόνο στα άτομα με προβλήματα όρασης, τόσο στα εκ γενετής τυφλά άτομα όσο και στα 

άτομα που έχασαν την όραση τους στην πορεία της ζωής τους (Amedi, Raz, Pianka, 

Malach, & Zohary, 2003) ενώ τα άτομα τυπικής όρασης ενεργοποιούν τις αναμενόμενες 

φλοΐκές περιοχές που είναι υπεύθυνες για τον λόγο όπως την κάτω μετωπιαία έλικα 

(περιοχή Broca και προμετωπιαία περιοχή)  (Burton, Diamond, & McDermott, 2003). 

Ωστόσο οι Bedny, Pascual-Leone, Dodell-Feder, Fedorenko, και Saxe (2011) βρήκαν ότι 

μόνο τα εκ γενετής τυφλά άτομα παρουσιάζουν εκτεταμένη ενεργοποίηση του αριστερού 

ινιακού λοβού σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης καθώς επίσης και σε δοκιμασίες που 

εξετάζουν την εργαζόμενη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες και γλωσσικές λειτουργίες.  

Όσον αφορά την ανατομία και την λειτουργική ενεργοποίηση του ινιακού λοβού το 

πρόσθιο μέρος στον πρωτοταγή οπτικό φλοΐο σχετίζεται με διεργασίες για την ανάγνωση 

Braille ενώ το οπίσθιο μέρος είναι υπεύθυνο για έργα λεκτικής μνήμης. Τα παραπάνω 

ευρήματα επαληθεύονται από την έρευνα των Amedi, et al. (2004) όπου βρέθηκε τα άτομα 

με προβλήματα όρασης να σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης 

που λάμβαναν επανειλημμένα ηλεκτρικά ερεθίσματα, μέσω του διακρανιακού μαγνητικού 

ερεθισμού (TMS) σε περιοχές του ινιακού λοβού.  

Σε fMRI έρευνα των Azulay, Striem και Amedi (2009) συμμετείχαν μια ομάδα 9 

ατόμων με τυπική όραση και μια ομάδα 10 ατόμων εκ γενετής τυφλά, όπου εξετάστηκε η 
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ικανότητα νοερής απεικόνισης και η ανάκληση αφηρημένων λέξεων. Το εντυπωσιακό 

εύρημα της έρευνας ήταν ότι τα εκ γενετής τυφλά άτομα παρουσίασαν αυξημένη 

ενεργοποίηση στις οπτικές περιοχές ενώ οι συμμετέχοντες από την ομάδα τυπικής όρασης 

δεν παρουσίασαν κάτι ανάλογο. Επομένως υπογραμμίζεται η συμμετοχή των οπτικών 

περιοχών (ινιακός λοβός) σε έργα λεκτικής (νοερής) ανάκλησης. Ο ρόλος της φαντασίας 

στην μνημονική διαδικασία μέσω λεκτικών δοκιμασιών εξετάστηκε και νωρίτερα από τους 

Jonides, Kahn, και Rozin (1975) οι οποίοι βρήκαν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης 

κάνουν χρήση της φαντασίας, επομένως η φαντασία δεν διεγείρεται μόνο μέσω οπτικών 

ερεθισμάτων αλλά και από λεκτικά ή απτικά ερεθίσματα.  

Οι παράθεση των παραπάνω ερευνών αποσαφηνίζει και γνωστοποιεί την υπεροχή 

που παρουσιάζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης και 

ακουστικής αντίληψης. Οι έρευνες που έχουν διεκπεραιωθεί στο συγκεκριμένο χώρο είναι 

λίγες και το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. 

 

3.2 Μελέτες απτικής μνήμης  

Οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την απτική μνήμη είναι περιορισμένες σε 

αριθμό για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1
ο
 (απτική μνήμη). Κατά 

κύριο λόγο ο πληθυσμός στις μελέτες αυτές αφορά την σύγκριση ανάμεσα σε άτομα με 

προβλήματα όρασης και άτομα με τυπική όραση, στην συνέχεια θα αναφερθούν μερικές 

μελέτες. 

Αρχικά οι Bliss, Crane, Mansfield, και Townsend (1966) ασχολήθηκαν με την 

απτική μνήμη σε τυπικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η 

βραχύχρονη απτική μνήμη εξασθενεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω 

ευρήματα χρησιμοποιήθηκαν ξανά από τους Hill και Bliss (1968) αλλά στην έρευνα τους 

προσέθεσαν ένα τυφλό άτομο. Η επίδοση του εκ γενετής τυφλού ατόμου ήταν σημαντικά 
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καλύτερη σε σύγκριση με τις επιδόσεις των ατόμων τυπικής όρασης. Λίγο αργότερα οι 

Davidson, Barnes και Mullen (1974) θέλησαν να εξετάσουν την απτική μνήμη σε άτομα 

με προβλήματα όρασης και σε άτομα τυπικής όρασης οι οποίοι βρήκαν κάτι ανάλογο.  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στην μελέτη τυφλόκωφων ατόμων και 

ατόμων τυπικής ανάπτυξης όσον αφορά την απτική μνήμη. Εξέτασαν τις δύο ομάδες σε 

δοκιμασίες απτικής μνήμης και η αξιολόγηση τους έγινε ως προς το χρόνο απόκρισης, τις 

λανθασμένες αποκρίσεις και το συνολικό αριθμό κινήσεων που καταγράφηκαν για την 

εύρεση της απάντησης. Τα αποτελέσματα ήταν υπέρ της ομάδας των τυφλόκωφων όσον 

αφορά το σύνολο των κινήσεων και του χρόνου (σημείωσαν λιγότερες κινήσεις και χρόνο) 

ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες στο σύνολο 

των λαθών (Arnold & Heiron, 2002• Arnold & Leadley, 1999). 

Σε πρόσφατη έρευνα οι Papagno, Minniti, Mattavelli, Mantovan και Cecchetto 

(2016) σύγκριναν τις επιδόσεις τυφλόκωφων, τυφλών, κωφών και ατόμων με τυπική 

ανάπτυξη σε δοκιμασίες απτικής μνήμης. Οι επιδόσεις των συμμετεχόντων μετρήθηκαν ως 

προς το χρόνο απόκρισης και τις σωστές απαντήσεις που έδωσαν. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι επιδόσεις των ατόμων τυπικής ανάπτυξης ήταν πολύ χαμηλότερες από τις 

πειραματικές ομάδες.  

Η μελέτη της απτικής αναγνώρισης, επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η Millar (1974) θέλησε να μελετήσει την απτική αναγνώριση 

κάτω από συγκεκριμένες προΰποθέσεις (διασπαστές) σε παιδιά με προβλήματα όρασης και 

τυπικής όρασης. Βρήκε ότι και οι δύο ομάδες παιδιών παρουσίασαν την ίδια περίπου 

επίδοση, ωστόσο η ομάδα των παιδιών με προβλήματα όρασης φάνηκε να είναι πιο 

γρήγορη στις αποκρίσεις της. Αργότερα οι Picard, Lebaz, Jouffrais και Monnier (2010) 

εξέτασαν την απτική αναγνώριση και την απτική μνήμη μέσω εικόνων διπλών διαστάσεων 

(2D). Οι ομάδες των συμμετεχόντων ήταν τρείς, άτομα που έχασαν νωρίς την όρασή τους, 
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άτομα που έχασαν πιο αργά την όρασή τους και άτομα τυπικής όρασης. Ένα επιπλέον 

ερώτημα στην έρευνα τους αποτελούσε ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες 

απομνημόνευαν τις εικόνες (λεκτικά, χωρικά, οπτικοχωρικά ή κινητικά). Δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των ομάδων, ωστόσο παρατηρήθηκε 

διαφορετικός τρόπος κωδικοποίησης και αποθήκευσης των ερεθισμάτων.  

Τα παραπάνω ευρήματα πάνε ένα βήμα παραπέρα την γνώση και την κατανόηση 

της απτικής μνήμης καθώς η απτική μνήμη φαίνεται να μην βασίζεται μόνο στον τρόπο με 

τον οποίο το άτομο ‘διαβάζει’ τα ερεθίσματα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα ερεθίσματα. Σε πρόσφατη έρευνα των Gurtubay-Antolin 

και Rodríguez-Fornells (2017) συμμετείχαν άτομα τα οποία έχασαν την όρασή τους νωρίς 

στην πορεία της ζωής τους και άτομα με τυπική όραση και εξετάστηκαν σε δύο δοκιμασίες 

απτικής αναγνώρισης. Η πρώτη βασιζόταν στην υφή των αντικειμένων ενώ η δεύτερη στο 

σχήμα των αντικειμένων. Διαφορές παρατηρήθηκαν μόνο στην δοκιμασία της υφής, όπου 

τα άτομα με προβλήματα όρασης σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις (Huang, Lin, & Cai, 

2017).  

Η εργαζόμενη μνήμη φαίνεται να είναι καθοριστικής σημασίας στην αποθήκευση 

και την επεξεργασία των ερεθισμάτων (Giudice, Betty, & Loomis, 2011). Οι Burton, 

Sinclair, και Dixit (2010) βρήκαν ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης και τα άτομα 

τυπικής όρασης σε απτικές δοκιμασίες που εξέταζαν την εργαζόμενη μνήμη 

ενεργοποιούσαν τις ίδιες περιοχές του δεξιού ημισφαιρίου. Ωστόσο αμφιτερόπλευρη 

ενεργοποίηση στους ινιακούς λοβούς παρατηρήθηκε μόνο στα άτομα με προβλήματα 

όρασης. Το τμήμα του μέσω κροταφικού λοβού φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την οπτική 

μνήμη στα άτομα τυπικής όρασης ωστόσο φαίνεται να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 

απτική μνήμη καθώς συνδέεται με τον πρωτοταγή οπτικό φλοΐό στα άτομα με προβλήματα 

όρασης (Cacciamani & Likova, 2017). 
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Η υπεροχή των ατόμων με προβλήματα όρασης σε δοκιμασίες απτικής 

αναγνώρισης (συμμετρικά σχήματα) σε σύγκριση με άτομα τυπικής όρασης 

επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα των Bauer, Yazzolino, Hirsch, Cattaneo, Vecchi, και 

Merabet (2015). Τα απεικονιστικά δεδομένα της μελέτης (fMRI) έδειξαν ενεργοποίηση 

του ανώτερου τμήματος του βρεγματικού λοβού και στις δύο ομάδες αντίστοιχα. Ωστόσο 

η ομάδα των ατόμων με προβλήματα όρασης ενεργοποίησε και τις ακόλουθες περιοχές: 

τμήμα του πλάγιου ινιακού λοβού, μέρος της ατρακτοειδής έλικας (κατώτερος κροταφικός 

και ινιακός λοβός), τμήμα του μέσου κροταφικού φλοΐού και περιοχές γύρω από την 

πληκτραία σχισμή. Άλλες περιοχές που φαίνεται να είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία 

απτικών και χωρικών πληροφοριών είναι: ο δεξιός πλάγιος ινιακός φλοΐός, ο αριστερός 

κατώτερος κροταφικός λοβός και τμήμα της οπίσθιας αριστερής ατρακτοειδής έλικας 

(Sathian & Stilla, 2010). Σε μεταγενέστερη μελέτη βρέθηκε να υπάρχει μόνο στην 

ενεργητική αφή ενεργοποίηση του ινιακού λοβού στα άτομα με προβλήματα όρασης και 

να εκλείπει στην παθητική αφή (Campus, Brayda, De Carli, Chellali, Famà, Bruzzo, & 

Rodriguez, 2012).   

Τα τελευταία χρόνια η μελέτη διαφόρων γνωστικών λειτουργιών επεκτείνεται 

ταχύτατα. Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων όπως MRI και fMRI  έχουν 

διαφωτίσει αρκετά των επιστημονικό χώρο καθώς παρέχουν πληροφορίες για την 

λειτουργική και ανατομική συνδεσιμότητα διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών. Πλήθος 

μελετών αναφέρει την ενεργοποίηση του ινιακού λοβού στα εκ γενετής τυφλά άτομα και 

σε άτομα που έχασαν την όρασή τους. Τα απεικονιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την 

ενεργοποίηση του ινιακού λοβού σε εκ γενετής τυφλά άτομα ή σε άτομα που έχασαν νωρίς 

την όραση τους σε έργα απτικών ερεθισμάτων και κατά την ανάγνωση Braille ενώ δεν 

παρατηρείται ενεργοποίηση στα άτομα τυπικής όρασης (Cohen, Celnik, Pascual-Leone, 

Corwell, Faiz, Dambrosia, & Hallett, 1997• Stilla, Deshpande, LaConte, Hu, & Sathian, 
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2007). Το παραπάνω εύρημα ισχυροποιείται από την περίπτωση μια γυναίκας η οποία 

εμφάνισε αλεξία στην Braille μετά από αμφιτερόπλευρο αγγειακό επεισόδιο στον ινιακό 

λοβό, ωστόσο ο σωματοαισθητικός φλοΐος δεν ενεργοποιείται στην ανάγνωση 

ψευδολέξεων (Sadato, Pascual-Leone, Grafman, Deiber, Ibanez, & Hallett, 1998) ενώ η 

ικανότητα σωματοαισθητικής αντίληψης έμεινε ανέπαφη (Hamilton, Keenan, Catala, & 

Pascual-Leone, 2000). Η χρήση της Braille φαίνεται να επιφέρει εγκεφαλικές αλλαγές 

στους χρήστες της, οι Pascual-Leone, και Torres (1993) και Pascual‐Leone, Cammarota, 

Wassermann, Brasil‐Neto, Cohen, και Hallett (1993) μέσω σωματοαισθητικών προκλητών 

δυναμικών και διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού έδειξαν ότι η φλοΐική 

αντιπροσώπευση του κύριου δαχτύλου με το οποίο διαβάζει το άτομο Braille είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με την αντιπροσώπευση των άλλων δαχτύλων του ίδιου ατόμου. 

 Παλαιότερες έρευνες έδειξαν ενεργοποίηση του ινιακού λοβού σε άτομα τυπικής 

όρασης όταν εκτέθηκαν σε απτικά ερεθίσματα (ερεθίσματα που αφορούσαν το σχήμα 

κυρίως). Η ενεργοποίηση αυτή φαίνεται να αποδίδεται στην (οπτική) φαντασίωση των 

ατόμων (Sathian, 2005). Τα άτομα τυπικής όρασης που στερήθηκαν προσωρινά την όραση 

τους για πειραματικούς λόγους σε απεικονιστικές έρευνες φάνηκε να ενεργοποιούν τμήμα 

του ινιακού λοβού σε απτικές δοκιμασίες, στην ανάγνωση Braille και σε διάκριση 

ακουστικών ερεθισμάτων. Με άλλα λόγια, η προσωρινή στέρηση της όρασης φαίνεται να 

προκαλεί ίδια εγκεφαλική αναδιοργάνωση όπως στα άτομα με προβλήματα όρασης. 

Επομένως υποδηλώνεται ότι τα έτη τύφλωσης δεν σχετίζονται με τις εγκεφαλικές αλλαγές 

αλλά ότι η ίδια η απώλεια όρασης επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Το εύρημα αυτό δεν 

συνάδει με άλλες μελέτες που υποστηρίζουν ότι μόνο τα εκ γενετής τυφλά άτομα 

παρουσιάζουν αυτές τις αλλαγές (Sathian, 2005).  
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Μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο ινιακός λοβός στα άτομα με προβλήματα όρασης 

διαδραματίζει το ίδιο ρόλο στην επεξεργασία απτικών και λεκτικών ερεθισμάτων όπως ο 

ινιακός λοβός στην αναγνώριση οπτικών ερεθισμάτων για τα άτομα τυπικής όρασης.  

Γενικός στόχος της έρευνας είναι η σύγκριση της λεκτικής και απτικής μνήμης 

μεταξύ ατόμων με τυπική όραση και ατόμων που έχουν προβλήματα όρασης. Πιο 

συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις: 

 1) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ατόμων με προβλήματα όρασης 

και ατόμων με τυπική όραση αναφορικά με τις μετρήσεις που έγιναν;  

2) Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της ηλικία απώλειας της οράσεως με 

τις μετρήσεις που έγιναν; 

 3) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν 

Braille τώρα αναφορικά με τις μετρήσεις που έγιναν;  

 4) Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν 

Braille τώρα στο σχήμα Braille (γράμμα Ψ) κατά την εξέταση της απτικής μνήμης; 

 5) Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση του πόσο συχνά οι ερωτώμενοι 

διαβάζουν Braille με τις μετρήσεις που έγιναν;  

6) Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των ετών χρήσης Braille με τις 

μετρήσεις που έγιναν;  

7) Υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας των 

ερωτώμενων και του φύλου τους, αναφορικά με τις μετρήσεις που έγιναν; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
  

Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1 Πιλοτική φάση έρευνας 

Πριν από την τελική χορήγηση του εργαλείου που αφορά την απτική μνήμη,  το 

εργαλείο αυτό αποτελεί μια παραλλαγή ενός εργαλείου μέτρησης για την δι-ημισφαιρική 

μεταβίβαση πληροφοριών, έγινε μια πιλοτική φάση με στόχο να εξακριβωθεί η 

αποτελεσματικότητά του. Η πιλοτική φάση έγινε σε δείγμα τεσσάρων ερωτώμενων. Πιο 

συγκεκριμένα δύο ερωτώμενοι ήταν από την ομάδα των ατόμων τυπικής όρασης και δύο 

ερωτώμενοι από την ομάδα των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η διαδικασία διεξαγωγής 

του πειράματος δεν έδειξε ιδιαίτερα προβλήματα και το εργαλείο κρίθηκε κατάλληλο.  

 

4.2 Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός στόχος είναι άτομα τυπικής όρασης και άτομα 

με προβλήματα όρασης. Το δείγμα της έρευνας ήταν δείγμα 46 ατόμων, εκ των οποίων 22 

ήταν τυπικής όρασης και 24 άτομα με προβλήματα όρασης. Η επιλογή των ερωτώμενων 

έγινε τυχαία. Βασικό κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα ήταν η άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας καθώς τα εργαλεία της έρευνας δεν ήταν διαθέσιμα σε άλλη γλώσσα. Στην έρευνα 

συμμετείχαν άτομα από όλες τις περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια 

ακολουθούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.    

 Άτομα με προβλήματα όρασης 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τον μέσο όρο, την τυπική απόκλιση, τις συχνότητες και 

τα ποσοστά αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα 

όρασης στην έρευνα. Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης 

ήταν τα 5.62 έτη (Τ.Α. = 10.10) ενώ η μέση ηλικία απώλειας της όρασης ήταν τα 12.69 

χρόνια (Τ.Α. = 12.41). Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων με 

προβλήματα όρασης εμφανίζει ολική τύφλωση (58.3%) ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη 
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του φωτός και στο δεξί και στο αριστερό μάτι με ποσοστά κοντά στο 50%, το 75% 

παρουσιάζει απώλεια κεντρικής και περιφερειακής όρασης.  Το κύριο αίτιο της οπτικής 

αναπηρίας είναι η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (29.1%) και ακολούθως το γλαύκωμα 

(25%).  

Επίσης, οι μισοί από τους ερωτώμενους, χρησιμοποιούν Braille και λογισμικό 

αναγνώρισης οθόνης, 75% μπορεί να διαβάσει Braille ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (70.8%) 

είναι αναγνώστης Braille αυτή τη στιγμή. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 

(47.1%) διαβάζει Braille λιγότερο από 2 ώρες το μήνα, με το μέσο έτος εκμάθησης της 

Braille να είναι τα 22.3 έτη (Τ.Α. = 43.76) και ο μέσος όρος χρησιμοποίησης της Braille τα 

16.36 χρόνια (Τ.Α. = 13.03). 

Πίνακας 1 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ατόμων με προβλήματα όρασης 

  

Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλισ

η 

Ηλικία εμφάνισης των προβλημάτων όρασης 5.62 10.103 

Ηλικία απώλειας της όρασης 12.69 12.418 

  
Συχνότητα 

Ποσοστ

ό 

Βαθμός αναπηρίας Ολική τύφλωση 14 58.3 

Βαριά οπτική αναπηρία 4 16.7 

Μέτρια οπτική αναπηρία 6 25.0 

Οπτική οξύτητα στο 

αριστερό μάτι 

Ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 12 50.0 

Μόνο αντίληψη του φωτός 4 16.7 

Μικρότερη του ενός εικοστού 3 12.5 

Καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός 

δεκάτου 
1 4.2 

Καλύτερη του ενός δεκάτου 4 16.7 

Οπτική οξύτητα στο 

αριστερό μάτι 

Ολική τύφλωση, χωρίς αντίληψη του φωτός 11 45.8 

Μόνο αντίληψη του φωτός 5 20.8 

Μικρότερη του ενός εικοστού 3 12.5 

Καλύτερη του ενός εικοστού και χειρότερη του ενός 

δεκάτου 
3 12.5 

Καλύτερη του ενός δεκάτου 2 8.3 

Οπτικό πεδίο Πλήρες οπτικό πεδίο - - 

Απώλεια κεντρικής όρασης 5 20.8 

Απώλεια περιφερειακής όρασης 1 4.2 

Απώλεια κεντρικής και περιφερειακής όρασης 18 75.0 

Αίτιο οπτικής αναπηρίας Αποκόλληση αμφιβληστροειδή 7 29.1 

Γλαύκωμα 6 25.0 

Ατύχημα 3 12.5 

Μελαχρωστική 3 12.5 

Άλλες αιτίες 5 20.8 

Τρόπος και μέσα Braille 2 8.3 
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 Άτομα τυπικής όρασης και άτομα με προβλήματα όρασης 

 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον μέσο όρο, την τυπική απόκλιση και τα ποσοστά 

αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα όρασης και των 

ατόμων με τυπική όραση στην έρευνα. Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία των ατόμων τυπικής 

όρασης (Μ = 36.68, Τ.Α. = 15.11) είναι μεγαλύτερη από αυτή των ατόμων με προβλήματα 

όρασης  (Μ = 32.04, Τ.Α. = 12.85), το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο ομάδων είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά το φύλο το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ατόμων με τυπική όραση ήταν γυναίκες (54.5%) ενώ των ατόμων με προβλήματα όρασης  

άνδρες (83.3%), τέλος και οι δύο ομάδες στο μεγαλύτερο μέρους τους αποτελούνται από 

ερωτώμενους που έχουν ως χέρι προτίμησης γραφής το δεξί. 

Πίνακας 2 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά ατόμων τυπικής όρασης και ατόμων με προβλήματα όρασης 

  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση  

Ηλικία Άτομα με τυπική 

όραση 
36.68 15.116  

Άτομα με 

προβλήματα όρασης 
32.04 12.851  

  
Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμι

α 

Μορφωτικό επίπεδο Άτομα με τυπική 13.6% 4.5% 81.8% 

αναγνώρισης Λογισμικό αναγνώρισης οθόνης 2 8.3 

Κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής 

όρασης 
- - 

Μεγεθυμένες εκτυπώσεις - - 

Braille και λογισμικό αναγνώρισης οθόνης 12 50.0 

Συνδυασμούς των παραπάνω 6 25.0 

Όλα τα παραπάνω 2 8.3 

Μπορείτε να διαβάσετε 

την Braille 

 

Ναι 18 75.0 

Οχι 6 25.0 

Είστε αυτή τη στιγμή 

αναγνώστης Braille 

Ναι 
17 70.8 

Οχι 7 29.2 

Πόσο συχνά διαβάζετε 

κείμενα Braille 

Περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα 2 11.8 

5-10 ώρες τη βδομάδα 5 29.4 

Λιγότερο από 2 ώρες τη βδομάδα 2 11.8 

Λιγότερο από 2 ώρες το μήνα 8 47.1 

  

Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλισ

η 

Έτος εκμάθησης Braille 22.36 43.763 

Έτη χρήσης Braille 16.36 13.039 
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όραση 

Άτομα με 

προβλήματα όρασης 
- 37.5% 62.5% 

  Άνδρες Γυναίκες  

Φύλο Άτομα με τυπική 

όραση 
45.5% 54.5%  

Άτομα με 

προβλήματα όρασης 
83.3% 16.7%  

  Δεξί Αριστερό  

Χέρι γραφής Άτομα με τυπική 

όραση 
86.4% 13.6%  

 Άτομα με 

προβλήματα όρασης 
95.8% 4.2%  

 

 

4.3 Διαδικασία – ερευνητική στρατηγική  

Η έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Στην έρευνα τηρήθηκαν 

όλες οι αρχές από την Δήλωση στο Ελσίνκι, καθώς και βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας χορηγήθηκαν έντυπα συγκατάθεσης. Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από την 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την εύρεση του δείγματος όσον αφορά τα άτομα με 

προβλήματα όρασης η ερευνήτρια με καθοδήγηση του επόπτη κ. Παπαδόπουλου 

επισκέφτηκε την Σχολή Τυφλών στην Θεσσαλονίκη και από όπου εξασφαλίστηκε το 

απαραίτητο δείγμα για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Οι συμμετέχοντες με τυπική 

όραση προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον της εξετάστριας. Δεν υπήρχαν κριτήρια 

αποκλεισμού όσον αφορά την επιλογή του δείγματος.  

Για την διεξαγωγή της έρευνας συμπληρώθηκαν αρχικά τα ατομικά-δημογραφικά 

στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα ενώ για την ομάδα των ατόμων με προβλήματα όρασης 

συμπληρώθηκε ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο σχετικό με την κατάσταση των 

προβλημάτων όρασης. Στο σημείο αυτό αξίζει να ειπωθεί ότι πριν την έναρξη της έρευνας 

χορηγήθηκε ένα έντυπο συγκατάθεσης στο καθένα από τους συμμετέχοντες. Στα άτομα με 

προβλήματα όρασης το περιεχόμενο από το έντυπο συγκατάθεσης διαβάστηκε από την 

ερευνήτρια, όπως και τα ερωτηματολόγια των ατόμων με προβλήματα όρασης 

συμπληρώθηκαν από την εξετάστρια μετά από προφορικό διάλογο με τους ίδιους.  
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Η ερευνήτρια ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το σκοπό της έρευνας και δόθηκε 

γραπτή εγγύηση για την εχεμύθεια και το απόρρητο της διαδικασίας. Ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να δώσουν έγγραφη ενυπόγραφη συγκατάθεση. Κάποια άτομα (2 

συνολικά) δεν θέλησαν να αναφέρουν το πραγματικό τους όνομα παρά την εχεμύθεια και 

το απόρρητο της έρευνας που τους εξασφαλίστηκε. Ωστόσο ήθελαν να συμμετάσχουν 

κανονικά στην έρευνα, επομένως αυτά τα άτομα συμπεριλήφθηκαν κανονικά στο δείγμα.  

Ο κάθε συμμετέχων μπορούσε να διακόψει την εθελοντική συμμετοχή του στις δοκιμασίες 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και ότι η συμμετοχή του γινόταν αφιλοκερδώς και χωρίς 

κάποιο ψυχολογικό και πνευματικό κόστος για τους ίδιους μετά το πέρας της έρευνας. 

Η χορήγηση πραγματοποιήθηκε ατομικά σε ήσυχο και απομονωμένο περιβάλλον, 

στους  χώρους της Σχολής Τυφλών ή στο χώρο συγκέντρωσης της αθλητικής ομάδας 

Πυρσός, χωρίς διασπαστικούς ερεθισμούς και διήρκησε περίπου 45-60 λεπτά για τον κάθε 

συμμετέχοντα. Για την ομάδα των ατόμων τυπικής όρασης η χορήγηση πραγματοποιήθηκε 

σε χώρους του πανεπιστημίου Μακεδονίας αφού κρίθηκε ως βολικό και προσβάσιμο από 

τους συμμετέχοντες. Χορηγήθηκαν έξι συνολικά δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες κυρίως 

εξέταζαν την λεκτική μνήμη και την απτική μνήμη. Ωστόσο συμπληρωματικά 

χορηγήθηκαν δοκιμασίες που αφορούσαν την προσοχή και την εργαζόμενη μνήμη, το 

επίπεδο κατάκτησης λεξιλογίου και την λεκτική ευχέρεια. 

Όσον αφορά τις δοκιμασίες που εξέταζαν την λεκτική μνήμη του ατόμου 

χορηγήθηκαν διάφορες λίστες αντικειμένων τις οποίες καλούταν ο εξεταζόμενος να 

ανακαλέσει άμεσα και καθυστερημένα, η καθυστέρηση ήταν 30 λεπτά, ενώ στην συνέχεια 

υπήρχε η δοκιμασία της αναγνώρισης. Επιπλέον στην κατηγορία της λεκτικής μνήμης 

υπήρχε και μια σύντομη ιστορία που εξέτασε την επεισοδιακή μνήμη των ατόμων. Στην 

δοκιμασία αυτή υπήρχε άμεση και καθυστερημένη ανάκληση, η καθυστερημένη ανάκληση 

έγινε εξίσου μετά από περίπου 30 λεπτά. 
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Στην δοκιμασία της προσοχής και της εργαζόμενης μνήμης χορηγήθηκαν 

ακολουθίες αριθμών τις οποίες καλούταν ο εξεταζόμενος να ανακαλέσει άμεσα. Οι 

ακολουθίες χορηγήθηκαν εμπροσθόδρομα και οπισθόδρομα. Στην δοκιμασία του 

λεξιλογίου οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν την συνώνυμη λέξη με την λέξη 

στόχο ανάμεσα σε άλλες τέσσερις λέξεις. Στα άτομα με προβλήματα όρασης οι λέξεις 

διαβάστηκαν από την εξετάστρια. Στην δοκιμασία της λεκτικής ευχέρειας οι 

συμμετέχοντες εξετάστηκαν τόσο στην φωνολογική όσο και στην σημασιολογική συνθήκη 

του τεστ όπου κλήθηκαν να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές λέξεις 

από μια συγκεκριμένη κατηγορία και από ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου μέσα 

σε ένα λεπτό.   

Στην δοκιμασία της απτικής μνήμης, η οποία ήταν η τελευταία, τα άτομα με 

μειωμένη όραση και τα άτομα με τυπική όραση καλούνταν να φορέσουν μια μάσκα, η 

οποία ανήκε στην εξετάστρια, με σκοπό να μην γίνει χρήση της όρασης τους και υπάρξει 

αλλοίωση των αποτελεσμάτων. Στην δοκιμασία της απτικής μνήμης τοποθετούταν πάνω 

στο τραπέζι μια διάταξη σχημάτων. Τα ερεθίσματα ήταν έξι διαφορετικά ακανόνιστα 

σχήματα το κάθε ένα αποτελούμενο από πέντε στρογγυλές κεφαλές από καρφίτσες. Η 

διάταξη (test board) είχε συνολικά 36 ερεθίσματα ενώ η μικρότερη διάταξη είχε τα τρία 

από τα έξι αυτά σχήματα. Τα τρία από τα έξι σχήματα ορίστηκαν ως ερεθίσματα-στόχοι. 

Το κάθε σχήμα υπήρχε σε κάθε σειρά με τυχαίο τρόπο. Τα ερεθίσματα-στόχοι δεν ήταν 

στην ίδια θέση σε κάθε σειρά, άλλοτε ήταν στη αρχή, μέση και τέλος. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύχθηκε το φαινόμενο της εξάσκησης και της πρόβλεψης ότι δηλαδή ο εξεταζόμενος 

θα ήταν σε ευνοΐκή θέση να προβλέψει που είναι κάθε φορά το ερέθισμα-στόχος. 

Η διάταξη ερεθισμάτων αποτελούταν από έξι σειρές οριζόντια και έξι σειρές κάθετα 

(6Χ6). Δίπλα στον εξεταζόμενο υπήρχε μια μικρότερη διάταξη ερεθισμάτων στην οποία 

βρισκόταν τα ερεθίσματα-στόχοι που έπρεπε να αναγνωρίσει στην μεγάλη διάταξη. Τα 
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ερεθίσματα στόχοι ήταν τρία κοινά ερεθίσματα και για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων.  

Ο εξεταζόμενος έπιανε το ερέθισμα-στόχο όση ώρα επιθυμούσε και όταν ήταν έτοιμος 

ανέτρεχε στην μεγάλη διάταξη ερεθισμάτων για να βρει τον ερέθισμα-στόχο. Η ώρα 

εκμάθησης και ανεύρεσης του στόχου χρονομετρούταν. Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιούσε 

όποιο χέρι επιθυμούσε. Ο εξεταζόμενος όταν έβρισκε το ερέθισμα-στόχο ενημέρωνε την 

εξετάστρια έτσι ώστε να σημειώσει την απάντηση του εξεταζόμενου και τον χρόνο του. 

Πριν περάσει ο εξεταζόμενος στην δεύτερη σειρά για να βρει το ίδιο πρώτο ερέθισμα-

στόχο υποχρεούταν να πιάσει πάλι το ερέθισμα-στόχο στην μικρή διάταξη ερεθισμάτων,  

όσο χρόνο ήθελε και στην συνέχεια να ανατρέξει στην μεγάλη διάταξη ερεθισμάτων για 

να το βρει. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνονταν κάθε φορά που εξεταζόμενος ανέφερε 

στην εξετάστρια ότι βρήκε το ερέθισμα-στόχο. Ο εξεταζόμενος καλούταν να απαντήσει σε 

κάθε σειρά που βρίσκεται το ερέθισμα-στόχο, δεν γινόταν να προσπεράσει κάποια σειρά 

χωρίς να δοθεί απάντηση. Δεν δινόταν ανατροφοδότηση από την εξετάστρια για την 

απάντησή τους. Η διαδικασία αυτή έγινε έξι φορές για το πρώτο ερέθισμα-στόχο και έξι 

φορές για το δεύτερο και τέλος έξι φορές για το τρίτο ερέθισμα-στόχο, το οποίο ήταν ένα 

γράμμα της αλφαβήτου από την  Braille (το γράμμα Ψ). 

Η βαθμολογία σε αυτή την δοκιμασία αφορά το μέσο χρόνο εκτέλεσης του έργου για 

κάθε ερέθισμα-στόχο και τις συνολικά σωστές και λανθασμένες αποκρίσεις που έδωσε ο 

εξεταζόμενος για κάθε ερέθισμα-στόχο. 

 

4.4 Εργαλεία 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συνολικά ήταν επτά τα οποία 

παρατίθενται στην συνέχεια με την σειρά χορήγησης τους.  

Αρχικά χορηγήθηκε ένα άτυπο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τα ατομικά-

δημογραφικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το φύλο, την 
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ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο. Οι ερωτήσεις ήταν κοινές και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα των 

ατόμων με προβλήματα όρασης συμπλήρωσε μερικές παραπάνω ερωτήσεις οι οποίες ήταν 

σχετικές με την αναπηρία τους. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούσαν την ηλικία εμφάνισης του 

προβλήματος, την ηλικία απώλειας της όρασης, τον βαθμό αναπηρίας, την οπτική οξύτητα 

για το δεξί οφθαλμό, την οπτική οξύτητα για τον αριστερό οφθαλμό, το αίτιο της πάθησης, τα 

μέσα ανάγνωσης που χρησιμοποιούν, αν είναι χρήστες της Braille, την ηλικία εκμάθησης της 

Braille, την συχνότητα που διαβάζουν Braille και τέλος πόσα έτη είναι συνολικά χρήστες της 

Braille.  

Λεκτική μνήμη: χορηγήθηκε το CVLT στην ελληνική του έκδοση Greek Verbal 

Learning Test (GVLT)  το οποίο εξετάζει την λεκτική μνήμη. Το τεστ αυτό αποτελεί ένα 

κατάλογο λέξεων όπου καλείται ο εξεταζόμενος να τον ανακαλέσει άμεσα και 

καθυστερημένα ενώ στο τέλος της δοκιμασίας υπάρχει και η δοκιμασία της αναγνώρισης 

(Vlahou, Kosmidis, Dardagani, Tsotsi, et al., 2013).  

Μνήμη επεισοδίων: Μια σύντομη ιστορία που εξετάζει την επεισοδιακή μνήμη  των 

εξεταζόμενων οι οποίοι καλούνται να ανακαλέσουν την ιστορία άμεσα και καθυστερημένα 

(Κοσμίδου, Μποζίκας, Βλάχου, και Γιαγλής, 2011).  

Δοκιμασία λεκτικής ευχέρειας: ο εξεταζόμενος καλείται να εκφέρει μέσα σε ένα λεπτό όσο 

το δυνατόν περισσότερες αποκρίσεις μπορεί για την κατηγορία που θα ζητηθεί ανά συνθήκη 

από την εξετάστρια. Χορηγήθηκαν η σημασιολογική και η φωνολογική συνθήκη (Kosmidis, 

Vlahou, Panagiotaki, & Kiosseoglou, 2004). 

Μια δοκιμασία λεξιλογίου (Κοσμίδου, Μποζίκας, Βλάχου, και Γιαγλής, 2011). 

     Εργαζόμενη μνήμη και προσοχή: Μνήμη Ψηφίων – προχωρητικά και οπισθοχωρητικά 

υποδοκιμασία της κλίμακας Μνήμης του Wechsler (WMS–R, Wechsler,1987), αποτελεί 

ένα εργαλείο για την νευροψυχολογική εκτίμηση της εργαζόμενης μνήμης και της 

προσοχής (Iverson & Tulsky, 2003). 
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Απτική μνήμη: η δοκιμασία αυτή αποτελούνταν από μια διάταξη σχημάτων (διάφορα 

μη υπαρκτά σχήματα) σε μορφή 6Χ6. Ο εξεταζόμενος  καλούταν να αναγνωρίσει κάθε φορά 

ένα ερέθισμα-στόχο σε κάθε σειρά της διάταξης που θα του υπεδείκνυε η εξετάστρια. Η 

διαδικασία της απτικής μνήμης ήταν χρονομετρούμενη, ωστόσο δεν υπήρχε κάποιος χρονικός 

περιορισμός (Bentin, Sahar, & Moscovitch, 1984). 

 

Δοκιμασία απτικής μνήμης 

 

4.5 Ανάλυση των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής 

ανάλυσης SPSS 23.0. Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων και μέσων όρων καθώς και 

συγκριτικής στατιστικής ανάλυσης για την διαπίστωση τυχόν στατιστικής σημαντικότητας 

στη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Η συγκριτική ανάλυση ανεξάρτητων δειγμάτων, η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), το 

παραμετρικό τεστ Pearson correlation
 
και η δυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (Two – Way 

ANOVA) επιλέχθηκαν για την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων και τη 

σύγκριση μεταξύ των ομάδων. Συγκεκριμένα, η συγκριτική ανάλυση ανεξάρτητων δειγμάτων 

και η ανάλυση διακύμανσης ANOVA επιλέχθηκε για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής 

και μίας ποιοτικής μεταβλητής, το παραμετρικό τεστ Pearson για τη συσχέτιση μεταξύ δύο 

ποσοτικών μεταβλητών, και η δυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (Two – Way ANOVA) 

για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής και δύο ποιοτικών μεταβλητών.  

Η διαδικασία ελέγχου-υπόθεσης που ακολουθήθηκε (με επίπεδο σημαντικότητας 
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τέθηκε 0.05) ήταν η εξής: 

 Η0 = Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

 Η1 =  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Το ακόλουθο κεφάλαιο παρουσιάζει τα στατιστικά ευρήματα μετά από τις συσχετίσεις     

και τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

Αποτελέσματα 

5.1. Συγκριτική στατιστική ανάλυση μεταξύ των ομάδων 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα στατιστικά ευρήματα μετά από τις συσχετίσεις και 

τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταβλητών.  

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 GVLT 1 = Άμεση ανάκληση 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 1) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη GVLT1 (Μ = 64.62, Τ.Α. = 8.82) συγκριτικά με τα άτομα τυπικής 

όρασης (Μ = 60.73, Τ.Α. = 9.64). 

Πίνακας 3 
GVLT1   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση Std. Error 

Άτομα με 

τυπική όραση 
22 60.7273 9.64208 2.05570 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 64.6250 8.82099 1.80058 

Σύνολο 46 62.7609 9.32901 1.37549 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -1.432, p= 0.159 μεταξύ των δύο ομάδων. 

 

 GVLT 5 = Καθυστερημένη ανάκληση 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 2) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη GVLT5 (Μ = 14.62, Τ.Α. = 1.66) συγκριτικά με τα άτομα τυπικής 

όρασης (Μ = 13.95, Τ.Α. = 1.58). 
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Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -1.395, p= 0.170 μετακύ των ομάδων. 

 

 GVLT 7 = Αναγνώριση 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 3) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη GVLT7 (Μ = 43.70, Τ.Α. = .46) συγκριτικά με τα άτομα τυπικής 

όρασης (Μ = 43.36, Τ.Α. = .95). 

Πίνακας 5 
GVLT7 

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα με τυπική 

όραση 
22 43.3636 .95346 .20328 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 43.7083 .46431 .09478 

Σύνολο 46 43.5435 .75149 .11080 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -1.580, p= 0.121 μεταξύ των ομάδων. 

 

 

 

 

ΜΝΗΜΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 

 

Πίνακας 4 

GVLT5   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα με 

τυπική όραση 
22 13.9545 1.58797 .33856 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 14.6250 1.66322 .33950 

Σύνολο 46 14.3043 1.64478 .24251 
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 short story1= Άμεση ανάκληση 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 4) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με την πρώτη σύντομη ιστορία (Short story1) (Μ = 27.37, Τ.Α. = 3.52) 

συγκριτικά με τα άτομα τυπικής όρασης (Μ = 25.68, Τ.Α. = 4.98). 

Πίνακας 6 
Short story1   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση Std. Error 

Άτομα τυπικής 

όρασης 
22 25.6818 4.98938 1.06374 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 27.3750 3.52399 .71933 

Σύνολο 46 26.5652 4.32385 .63752 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -1.338, p= 0.188 μεταξύ των ομάδων. 

 

 

 Short story2 = Καθυστερημένη ανάκληση 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 5) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με την δεύτερη σύντομη ιστορία (Short story 2) (Μ = 14.50, Τ.Α. = 1.95) 

συγκριτικά με τα άτομα τυπικής όρασης (Μ = 14.45, Τ.Α. = 2.13). 

Πίνακας 7 

Short story 2   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 14.4545 2.13201 .45455 

Άτομα με 

προβλήματ

α όρασης 

24 14.5000 1.95604 .39927 

Σύνολο 46 14.4783 2.01923 .29772 
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Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά t(44)= -0.075, 

p= 0.940 μεταξύ των ομάδων. 

 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ 

 

 Verbal fluency semantic = Σημασιολογική συνθήκη   

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 6) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη Verbal fluency semantic (Μ = 27.45, Τ.Α. = 20.78) συγκριτικά με 

τα άτομα τυπικής όρασης (Μ = 23.63, Τ.Α. = 6.15). 

Πίνακας 8 

Verbal fluency semantic   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 23.6364 6.15317 1.31186 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 27.4583 20.78875 4.24349 

Σύνολο 46 25.6304 15.56543 2.29500 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -0.829, p= 0.412 μεταξύ των ομάδων.  

 

 

 Verbal fluency phonologic = Φωνολογική συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 9 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 7) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη Verbal fluency phonologic (Μ = 13.25, Τ.Α. = 5.01) συγκριτικά 

με τα άτομα τυπικής όρασης (Μ = 12.90, Τ.Α. = 3.23). 

Πίνακας 9 

Verbal fluency phonologic   
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 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση Std. Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 12.9091 3.23536 .68978 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 13.2500 5.01519 1.02372 

Σύνολο 46 13.0870 4.21545 .62153 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -0.271, p= 0.788 μεταξύ των ομάδων. 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Digit forward = Εμπροσθόδρομη συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 8) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη Digit forward (Μ = 7.41, Τ.Α. = 1.63) συγκριτικά με τα άτομα 

τυπικής όρασης (Μ = 6.90, Τ.Α. = 1.06). 

Πίνακας 10 

Digit forward   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 6.9091 1.06499 .22706 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 7.4167 1.63964 .33469 

Σύνολο 46 7.1739 1.40324 .20690 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -1.233, p= 0.224 μεταξύ των ομάδων. 

 Digit backward = οπισθόδρομη συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 
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παράρτημα εικόνα 9) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο 

όρο αναφορικά με το δείκτη Digit backward (Μ = 6.91, Τ.Α. = 2.74) συγκριτικά με τα 

άτομα τυπικής όρασης (Μ = 6.22, Τ.Α. = 2.02). 

Πίνακας 11 

Digit backward   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα τυπικής 

όρασης 
22 6.2273 2.02206 .43111 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 6.9167 2.74918 .56117 

Σύνολο 46 6.5870 2.42740 .35790 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -0.961, p= 0.342 μεταξύ των ομάδων.  

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 Vocabulary = Λεξιλόγιο 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 10) τα άτομα με τυπική όραση παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο αναφορικά με 

το δείκτη Vocabulary (Μ = 18.59, Τ.Α. = 3.34) συγκριτικά με τα άτομα με προβλήματα 

όρασης (Μ = 17.20, Τ.Α. = 4.08). 

Πίνακας 12 
Vocabulary   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα με 

τυπική 

όραση 

22 18.5909 3.34748 .71369 

Άτομα με 

προβλήματ

α όρασης 

24 17.2083 4.08581 .83401 

Σύνολο 46 17.8696 3.77482 .55657 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
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t(44)= 1.249, p= 0.218 μεταξύ των ομάδων. 

 

 

ΑΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 Haptic Total correct = Σύνολο σωστών απαντήσεων 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 11) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη Haptic Total correct (Μ = 11.50, Τ.Α. = .97) συγκριτικά με τα 

άτομα τυπικής όρασης (Μ = 10.72, Τ.Α. = 1.27). 

Πίνακας 13 

Haptic Total correct   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Ελαχ. Μεγ. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Άτομα τυπικής 

όρασης 
22 10.7273 1.27920 .27273 10.1601 11.2944 7.00 12.00 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 11.5000 .97802 .19964 11.0870 11.9130 8.00 12.00 

Σύνολο 46 11.1304 1.18526 .17476 10.7785 11.4824 7.00 12.00 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά t(44)= -

2.313, p= 0.025 μεταξύ των ομάδων.  

 

 Haptic Total faults = Σύνολο λανθασμένων απαντήσεων  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 12) τα άτομα με τυπική όραση παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο αναφορικά με 

το δείκτη Haptic Total faults (Μ = 1.27, Τ.Α. = 1.27) συγκριτικά με τα άτομα με 

προβλήματα όρασης  (Μ = .50, Τ.Α. = .97). 

 

Πίνακας 13 

Haptic Total faults   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 
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Άτομα με 

τυπική όραση 
22 1.2727 1.27920 .27273 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 .5000 .97802 .19964 

Σύνολο 46 .8696 1.18526 .17476 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά t(44)= 

2.313, p= 0.025 μεταξύ των ομάδων.  

 

 

 Braille correct = Σύνολο σωστών απαντήσεων στο σχήμα Braille 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 13) τα άτομα με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο 

αναφορικά με το δείκτη Braille correct (Μ = 5.83, Τ.Α. = .56) συγκριτικά με τα άτομα 

τυπικής όρασης (Μ = 5.77, Τ.Α. = .42). 

Πίνακας 15 
Braille correct   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 5.7727 .42893 .09145 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 5.8333 .56466 .11526 

Σύνολο 46 5.8043 .49976 .07369 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

t(44)= -0.407, p= 0.686 μεταξύ των ομάδων. 

 Shape 1 time = Μέσος χρόνος απόκρισης στο σχήμα 1 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 16 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 14) τα άτομα τυπικής όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο αναφορικά με το 

δείκτη Shape 1 time (Μ = 29.59, Τ.Α. = 17.81) συγκριτικά με τα άτομα με προβλήματα 
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όρασης (Μ = 8.54, Τ.Α. = 6.99). 

Πίνακας 16 

Shape 1 time   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Βλέποντες 22 29.5909 17.81561 3.79830 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 8.5417 6.99676 1.42821 

Σύνολο 46 18.6087 16.91610 2.49414 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά t(44)= 5.359, p=0.000) 

μεταξύ των ομάδων.  

 Shape 2 time = Μέσος χρόνος απόκρισης στο σχήμα 2 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 17 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 

εικόνα 15) τα άτομα τυπικής όρασης παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο αναφορικά με το 

δείκτη Shape 2 time (Μ = 29.36, Τ.Α. = 12.83) συγκριτικά με τα άτομα με προβλήματα 

όρασης (Μ = 10.95, Τ.Α. = 8.99). 

Πίνακας 17 

Shape 2 time   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα 

τυπικής 

όρασης 

22 29.3636 12.83798 2.73707 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 10.9583 8.99990 1.83710 

Σύνολο 46 19.7609 14.30802 2.10960 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά t(44)= 

5.669, p= 0.000 μεταξύ των ομάδων.  

 

 Shape braille time = Μέσος χρόνος απόκρισης στο σχήμα Braille 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 18 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε παράρτημα 
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εικόνα 16) τα άτομα με τυπική όραση παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο αναφορικά με 

το δείκτη Shape braille time (Μ = 27.68, Τ.Α. = 12.99) συγκριτικά με τα άτομα με 

προβλήματα όρασης  (Μ = 8.12, Τ.Α. = 6.02). 

Πίνακας 18 

Shape braille time   

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

Άτομα με 

τυπική όραση 
22 27.6818 12.99958 2.77152 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

24 8.1250 6.02396 1.22963 

Σύνολο 46 17.4783 13.96303 2.05874 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από τον παραμετρικό έλεγχο ανεξαρτήτων δειγμάτων 

(Independent Samples T-test) βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά t(44)= 

6.638, p= 0.000 μεταξύ των ομάδων.  

 

5.2.Συσχετίσεις μεταξύ της ηλικίας απώλειας οράσεως και των μετρήσεων 

  

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson, η ηλικία απώλειας της 

οράσεως δεν σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τις μετρήσεις όλων των δεικτών  καθώς 

σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή (r) είναι πολύ χαμηλού βαθμού. 

Πίνακας 19 

Συσχετίσεις μετρήσεων με την ηλικία απώλειας της οράσεως 

 Ηλικία απώλειας όρασης 

GVLT1 Pearson Correlation -.153 

GVLT5  Pearson Correlation -.198 

GVLT7 Pearson Correlation -.079 

Short story 1 Pearson Correlation -.188 

Short story 2  Pearson Correlation -.103 

Verbal fluency semantic Pearson Correlation .353 

Verbal fluency phonologic Pearson Correlation -.130 

Digit forward Pearson Correlation -.199 

Digit backward Pearson Correlation -.121 

Vocabulary Pearson Correlation -.285 

Haptic total correct Pearson Correlation .207 

Haptic total faults Pearson Correlation -.207 

Braille correct Pearson Correlation .170 

Shape 1 time Pearson Correlation .203 

Shape 2 time Pearson Correlation .366 
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Shape Braille time Pearson Correlation .242 

 

Συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων στην ερώτηση «Διαβάζετε Braille τώρα» και 

των μετρήσεων 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το p > 0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις, επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “Διαβάζετε Braille τώρα” δεν διαφέρουν σε σχέση με 

το μέσο όρο των ερωτώμενων σε όλες τις μετρήσεις (Πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20 

 N Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

p-

value 

GVLT1  Ναι 17 64.1176 9.86080 .670 

Όχι 7 65.8571 6.03955  

Σύνολο 24 64.6250 8.82099  

GVLT5 Ναι 17 14.4706 1.77192 .491 

Όχι 7 15.0000 1.41421  

Σύνολο 24 14.6250 1.66322  

GVLT7 Ναι 17 43.6471 .49259 .324 

Όχι 7 43.8571 .37796  

Σύνολο 24 43.7083 .46431  

Short story 1  Ναι 17 27.1176 4.02930 .589 

Όχι 7 28.0000 1.91485  

Σύνολο 24 27.3750 3.52399  

Short story 2  

 

Ναι 17 14.7059 1.68689 .434 

Όχι 7 14.0000 2.58199  

Σύνολο 24 14.5000 1.95604  

Verbal fluency semantic Ναι 17 30.1765 23.83337 .329 

Όχι 7 20.8571 8.37513  

Σύνολο 24 27.4583 20.78875  

Verbal fluency 

phonologic 

Ναι 17 13.6471 4.88545 .557 

Όχι 7 12.2857 5.58911  

Σύνολο 24 13.2500 5.01519  

Digit forward Ναι 17 7.2941 1.72354 .580 

Όχι 7 7.7143 1.49603  

Σύνολο 24 7.4167 1.63964  

Digit backward Ναι 17 7.1765 2.29770 .483 

Όχι 7 6.2857 3.77334  

Σύνολο 24 6.9167 2.74918  

Vocabulary Ναι 17 17.0588 4.23483 .787 

Όχι 7 17.5714 3.99404  

Σύνολο 24 17.2083 4.08581  

Haptic Total correct Ναι 17 11.4706 1.06757 .824 

Όχι 7 11.5714 .78680  
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Σύνολο 24 11.5000 .97802  

Haptic Total faults Ναι 17 .5294 1.06757 .824 

Όχι 7 .4286 .78680  

Σύνολο 24 .5000 .97802  

Braille correct Ναι 17 5.7647 .66421 .365 

Όχι 7 6.0000 .00000  

Σύνολο 24 5.8333 .56466  

Shape 1 time Ναι 17 7.5294 5.24545 .279 

Όχι 7 11.0000 10.21437  

Σύνολο 24 8.5417 6.99676  

Shape 2 time Ναι 17 8.8824 5.27829 .078 

Όχι 7 16.0000 13.94035  

Σύνολο 24 10.9583 8.99990  

Shape Braille time Ναι 17 7.8235 5.75799 .711 

Όχι 7 8.8571 7.05759  

Σύνολο 24 8.1250 6.02396  

 

 

 Συσχετίσεις μεταξύ των απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο συχνά διαβάζουν Braille» 

και των μετρήσεων 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το p > 0.05 σε όλες τις 

περιπτώσεις, επομένως συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “Πόσο συχνά διαβάζουν Braille” δεν διαφέρουν σε 

σχέση με το μέσο όρο των ερωτώμενων σε όλες τις μετρήσεις. 

Πίνακας 21 

                                                                 Ν                       Μέσος                      Τυπική                           p-value     

                                                                                            όρος                        απόκλιση  

 

Haptic total correct 

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                    2                  12.0000                                   .00000 

5-10 ώρες την εβδομάδα                         5                  11.0000                                  1.73205 

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα        2                  11.5000                                   .70711               .694 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα                 8                   11.6250                                   .74402 

Σύνολο                                                  17                   11.4706                                1.06757 

 

Haptic total fauls 

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                   2                      .0000                                  .00000 

5-10 ώρες την εβδομάδα                        5                     1.0000                                1.73205 

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα       2                       .5000                                  .70711               .694 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα                8                       .3750                                   .74402 

Σύνολο                                                 17                       .5294                                1.06757 

 

Braille correct 

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                   2                     6.0000                               .00000 

5-10 ώρες την εβδομάδα                        5                     5.6000                                .89443  

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα       2                     6.0000                                .00000                .872 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα                 8                     5.7500                                .70711 

Σύνολο                                                  17                     5.7647                               .66421 
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Shape 1 time 

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                   2                    4.0000                                1.41421 

5-10 ώρες την εβδομάδα                        5                    9.0000                                6.20484 

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα       2                  14.0000                                9.89949                 .157 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα                 8                  5.8750                                  2.53194 

Σύνολο                                                 17                  7.5294                                   5.24545 

   

Shape 2 time 

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                    2                5.0000                                  1.41421 

5-10 ώρες την εβδομάδα                         5                8.6000                                   5.02991 

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα        2              14.5000                                 12.02082                .362 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα                 8                8.6250                                   3.85218  

Σύνολο                                                  17                8.8824                                   5.27829 

 

Shape Braille time  

πάνω από 2 ώρες ημερισίως                  2                 3.5000                                     .70711 

5-10 ώρες την εβδομάδα                       5                  7.4000                                   5.77062 

λιγότερο από 2 ώρες την εβδομάδα      2                  8.5000                                   4.94975                .719 

λιγότερο από 2 ώρες το μήνα               8                   9.0000                                   6.78233 

Σύνολο                                                17                   7.8235                                  5.75799 

 

Συσχετίσεις μεταξύ των ετών χρήσης της Braille και των μετρήσεων 

 

Όπως προκύπτει από το παραμετρικό τεστ Pearson, τα έτη χρήσης της Braille 

σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά μόνο με τις τιμές της μεταβλητής Short story 2= 

καθυστερημένη ανάκληση ιστορίας καθώς p < 0.05, με τη συσχέτιση αυτή να είναι θετική 

και μέτρια σε δυναμικότητα (r = .522). 

Πίνακας 22 

Συσχετίσεις μετρήσεων με τα έτη χρήσης της Braille 

    Έτη χρήσης Braille 

gvlt1 Pearson Correlation -.072 

gvlt5 Pearson Correlation -.232 

gvlt7 Pearson Correlation -.004 

Short story 1 Pearson Correlation .051 

Short story 2  Pearson Correlation .522* 

Verbal fluency semantic Pearson Correlation .209 

Verbal fluency phonologic Pearson Correlation .054 

Digit forward Pearson Correlation -.029 

Digit backward Pearson Correlation -.193 

Vocabulary Pearson Correlation -.093 

Haptic total correct Pearson Correlation .132 

Haptic total faults Pearson Correlation -.132 

Braille correct Pearson Correlation .010 

Shape 1 time Pearson Correlation -.332 

Shape 2 time Pearson Correlation -.382 

Shape Braille time Pearson Correlation -.241 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

5.3 Συσχετίσεις μεταξύ ατόμων τυπικής όρασης και ατόμων με προβλήματα όρασης, 
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ανά φύλο και μετρήσεις  

 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 GVLT1 = Άμεση ανάκληση  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 23 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 17) άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη GVLT1 (Μ = 64,30 Τ.Α. = 8.98) συγκριτικά με τους άνδρες με τυπική όραση (Μ = 

61.80, Τ.Α. =10.17). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα (Μ = 66.25, Τ.Α. = 8.99) έναντι των γυναικών με τυπική όραση (Μ 

=59.89,  Τ.Α. =9.53). 

Πίνακας 23 
Εξαρτημένη μεταβλητή:   GVLT1   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                  Τ.Α.                   N 

Άτομα τυπικής 

όρασης  

Άνδρες 61.8000 10.17404 10 

Γυναίκες 59.8333 9.53304 12 

Σύνολο 60.7273 9.64208 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 64.3000 8.98595 20 

Γυναίκες 66.2500 8.99537 4 

Σύνολο 64.6250 8.82099 24 

Σύνολο Άνδρες 63.4667 9.29862 30 

Γυναίκες 61.4375 9.54267 16 

Σύνολο 62.7609 9.32901 46 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη GVLT1, F(1, 42) = .359, p > 

0.05, ηp
2 

 = .008. 

 

 

 GVLT5 = Καθυστερημένη ανάκληση  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 24 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 18) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη GVLT5 (Μ = 14.60, Τ.Α. = 1.75) συγκριτικά με τους άνδρες με τυπική όραση 

(Μ = 14.00, Τ.Α. = 1.94). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα (Μ = 14.75, Τ.Α. = 1.25) έναντι των γυναικών με τυπική όραση (Μ 
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=13.91, Τ.Α. = 1.31). 

Πίνακας 24 
Εξαρτημένη μεταβλητή:   GVLT5   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                    Τ.Α.                    N 

Άτομα με 

τυπική όραση 

Άνδρες 14.0000 1.94365 10 

Γυναίκες 13.9167 1.31137 12 

Σύνολο 13.9545 1.58797 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 14.6000 1.75919 20 

Γυναίκες 14.7500 1.25831 4 

Σύνολο 14.6250 1.66322 24 

Σύνολο Άνδρες 14.4000 1.81184 30 

Γυναίκες 14.1250 1.31022 16 

Σύνολο 14.3043 1.64478 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη GVLT5, F(1, 42) = .041, p > 

0.05, ηp
2 

= .001. 

 

 

 GVLT7 = Αναγνώριση  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 25 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 19) οι άνδρες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν υψηλότερα 

επίπεδα (Μ = 43.70, Τ.Α. = .47) έναντι των ανδρών με τυπική όραση (Μ = 43.00, Τ.Α. = 

1.15). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη GVLT7 (Μ = 43.75, Τ.Α. = .50) συγκριτικά με τις γυναίκες με τυπική όραση (Μ = 

43.66, Τ.Α. = .65). 

Πίνακας 25 

Εξαρτημένη μεταβλητή:   GVLT7   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                   Τ.Α.                  N 

Άτομα με 

τυπική όραση 

Άνδρες 43.0000 1.15470 10 

Γυναίκες 43.6667 .65134 12 

Σύνολο 43.3636 .95346 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 43.7000 .47016 20 

Γυναίκες 43.7500 .50000 4 

Σύνολο 43.7083 .46431 24 

Σύνολο Άνδρες 43.4667 .81931 30 

Γυναίκες 43.6875 .60208 16 

Σύνολο 43.5435 .75149 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 
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ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη GVLT7, F(1, 42) = 1.529, p 

> 0.05, ηp
2
 = .035. 

 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 Short story 1 = Άμεση ανάκληση ιστορίας  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 26 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 20) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη short story 1 (Μ = 27.05, Τ.Α. =3.60) συγκριτικά με τους άνδρες με τυπική 

όραση (Μ = 26.50, Τ.Α. = 4.08). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 29.00, Τ.Α. = 2.94) έναντι των γυναικών με 

τυπική όραση (Μ =25.00, Τ.Α. = 5.72). 

Πίνακας 26 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Short story 1   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                      Τ.Α.                    N 

Άτομα με 

τυπική όραση  

Άνδρες 26.5000 4.08928 10 

Γυναίκες 25.0000 5.72078 12 

Σύνολο 25.6818 4.98938 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 27.0500 3.60519 20 

Γυναίκες 29.0000 2.94392 4 

Σύνολο 27.3750 3.52399 24 

Σύνολο Άνδρες 26.8667 3.71143 30 

Γυναίκες 26.0000 5.37897 16 

Σύνολο 26.5652 4.32385 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη short story 1, F(1, 42) = 

1.320, p > 0.05, ηp
2
 = .030 

 

 

 Short story 2 = καθυστερημένη ανάκληση ιστορίας  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 27 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 
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παράρτημα εικόνα 21) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη short story 2 (Μ = 14.30, Τ.Α. =2.05) συγκριτικά με τους άνδρες τυπικής 

όρασης (Μ = 14.70, Τ.Α. =1.63). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 15.50, Τ.Α. = 1.00) έναντι των γυναικών με 

τυπική όραση (Μ = 14.25, Τ.Α. = 2.52). 

Πίνακας 27 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Short story 2   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                    Τ.Α.                    N 

Άτομα με 

τυπική όραση  

Άνδρες 14.7000 1.63639 10 

Γυναίκες 14.2500 2.52713 12 

Σύνολο 14.4545 2.13201 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 14.3000 2.05452 20 

Γυναίκες 15.5000 1.00000 4 

Σύνολο 14.5000 1.95604 24 

Σύνολο Άνδρες 14.4333 1.90613 30 

Γυναίκες 14.5625 2.27944 16 

Σύνολο 14.4783 2.01923 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη short story 2, F(1, 42) = 

1.332, p > 0.05, η
2

p = .031 

 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ 

 

 Verbal fluency semantic = σημασιολογική συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 28 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 22) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη verbal fluency semantic (Μ =28.30, Τ.Α. =22.70) συγκριτικά με τους άνδρες με 

τυπική όραση (Μ = 23.60, Τ.Α. = 6.09). Αντιθέτως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα (Μ =23.25, Τ.Α. =4.34) έναντι των γυναικών με 

τυπική όραση (Μ = 23.66, Τ.Α. =6.47). 

 

Πίνακας 28 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Verbal Fluency Semantic   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                      Τ.Α.                   N 
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Άτομα με 

τυπική όραση  

Άνδρες 23.6000 6.09554 10 

Γυναίκες 23.6667 6.47138 12 

Σύνολο 23.6364 6.15317 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 28.3000 22.70891 20 

Γυναίκες 23.2500 4.34933 4 

Σύνολο 27.4583 20.78875 24 

Σύνολο Άνδρες 26.7333 18.82759 30 

Γυναίκες 23.5625 5.87615 16 

Σύνολο 25.6304 15.56543 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη verbal fluency semantic, 

F(1, 42) = .214, p > 0.05, η
2

p = .005.  

 

 

 Verbal fluency phonologic = φωνολογική συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 29 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 23) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές 

στο δείκτη Verbal Fluency Phonologic (Μ = 12.70, Τ.Α. = 5.26) συγκριτικά με τους 

άνδρες με τυπική όραση (Μ = 12.90, Τ.Α. = 3.24). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα 

όρασης παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 16.00, Τ.Α. = 2.30) έναντι των γυναικών 

με τυπική όραση (Μ = 12.91, Τ.Α. = 3.36). 

Πίνακας 29 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Verbal Fluency Phonologic   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                    Τ.Α.                  N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 12.9000 3.24722 10 

Γυναίκες 12.9167 3.36988 12 

Σύνολο 12.9091 3.23536 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 12.7000 5.26258 20 

Γυναίκες 16.0000 2.30940 4 

Σύνολο 13.2500 5.01519 24 

Σύνολο Άνδρες 12.7667 4.62887 30 

Γυναίκες 13.6875 3.36093 16 

Σύνολο 13.0870 4.21545 46 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Verbal Fluency Phonologic, 
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F(1, 42) = 1.229, p > 0.05, η
2

p = .028. 

 

ΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Digit forward = εμπροσθοδρομη συνθηκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 30 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 24) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη Digit forward (Μ = 7.35, Τ.Α. =1.72) συγκριτικά με τους άνδρες με τυπική 

όραση (Μ = 6.50, Τ.Α. = .97). Ομοίως οι γυναίκες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα (Μ = 7.75, Τ.Α. = 1.25) έναντι των γυναικών με τυπική όραση (Μ = 

7.25, Τ.Α. = 1.05). 

Πίνακας 30 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Digit forward   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                       Τ.Α.                    N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 6.5000 .97183 10 

Γυναίκες 7.2500 1.05529 12 

Σύνολο 6.9091 1.06499 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 7.3500 1.72520 20 

Γυναίκες 7.7500 1.25831 4 

Σύνολο 7.4167 1.63964 24 

Σύνολο Άνδρες 7.0667 1.55216 30 

Γυναίκες 7.3750 1.08781 16 

Σύνολο 7.1739 1.40324 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Digit forward, F(1, 42) = 

.130, p > 0.05, η
2

p  = .003. 

 

 Digit backward =οπισθόδρομη συνθήκη 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 31 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 25) οι άνδρες με προβλήματα όρασης  εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη Digit backward (Μ = 6.70, Τ.Α. = 2.77) συγκριτικά με τους άνδρες με τυπική 

όραση (Μ = 6.20, Τ.Α. = 1.31). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 8.00, Τ.Α. = 2.70) έναντι των γυναικών με τυπική 
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όραση (Μ = 6.25, Τ.Α. = 2.52). 

Πίνακας 31 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Digit backward   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                 Τ.Α.                  N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 6.2000 1.31656 10 

Γυναίκες 6.2500 2.52713 12 

Σύνολο 6.2273 2.02206 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 6.7000 2.77394 20 

Γυναίκες 8.0000 2.70801 4 

Σύνολο 6.9167 2.74918 24 

Σύνολο Άνδρες 6.5333 2.37419 30 

Γυναίκες 6.6875 2.60048 16 

Σύνολο 6.5870 2.42740 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Digit backward, F(1, 42) = 

.534, p > 0.05, η
2

p  = .013. 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 Vocabulary = λεξιλόγιο  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 32 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 26) οι άνδρες με τυπική όραση εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη Vocabulary (Μ = 18.70, Τ.Α. = 2.66) συγκριτικά με τους άνδρες με προβλήματα 

όρασης (Μ = 16.50, Τ.Α. = 4.23). Αντιθέτως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 20.00, Τ.Α. = 1.41) έναντι των γυναικών με 

τυπική όραση (Μ = 18.50, Τ.Α. =3.94). 

Πίνακας 32 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Vocabulary   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                  Τ.Α.                   N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 18.7000 2.66875 10 

Γυναίκες 18.5000 3.94277 12 

Σύνολο 18.5909 3.34748 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 16.6500 4.23364 20 

Γυναίκες 20.0000 1.41421 4 

Σύνολο 17.2083 4.08581 24 

Σύνολο Άνδρες 17.3333 3.86258 30 

Γυναίκες 18.8750 3.50000 16 

Σύνολο 17.8696 3.77482 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 
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ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Vocabulary, F(1, 42) = 

1.883, p > 0.05, η
2

p  = .043. 

 

 ΑΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 Haptic total correct = Συνολικά σωστών απαντήσεων  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 33 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 27) οι άνδρες με προβλήματα όρασης  εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη Haptic Total Correct (Μ = 11.55, Τ.Α. = .99) συγκριτικά με τους άνδρες 

τυπικής όρασης (Μ = 10.80, Τ.Α. = 1.13). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 11.25, Τ.Α. = .95) έναντι των γυναικών με τυπική 

όραση (Μ =10.66, Τ.Α. = 1.43). 

Πίνακας 33 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Haptic Total Correct   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                      Τ.Α.                  N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 10.8000 1.13529 10 

Γυναίκες 10.6667 1.43548 12 

Σύνολο 10.7273 1.27920 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 11.5500 .99868 20 

Γυναίκες 11.2500 .95743 4 

Σύνολο 11.5000 .97802 24 

Σύνολο Άνδρες 11.3000 1.08755 30 

Γυναίκες 10.8125 1.32759 16 

Σύνολο 11.1304 1.18526 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Haptic Total Correct, F(1, 

42) = .043, p > 0.05, η
2

p  = .001. 

 

 Haptic total faults = Σύνολο λανθασμένων απαντήσεων  

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 34 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 28) οι άνδρες με τυπική όραση εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη Haptic Total Faults (Μ = 1.20, Τ.Α. = 1.13) συγκριτικά με τους άνδρες με 
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προβλήματα όρασης (Μ = .45, Τ.Α. = .99). Ομοίως, οι γυναίκες με τυπική όραση  

παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα (Μ = 1.33, Τ.Α. = 1.43) έναντι των γυναικών με 

προβλήματα όρασης (Μ = .75, Τ.Α. = .95). 

Πίνακας 34 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Haptic Total Faults  

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                         Τ.Α.                    N 

Άτομα τυπικής 

όρασης 

Άνδρες 1.2000 1.13529 10 

Γυναίκες 1.3333 1.43548 12 

Σύνολο 1.2727 1.27920 22 

 Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες .4500 .99868 20 

Γυναίκες .7500 .95743 4 

Σύνολο .5000 .97802 24 

Σύνολο Άνδρες .7000 1.08755 30 

Γυναίκες 1.1875 1.32759 16 

Σύνολο .8696 1.18526 46 

     

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Haptic Total Faults, F(1, 42) 

= .043, p > 0.05, η
2

p  = .001. 

 

 Braille correct = σωστές απαντήσεις στο ερέθισμα braille 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 35 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 29) οι άνδρες με προβλήματα όρασης εμφανίζουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη Braille correct (Μ =5.80, Τ.Α. = .61) συγκριτικά με τους άνδρες τυπικής 

όρασης (Μ = 5.70, Τ.Α. = .48). Ομοίως, οι γυναίκες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα (Μ = 6.00, Τ.Α. = .00) έναντι των γυναικών με τυπική όραση (Μ = 

5.83, Τ.Α. = .38). 

Πίνακας 35 

 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Braille correct   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.                     Τ.Α.                    N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 5.7000 .48305 10 

Γυναίκες 5.8333 .38925 12 

Σύνολο 5.7727 .42893 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 5.8000 .61559 20 

Γυναίκες 6.0000 .00000 4 

Σύνολο 5.8333 .56466 24 

Σύνολο Άνδρες 5.7667 .56832 30 
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Γυναίκες 5.8750 .34157 16 

Σύνολο 5.8043 .49976 46 

 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Braille correct, F(1, 42) = 

.035, p > 0.05, η
2

p  = .001. 

 

 Shape 1 time = μέσος χρόνος απόκρισης στο ερέθισμα 1 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 36 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 30) οι γυναίκες με τυπική όραση εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη Shape 1 time (Μ = 34.25, Τ.Α. = 16.55) συγκριτικά με τις γυναίκες με προβλήματα 

όρασης (Μ =4.75, Τ.Α. =3.09). Οι  άνδρες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα (Μ = 9.30, Τ.Α. = 7.35) έναντι των ανδρών με τυπική όραση (Μ 

=24.00, Τ.Α. = 18.48). 

Πίνακας 36 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Shape 1 time   

Ομάδα Φύλο           Μ.Ο.              Τ.Α.                  N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 24.0000 18.48723 10 

Γυναίκες 34.2500 16.55912 12 

Σύνολο 29.5909 17.81561 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 9.3000 7.35634 20 

Γυναίκες 4.7500 3.09570 4 

Σύνολο 8.5417 6.99676 24 

Σύνολο Άνδρες 14.2000 13.82751 30 

Γυναίκες 26.8750 19.41778 16 

Σύνολο 18.6087 16.91610 46 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη shape 1 time, F(1, 42) = 

2.662, p > 0.05, η
2

p  = .060. 

 

 

 Shape 2 time = μέσος χρόνος απόκρισης στο ερέθισμα 2 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 37 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 
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παράρτημα εικόνα 31) οι γυναίκες με τυπική όραση εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη Shape 2 time (Μ = 33.33, Τ.Α. = 11.06) συγκριτικά με τις γυναίκες με προβλήματα 

όρασης (Μ = 6.50, Τ.Α. = 3.51). Οι άνδρες με προβλήματα όρασης παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα (Μ = 11.85, Τ.Α. = 9.54) έναντι των ανδρών με τυπική όραση (Μ = 

24.60, Τ.Α. = 13.73). 

Πίνακας 37 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Shape 2 time   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο.               Τ.Α.                   N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 24.6000 13.73722 10 

Γυναίκες 33.3333 11.06455 12 

Σύνολο 29.3636 12.83798 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 11.8500 9.54367 20 

Γυναίκες 6.5000 3.51188 4 

Σύνολο 10.9583 8.99990 24 

Σύνολο Άνδρες 16.1000 12.47439 30 

Γυναίκες 26.6250 15.37043 16 

Σύνολο 19.7609 14.30802 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Shape 2 time, F(1, 42) = 

3.581, p > 0.05, η
2

p  = .079 

 

 

 Shape braille time = μέσος χρόνος απόκρισης στο ερέθισμα Βraille 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 38 και το διάγραμμα μέσων όρων (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 32) οι γυναίκες με τυπική όραση εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στο 

δείκτη Shape Braille Time (Μ = 28.08, Τ.Α. = 8.00) συγκριτικά με τις γυναίκες με 

προβλήματα όρασης (Μ =5.75, Τ.Α. = 5.56). Οι άνδρες με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα (Μ = 8.60, Τ.Α. = 6.13) έναντι των ανδρών με τυπική 

όραση (Μ = 27.20, Τ.Α. = 17.76). 

Πίνακας 38 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Shape Braille Time   

Ομάδα Φύλο Μ.Ο. Τ.Α. N 

Άτομα με τυπική 

όραση 

Άνδρες 27.2000 17.76263 10 

Γυναίκες 28.0833 8.00521 12 

Σύνολο 27.6818 12.99958 22 

Άτομα με 

προβλήματα 

όρασης 

Άνδρες 8.6000 6.13360 20 

Γυναίκες 5.7500 5.56028 4 

Σύνολο 8.1250 6.02396 24 

Σύνολο Άνδρες 14.8000 14.21607 30 

Γυναίκες 22.5000 12.36662 16 
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Σύνολο 17.4783 13.96303 46 

 

Επίσης, όπως προκύπτει από την δυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Two-Way 

ΑΝΟVA), η αλληλεπίδραση της ομάδας των ερωτώμενων και το φύλο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά αναφορικά με τις μετρήσεις του δείκτη Shape Braille Time, F(1, 42) 

= .278, p > 0.05, η
2

p  = .007. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
  

Συζήτηση 

 Τα άτομα με προβλήματα όρασης σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις 

δοκιμασίες συγκριτικά με τα άτομα τυπικής όρασης τόσο σε δοκιμασίες λεκτικής όσο και 

απτικής μνήμης. Πιο αναλυτικά, σε καμία μέτρηση που ανήκει στην κατηγορία της 

λεκτικής μνήμης δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων 

παρότι ήταν καλύτερες οι επιδόσεις της ομάδας με πρόβλημα όρασης. Το εύρημα αυτό 

συνάδει με τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών όπου παρατηρείται καλύτερη 

επίδοση σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης υπέρ της ομάδας των ατόμων με προβλήματα 

όρασης (Röder, Rösler, & Neville, 2000• Röder, Rösler, & Neville, 2001• Rokem & 

Ahissar, 2009• Withagen, et al., 2013). Η υπεροχή των ατόμων με προβλήματα όρασης σε 

δοκιμασίες λεκτικής μνήμης μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα άτομα αυτά κινούνται 

και αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον μέσω λεκτικών κυρίως ερεθισμάτων αφού η όραση 

απουσιάζει.   

Όσον αφορά τις επιδόσεις των ομάδων στις δοκιμασίες εργαζόμενης μνήμης και 

προσοχής, λεκτικής ευχέρειας (και στις δύο συνθήκες) δεν παρατηρήθηκε σε καμία 

μέτρηση στατιστικά σημαντική διαφορά, ωστόσο η ομάδα των ατόμων με προβλήματα 

όρασης συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία. Εξίσου στην δοκιμασία του λεξιλογίου δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες, ωστόσο η ομάδα των 

ατόμων τυπικής όρασης σημείωσε υψηλότερη βαθμολογία.  

Στις μετρήσεις της απτικής μνήμης εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στις ομάδες και συγκεκριμένα υπέρ της ομάδας των ατόμων με προβλήματα 

όρασης, υποδηλώνοντας πιθανώς την καλύτερη απτική εμπειρία των ατόμων με πρόβλημα 

όρασης σε απτικά ερεθίσματα (Davidson, Barnes & Mullen, 1974• Hatwell, 1971• Hill & 

Bliss, 1968). Τα άτομα με προβλήματα όρασης έδωσαν περισσότερες σωστές απαντήσεις, 



69 
 

σημείωσαν χαμηλότερους χρόνους απόκρισης και έκαναν λιγότερα λάθη σε σχέση με τα 

άτομα τυπικής όρασης, γεγονός που οφείλεται στην εξάσκηση με τα απτικά ερεθίσματα. 

Αντιθέτως τα άτομα τυπικής όρασης έκαναν περισσότερο χρόνο για να δώσουν μια 

απόκριση, σημείωσαν λιγότερες σωστές απαντήσεις και έκαναν περισσότερα λάθη. 

Οι επιδόσεις των ατόμων δε βρέθηκε να επηρεάζονται από το φύλο τόσο στην 

λεκτική όσο και στην απτική μνήμη, καθώς δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε καμία μέτρηση.  

Οι περαιτέρω αναλύσεις που αφορούσαν μόνο την ομάδα των ατόμων με 

προβλήματα όρασης έδειξαν να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

μετρήσεις σχετικά με τα έτη απώλειας της όρασης. Όσον αφορά τις υποθέσεις σχετικά με 

την χρήση της Braille, τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν φάνηκε να επηρεάζονται από 

το αν είναι τώρα ενεργοί χρήστες της Braille και από το πόσο συχνά διαβάζουν Braille. 

Πιο συγκεκριμένα, το εάν τα άτομα με προβλήματα όρασης διαβάζουν Braille τώρα δεν 

σχετίζεται με το μέσο όρο των ερωτώμενων σε όλες τις μετρήσεις. Τέλος το πόσο συχνά 

τα άτομα με προβλήματα όρασης διαβάζουν Braille δεν σχετίζεται στατιστικά σημαντικά 

με το μέσο όρο των ερωτώμενων σε όλες τις μετρήσεις.  

Μια επιπλέον υπόθεση αποτελεί αν τα άτομα τα οποία διαβάζουν τώρα Braille 

έχουν καλύτερη επίδοση στο απτικό έργο κατά το οποίο το ένα σχήμα ήταν ένα γράμμα 

από την αλφαβήτα της Braille. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε αυτούς που 

είναι ενεργοί χρήστες της και σε αυτούς που δεν διαβάζουν Braille τώρα. Σε προγενέστερη 

έρευνα βρέθηκε ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης που ήταν γνώστες της Braille είχαν 

πολύ καλές επιδόσεις σε απτικές δοκιμασίες κατά τις οποίες τα ερεθίσματα ήταν με 

κουκίδες (Grant, Thiagarajah, & Sathian, 2000).  

Εξαίρεση αποτελεί η υπόθεση για τα έτη χρήσης της Braille όπου παρατηρήθηκε 

μια μετρίου βαθμού θετική συσχέτιση. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερα χρόνια γνώριζαν 
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Braille τα άτομα με προβλήματα όρασης, τόσο καλύτερη επίδοση είχαν στην 

καθυστερημένη ανάκληση της ιστορίας (επεισοδιακή μνήμη). 

Σε έρευνα τους οι Raz, Amedi, και Zohary (2005) εξέτασαν εκ γενετής τυφλά 

άτομα σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης και συγκεκριμένα στην επεισοδιακή μνήμη. Βρήκαν 

ότι η καλύτερη επίδοση σχετιζόταν με αυξημένη ενεργοποίηση του πρωτοταγή ινιακού 

φλοΐού ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε σε χαμηλή επίδοση. Αρκετές μελέτες έχουν 

αποδείξει την συμμετοχή του πρωτοταγή ινιακού φλοΐού και στην ανάγνωση της Braille, 

επομένως φαίνεται ο πρωτοταγής ινιακός φλοΐός να συμμετέχει στην λεκτική μνήμη και 

στην σωματοαισθητική (απτική) διαδικασία γενικότερα (Burton, Snyder, Diamond, & 

Raichle, 2002). 

Οι Liu και συν. (2007) βρήκαν ότι στα άτομα με προβλήματα όρασης που 

διαβάζουν Braille παρουσιάζεται αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε ινιακές, 

μετωπιαίες και κροταφικές περιοχές σε σχέση με άτομα τυπικής όρασης και με τα άτομα 

που παρουσιάζουν προβλήματα όρασης αλλά δεν διαβάζουν Braille. Οι προαναφερόμενες 

περιοχές φαίνεται να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με τον λόγο και την λεκτική 

μνήμη στα άτομα με προβλήματα όρασης. Επομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η 

πολυετή χρήση της Braille επιδρά, εν μέρει, στην λεκτική μνήμη των ατόμων, καθώς 

φαίνεται να ‘μοιράζονται’ ίδια φλοΐκή περιοχή ωστόσο χρειάζονται να διεξαχθούν και 

άλλες μελέτες για να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω ευρήματα καθώς ο αριθμός των 

μελετών για το συγκεκριμένο θέμα είναι περιορισμένος. 

Στα άτομα με προβλήματα όρασης ο ινιακός λοβός επεξεργάζεται λεκτικές 

πληροφορίες, συγκεκριμένα το πρόσθιο τμήμα του ινιακού λοβού συμμετέχει στην 

ανάγνωση της Braille, ενώ το οπίσθιο τμήμα -συμπεριλαμβάνεται και ο πρωτοταγής 

οπτικός φλοΐος- συμμετέχει στην επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών (Amedi, et al., 

2003). Το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει την υπόθεση για την ευπλαστότητα του 
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εγκεφάλου και τονίζει την δυναμικότητα του στην εύρεση αντισταθμιστικών λειτουργιών, 

με άλλα λόγια επιτυγχάνεται εγκεφαλική αναδιοργάνωση στα άτομα αυτά (Ricciardi, et 

al., 2014). 

Η χρήση (ανάγνωση) της Braille φαίνεται να αποτελεί μια υψηλού τύπου δεξιότητα 

για τα άτομα με προβλήματα όρασης καθώς απαιτούνται στοχευμένες και αδρές κινήσεις 

των δαχτύλων με αποτέλεσμα να επιφέρει δομικές και λειτουργικές εγκεφαλικές αλλαγές 

στα άτομα αυτά (Hamilton & Pascual-Leone, 1998). Επομένως συμπεραίνεται ότι η χρήση 

της Braille αναδιοργανώνει εν μέρει τον εγκέφαλο.  

Στα εκ γενετής τυφλά άτομα και στα άτομα που έχασαν την όρασή τους αργότερα 

ο ινιακός λοβός φαίνεται να αναλαμβάνει την επεξεργασία άλλων πληροφοριών, πέρα από 

τα οπτικά ερεθίσματα καθώς αυτά τα άτομα τα στερούνται. Ο ινιακός λοβός είναι το 

οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των οπτικών 

ερεθισμάτων.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα άτομα με προβλήματα όρασης 

παρουσιάζουν καλύτερες μνημονικές επιδόσεις γενικότερα στην λεκτική και απτική μνήμη 

σε σχέση με τα άτομα τυπικής όρασης αφού καλούνται να απομνημονεύσουν ποικίλα 

ερεθίσματα και μεγάλου όγκου στην καθημερινότητα τους. Στα άτομα αυτά που 

στερούνται μια αίσθηση, στην περίπτωση αυτή την όραση αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην 

απουσία ακοής, αναδιοργανώνεται ο εγκέφαλος τους μέσω της ευπλαστότητας ή 

αναπτύσσονται αντισταθμιστικές τεχνικές, και οι περιοχές που προορίζονταν για την 

επεξεργασία οπτικών ερεθισμάτων αναλαμβάνουν την επεξεργασία άλλου είδους 

πληροφοριών όπως λεκτικών πληροφοριών και ανάγνωση Braille (Kujala, Alho, & 

Näätänen, 2000). Η συμμετοχή του ινιακού λοβού στα άτομα με προβλήματα όρασης σε 

απτικές και λεκτικές δοκιμασίες είναι αναμφισβήτητη καθώς αρκετές μελέτες το έχουν 

αποδείξει (Καραβάτος, 2001). Ο χώρος των νευροεπιστημών μπορεί να δώσει 
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περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική και ανατομική συνδεσιμότητα των 

εγκεφαλικών περιοχών τόσο στα άτομα με προβλήματα όρασης όσο και στα άτομα 

τυπικής όρασης.  

Περιορισμοί: Στους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας συμπεριλαμβάνονται το 

μικρό δείγμα των συμμετεχόντων, η άνιση αντιπροσώπευση του φύλου, η ανομοιογένεια 

στα έτη απώλειας όρασης. Τέλος η περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία για το σχετικό 

θέμα.  

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας θα 

μπορέσουν ναι διαφωτίσουν περισσότερο το χώρο της ειδικής αγωγής και το χώρο των 

νευροεπιστημών. Μέσω της έρευνας θα είμαστε σε θέση να διαλευκάνουμε τον 

(αποτελεσματικό) τρόπο με τον οποίο κυρίως, τα άτομα με προβλήματα όρασης 

αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και πως ανταποκρίνονται σε αυτό. Με άλλα λόγια με 

ποιον τρόπο κωδικοποιούν τα ερεθίσματα με τα οποία έρχονται σε επαφή,  με ποιον τρόπο 

τα αποθηκεύουν και στην συνέχεια μπορούν και να τα ανακαλέσουν. Επομένως θα 

είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη εκπαιδευτική μέθοδο (Millar, 1974) 

για τα άτομα με προβλήματα όρασης, η οποία θα βασίζεται είτε σε λεκτική μορφή είτε σε 

απτική ή να βελτιωθούν τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι η εκπαίδευση των 

ατόμων αυτών θα γίνεται πιο εποικοδομητικά και πιο ευχάριστα και για τους ίδιους. Τα 

αποτελέσματα αυτά ίσως να μπορέσουν να επεκταθούν και στον επαγγελματικό τομέα. 

Ένα άτομο με προβλήματα όρασης θα είναι πιο αποτελεσματικό να εργαστεί σε μια 

χειρωνακτική εργασία ή σε μια εργασία που απαιτεί μόνο λεκτικές ή απτικές εντολές, 

αφού αντικατοπτρίζεται ο τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρά με τον περιβάλλον.  

Μελλοντικές έρευνες: Πιθανή μελλοντική έρευνα για τον ελλαδικό χώρο θα 

αποτελούσε η μελέτη ατόμων με προβλήματα όρασης και εξέτασης τους σε λειτουργική 

μαγνητική τομογραφία fMRΙ. Ενδιαφέρουσα έρευνα θα αποτελούσε η συσχέτιση της 
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Braille με άλλες γνωστικές λειτουργίες, πέραν της επεισοδιακής μνήμης. Επίσης η 

διερεύνηση και η καταγραφή του γενικότερου νευροψυχολογικού προφίλ των ατόμων 

αυτών σε σχέση με των ατόμων τυπικής όρασης ίσως θα μπορούσε να συνεισφέρει κάποια 

δεδομένα για την δυναμική και την ευπλαστότητα του εγκεφάλου που παρατηρείται στα 

άτομα αυτά. Επιπλέον η σύγκριση των επιδόσεων στα εκ γενετής τυφλά άτομα και στα 

άτομα που έχασαν την όρασή τους στην συνέχεια σε δοκιμασίες λεκτικής και απτικής 

μνήμης. Επιπροσθέτως η μελέτη της απτικής μνήμης ανάμεσα σε άτομα μου διαβάζουν 

Braille και σε αυτά που χρησιμοποιούν μόνο ηλεκτρονικά συστήματα. Τέλος, από τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας συμπεραίνεται ότι τα άτομα με προβλήματα 

όρασης παρουσιάζουν καλύτερες μνημονικές επιδόσεις στην λεκτική και απτική μνήμη 

αντίστοιχα, ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί η επίδοση του πληθυσμού αυτού στην 

οσφρητική μνήμη.  
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