
1 

 

 
 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

«Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ,ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»   

 
 

 

της 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

(με ειδίκευση στην Πληροφορική και στις Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση) 

 

Ιούνιος 2018 

  



2 

 

 
 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2018 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, 

(στην Κατεύθυνση: Πληροφορική και Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση), και τα λοιπά 

αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του φοιτητή, ο 

καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και αναπαραγωγής τους (στο 

σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε κάθε περίπτωση αναφέροντας 

τον τίτλο και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς και 

τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

«Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ,ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»   

 
 

 

 

της 

 

 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:             Κουστριάβα Ελένη, επίκουρη καθηγήτρια 

Μέλη:     Φαχαντίδης Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής 

                                                            Γιαννούλη Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Πρόλογος 

 

    

   Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτελεί μέρος της επιθυμίας μου για τη διερεύνηση της 

βραχύχρονης μνήμης στα άτομα με δυσλεξία. Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, γεγονός που καταστεί τη μελέτη της επιρροής 

της ακόμη πιο αναγκαία. Επίσης αποτελεί μια καταλυτική ευκαιρία για να αντληθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα για τα οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία που 

ακολουθείται στα άτομα με δυσλεξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Ευχαριστίες … 

 

   Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέποντά της διπλωματικής μου 

έρευνας, κ.Κουστριάβα Ελένη, επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την αμέριστη υπομονή όλο το 

διάστημα υλοποίησης της έρευνας. Ο χρόνος που διέθεσε για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα καθώς και η συνεχής καθοδήγηση είναι μερικοί από τους λόγους που 

την ευχαριστώ. 

    Δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω όμως και όλα τα παιδιά που με ενθουσιασμό 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

   Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου. Τον σύζυγό μου, Χρήστο, τους γονείς μου Αθηνά 

και Λάζαρο, τα αδέρφια μου Μαρία, Ελένη και Ηλία που με την ηθική τους συμπαράσταση 

με παρότρυναν να συνεχίσω και να φέρω εις πέρας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. 

 

 

                                                                         Πασχαλίδου Δήμητρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Τίτλος 
 

 

«Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ,ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

 

 

Περίληψη  

 
   Η μνήμη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι 

ερευνητές από πολύ νωρίς ξεκίνησαν να τη μελετούν. Οι Atkinson και Shiffrin (1968) 

διαίρεσαν τη μνήμη σε τρεις κατηγορίες: στην αισθητηριακή μνήμη, τη βραχύχρονη μνήμη, 

τη μακρόχρονη μνήμη. Η βραχύχρονη μνήμη επιλέγει και συγκρατεί πληροφορίες που θα 

χρησιμοποιηθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της 

βραχύχρονης μνήμης στα άτομα με δυσλεξία και η παρατήρηση κατά πόσο η προσθήκη 

ενός ακόμα ερεθίσματος θα τους βοηθούσε στην απομνημόνευση και στην ανάκληση. 

Συμμετείχαν 20 άτομα με δυσλεξία και 20 τυπικής ανάπτυξης. Τα εργαλεία της έρευνας 

ήταν ένα άτυπο ερωτηματολόγιο, ένα οπτικό τεστ μνήμης, ένα οπτικοακουστικό τεστ 

μνήμης και ένα οπτικοαπτικοακουστικό τεστ μνήμης. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλύτερες 

επιδόσεις των ατόμων τυπικής ανάπτυξης και στα τρία τεστ μνήμης. 
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Title 

«The short term memory in dyslexia student with use visual, audiovisual and 

multimodel method» 
 

Abstract 
 

 

 

   Memory plays a key role in people's everyday lives. Researchers began studying a lens 

from a very early age. Atkinson and Shiffrin (1968) divided memory into three categories: 

sensory memory, short-term memory, long-term memory. Short-term memory selects and 

retains information that will be used in the immediate future. The purpose of the study was 

to study short-term memory in people with dyslexia and to observe whether adding another 

stimulus would help them in memorizing and recalling. 20 individuals with dyslexia and 20 

typical developments were involved. The research tools were an informal questionnaire, a 

visual memory test, an audio-visual memory test, and an audio / visual memory test. The 

results showed better performance of typical growth individuals in all three memory tests. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   O άνθρωπος στην καθημερινότητά του δέχεται ένα τεράστιο αριθμό ερεθισμάτων. Όλα τα 

ερεθίσματα που λαμβάνει τα επεξεργάζεται σχεδόν με όλες του τις αισθήσεις. Κάποια  από 

αυτά χάνονται έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα. Άλλα αφού υποστούν βαθύτερη επεξεργασία 

αποθηκεύονται. Όπως αναφέρει ο Κολιάδης (2002) κάθε καινούρια γνώση καταχωρείται   

πάνω σε μια ήδη αποκτημένη και εγγεγραμμένη γνώση και δεξιότητα. 

   Τα ερεθίσματα που φτάνουν στον άνθρωπο αποθηκεύονται στο νοητικό χώρο που 

ονομάζεται μνήμη (Baddeley & Hitch, 1974). Οι Atkinson  και Shiffrin διαίρεσαν τη μνήμη 

σε τρία μέρη.Την αισθητηριακή μνήμη,  τη βραχύχρονη μνήμη και τη μακρόχρονη μνήμη.        

Κάθε είδος μνήμης έχει και διαφορετικές δυνατότητες. 

   Ένας από τους πρώτους ερευνητές της μνήμης ήταν ο ψυχολόγος Herman Ebbinghaus 

(1885) ο  οποίος εισήγαγε τη μελέτη των ψυχολογικών φαινομένων μέσα στο πειραματικό 

εργαστήριο. Μελέτησε το πώς διαμορφώνονται οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες των ατόμων, 

δίνοντας έμφαση στη συνδετική οργάνωση της μνήμης. Μέχρι το 1970 διατηρήθηκε η 

προσέγγιση του ψυχολόγου Ebbinghaus.Έπειτα έκανε την εμφάνισή  της μια διαφορετική 

παράδοση, αυτή του Sir Frederick Bartlett ο οποίος επικεντρώθηκε στο πώς τα καθημερινά 

βιώματα,  οι προσωπικές αξίες και ιδέες επηρεάζουν αυτά που θυμούνται  οι άνθρωποι. Η 

άποψη του Bartlett είναι αυτή που καθιερώθηκε στην έρευνα της μνήμης της καθημερινής 

ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 
 

 

 

1.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ 
   Το άτομο αποκτά τις εξωτερικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις πέντε αισθήσεις του 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (όραση,  ακοή, αφή, οσμή,  γεύση).Για την κάθε αίσθηση 

υπάρχει και μια υπεύθυνη μνήμη. 

1.1.1 Οπτική αισθητηριακή μνήμη(εικονική μνήμη)  

   Η οπτική αισθητηριακή μνήμη συγκρατεί πληροφορίες  που προσλαμβάνονται από το 

οπτικό σύστημα.Ο Neisser ονόμασε την αισθητηριακή μνήμη εικονική μνήμη η οποία 

συγκρατεί τις οπτικές εντυπώσεις προσωρινά και τις έχει διαθέσιμες για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα (Λυμπεράκης, 1997). 

   1.1.2 Ακουστική αισθητηριακή μνήμη (ηχητική μνήμη)  

   Παρόμοια με το οπτικό υλικό διατηρείται στην αισθητηριακή μνήμη για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, τα ακουστικά ερεθίσματα εκφυλίζονται  πιο γρήγορα  

απ΄την αισθητηριακή μνήμη συγκριτικά με τα οπτικά.Ο Neisser (1967) ονομάζει τις 

σύντομες ακουστικές εντυπώσεις οι οποίες διατηρούνται μετά το πέρασμα του ήχου,  

ηχητική μνήμη.  

   1.1.3 Απτική αισθητηριακή μνήμη 

     Συγκριτικά με τις υπόλοιπες αισθήσεις, η αφή δεν ανήκει σε ένα μεμονωμένο 

αντιληπτικό σύστημα(Millar,1999).Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αισθητήριο όργανο το 

οποίο επιτελεί τη λειτουργία της αφής (Millar,1999).Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

αισθήσεις η αφή αναφέρεται σε αντιληπτικά συστήματα τα οποία βρίσκονται σε ολόκληρο 

το σώμα και το δέρμα (Gibson,1983). Γιαυτό το λόγο η αίσθηση της αφής υποδιαιρέθηκε σε 
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διάφορες πηγές πληροφοριών οι οποίες επεξεργάζονται εισερχόμενα ερεθίσματα από 

υποδοχείς που βρίσκονται στο δέρμα σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση (Gibson,1983).Η 

ανατομική ποικιλία κάνει τη  δυσκολότερη τη μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας της 

αίσθησης(Gibson,1983).Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την απτική μνήμη για να αποθηκεύσει 

πληροφορίες και ερεθίσματα που έχει λάβει με την αφή (Gallace&Spence,2009).Για την 

αποθήκευση και την ανάκληση των απτικών ερεθισμάτων χρειάζεται να οργανώσει ένα 

σύστημα απτικής μνήμης. Έτσι λοιπόν γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η αφή σε όλες σχεδόν τις καθημερινές ασχολίες του ανθρώπου 

(Gallace&Spence,2009).Η έρευνα που έχει διεξαχθεί για την απτική μνήμη δεν είναι αρκετή 

(Arnold&Heiron,2002). 

   1.1.4.Κιναίσθηση 

   Τις πληροφορίες που παρέχουν στο άτομο γνώση για την εσωτερική  κατάσταση και 

λειτουργία του σώματός του τις αποκτά  με την έκτη αίσθηση που ονομάζεται  κιναίσθηση. 

«Με την κιναίσθηση αναφερόμαστε στις εσωτερικές αισθήσεις του σώματος που 

κατευθύνουν την κίνηση και τη λειτουργική κατάστασή του. »(Hayes, 1993). 

   Το πρώτο στάδιο του γνωστικού συστήματος είναι η αισθητηριακή μνήμη ( Nelson, 

1995). Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του σταδίου είναι η προσωρινή συγκράτηση των 

ερεθισμάτων και πληροφοριών. Οι πληροφορίες χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία για να 

διατηρηθούν,  στην αντίθετη περίπτωση εκφυλίζονται γρήγορα και τη θέση τους παίρνουν 

νέες πληροφορίες (Dilolo&Dixon,1988). Ανάλογα  με την αίσθηση που χρησιμοποιείται για 

την πρόσληψη της πληροφορίας έχουμε και διαφορετικές μορφές αισθητηριακής 

συγκράτησης (Howard,  1995).To μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών (90%) λαμβάνεται 

κυρίως μέσου της όρασης και της ακοής, και αποθηκεύεται αντίστοιχα στην εικονική και  

ηχητική μνήμη ( Κολιάδης, 2002). 
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1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
 

1.2.1 Ερευνητικά δεδομένα οπτικής αισθητηριακής μνήμης.  
    

   Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πρωτοποριακή έρευνα του George Sperling ο οποίος 

χρησιμοποίησε έναν πίνακα γραμμάτων. Ο πίνακας περιελάμβανε τέσσερις σειρές 

γραμμάτων με τρία γράμματα σε κάθε σειρά. Οι συμμετέχοντες παρατηρούσαν τον πίνακα 

για 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου.Στη συνέχεια έπρεπε να αναφέρουν τι γράμματα είδαν. 

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες αν και είδαν όλα τα γράμματα ανέφεραν πως δεν 

κατάφεραν να τα συγκρατήσουν στη μνήμη τους. Αυτή η διαδικασία ονομάστηκε “ολιστική 

αναφορά” (whole report) από το Sperling.Έπειτα για να μετρήσει την πραγματική διάρκεια 

της εικονικής μνήμης πρότεινε τη διαδικασία της “μερικής αναφοράς”(partial report) κατά 

την οποία οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν τα σύμβολα οποιασδήποτε σειράς. Η 

διαδικασία της μερικής αναφοράς είχε μεγαλύτερη επιτυχία απ'ότι της ολιστικής αναφοράς. 

Ο Sperling συμπέρανε πως οι συμμετέχοντες δεν πρόλαβαν να αποθηκεύσουν όλα τα 

σύμβολα τα οποία αρχικά καταγράφηκαν στην αισθητηριακή μνήμη και γιαυτό το λόγο 

εξαλείφθηκαν. Μεγάλη διαφοροποίηση καταγράφηκε στα αποτελέσματα όταν ο Sperling 

απομάκρυνε τον πίνακα σε δυο διαφορετικούς χρόνους. Όταν ο ήχος ακουγόταν με 

καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου οι συμμετέχοντες θυμόντουσαν μόνο 5-6 γράμματα 

δηλαδή η εικόνα χανόταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

   Από τα πειράματα του Sperling διαπιστώθηκε πως ο άνθρωπος διαθέτει ικανότητες που 

επιτρέπουν στις οπτικές πληροφορίες να διατηρούνται για σύντομο χρονικό διάστημα 

ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμες (Matlin, 1998). 
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   1.2.2 Ερευνητικά δεδομένα ακουστικής αισθητηριακής μνήμης.  
  

  H πιο πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Pavani και Τuratto (2008). 

   Πείραμα 1ο : Συμμετείχαν 14 φοιτητές. Tα ακουστικά ερεθίσματα ήταν 12 ήχοι από ζώα, 

οι οποίοι ακουγόντουσαν με διαφορά 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου ο ένας απ΄τον άλλον. 

Όλες οι δοκιμασίες περιελάμβαναν δυο ακουστικά σενάρια που διαρκούσαν 2 δευτερόλεπτα 

το καθένα. Το κάθε ακουστικό σενάριο εμφανιζόταν με τη σειρά ανα 500 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Υπήρχε μια δοκιμασία κατά την οποία δε διαδραματιζόταν καμία αλλαγή, 

μια κατά την οποία αφαιρούνταν ένας ήχος και μια που πρόσθεταν ένας. 

   Πείραμα 2ο :Πήραν μέρος 12 φοιτητές. Εδώ εξετάστηκαν οι επιδόσεις των φοιτητών όταν 

οι ακουστικές συχνότητες χωριζόντουσαν σε 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου σιωπή ή όταν 

παρουσιάζονταν συνεχόμενα. Αναδείχθηκαν τα ίδια αποτελέσματα με το 1ο πείραμα. 

   Πείραμα 3ο : Πήραν μέρος 10 φοιτητές. Παρουσιαζόταν μια ακουστική σκηνή και μετά 

από 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου ακουγόταν ο ήχος ενός ζώου άσχετου ή όχι με την 

προηγούμενη ακουστική μνήμη. Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν με δυσκολία  στην 

ανάκληση και στο διαχωρισμό των ακουστικών ερεθισμάτων.  

   Πείραμα 4ο : Ήταν το τελευταίο πείραμα που εκτελέστηκε. Σκοπός του τέταρτου 

πειράματος ήταν ο εντοπισμός και η αναγνώριση των αλλαγών στην ακουστική διαδικασία. 

Το ζητούμενο της διαδικασίας ήταν να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες αν η αλλαγή του 

ήχου προήλθε από πρόσθεση ή αφαίρεση κάποιου ακουστικού ερεθίσματος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η απόδοσή τους ήταν καλύτερη όταν υπήρχε περιορισμένος 

αριθμός ακουστικών ερεθισμάτων καθώς όσο αυξανόταν ο αριθμός τόσο η προσοχή τους 

αποσπόταν (Pavani&Turatto,2008). 

   Για τη μελέτη της ακουστικής μνήμης εκτελέστηκε ένα πείραμα το οποίο θα μπορούσε να 
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θεωρηθεί μια ακουστική παραλλαγή του πειράματος του Sperling (1960).To συγκεκριμένο 

πείραμα εκτελέστηκε από τους τρεις ερευνητές Darwin,Turvey και Crowder(1972) 

(Roediger III,Marsh&Lee,2001 αναφορά σε Darwin,Turvey &Crowder,1972).Παρουσίαζαν 

ταυτόχρονα μια διαφορετική λίστα με τρία διαφορετικά στοιχεία από τρία διαφορετικά 

μέρη. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές είναι πως οι συμμετέχοντες 

ανακάλεσαν λιγότερα αντικείμενα όταν τους ζητήθηκε να πρέπει να θυμηθούν ξανά εννέα 

αντικείμενα (ολιστική αναφορά) σε σύγκριση με την περίπτωση που τους ζητήθηκε να 

ανακαλέσουν όσα αντικείμενα είναι δυνατόν (μερική αναφορά).Παρόμοια με το οπτικό 

πείραμα του Sperling και στην ακουστική παραλλαγή του οι ερευνητές του,  οι ερευνητές 

καθυστέρησαν το οπτικό σύνθημα για 0,1,2,3,4 δευτερόλεπτα αφότου παρουσίασαν τα 

ερεθίσματα. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν πως όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική 

καθυστέρηση  μέχρι να ακουστεί το σύνθημα, η δυνατότητα των συμμετεχόντων να 

ανακαλέσουν τα σύμβολα μειωνόταν (Darwin,Turvey &Crowder,1972). 

   Ένας ακόμα ερευνητής ο οποίος μελέτησε την ακουστική μνήμη είναι ο Crowder(1982). 

Πραγματοποίησε δυο πειράματα. 

   Πείραμα 1ο : Το 1ο πείραμα του Crowder αποτελείται από δυο μέρη. Έλαβαν μέρος 40 

ενήλικα άτομα. Στο πρώτο μέρος σημείωσε τις καθυστερήσεις μεταξύ της παρουσίασης των 

ερεθισμάτων σε 0,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου. Για κάθε χρονικό διάστημα υπήρχε μια δοκιμαστική κασέτα η οποία είχε 18 

ζευγάρια όμοιων ακουστικών στοιχείων. Το κάθε ζευγάρι ακουστικών στοιχείων 

επαναλαμβάνονταν τρεις φορές. Στο πρώτο μέρος του πειράματος παρουσιάστηκαν όλα τα 

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

δευτερολέπτου. Ο Crowder κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ακουστική μνήμη των 

συμμετεχόντων διατηρήθηκε μέχρι και τα 1800 χιλιοστά του δευτερολέπτου.  
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   Πείραμα 2ο: Στο δεύτερο πείραμα ο Crowder χρησιμοποίησε τα χρονικά διαστήματα των 

500,1000,1500,2000 εως 5000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Σ’αυτό το πείραμα η κάθε 

κασέτα περιελάβανε 13 όμοια ζευγάρια φωνηέντων (a,i,e,), τα 11 από αυτά 

παρουσιάστηκαν με διαφορά  δυο βαθμίδων  και τα 10 με διαφορά τριών βαθμίδων. Οι 

συμμετέχοντες άκουγαν δυο φορές την ίδια κασέτα.Tην πρώτη φορά την άκουγαν για να 

επεξεργαστούν και να συνειδητοποιήσουν τι ακούνε και τη δεύτερη φορά για να εντοπίσουν 

την ομοιότητα  ή τη διαφορά σε αυτό που άκουγαν. Στη συνέχεια άκουγαν τις κασέτες με 

την αντίθετη σειρά και το ερώτημα ήταν αν τα ζευγάρια των στοιχείων που άκουγαν ήταν 

όμοια ή διαφορετικά. Τα αποτελέσματα στο οποίο κατέληξαν ο Crowder έπειτα από το 2ο 

πείραμα ήταν πως η φθορά της ακουστικής μνήμης στην αναγνώριση στοιχείων συμβαίνει 

στα 3 δευτερόλεπτα (Crowder, 1982b). 

   O Βaldwin (2007) πραγματοποίησε μια από τις ελάχιστες έρευνες που εξετάζεται σχέση 

μεταξύ έντασης του ακουστικού ερεθίσματος και ηχητικής παραμονής όταν παράλληλα 

εκτελείται η διαδικασία της οδήγησης. Συμμετείχαν 7 άντρες και 9 γυναίκες. Η   

παρουσίαση των ηχητικών ερεθισμάτων έγινε σε ένταση 60,65 και 70 dB.Για τη διαδικασία 

της οδήγησης χρησιμοποιήθηκε ένα βιντεοπαιχνίδι.Το συμπέρασμα το οποίο αναδείχθηκε 

είναι πως όσο πιο έντονος ήταν ο ήχος τόσο αποτελεσματικότερη ήταν η μνημονική 

συγκράτηση (Baldwin,2007). 
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   1.2.3 Ερευνητικά δεδομένα απτικής αισθητηριακής μνήμης 
  

  Oι Bliss, Crane,Mansfield,Townsend (1966) πραγματοποίησαν μια από τις πρώτες έρευνες 

γύρω από την απτική αντίληψη και μνήμη. 

   Πείραμα 1ο : Πήραν μέρος 3 φοιτητές οι οποίοι είχαν ξανασυμμετέχει σε ανάλογες 

δοκιμασίες. Χρησιμοποιήθηκαν 24 απτικά ερεθίσματα, τρία ερεθίσματα σε κάθε δάχτυλο, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αντίχειρες. Τα δάχτυλα είχαν ονομαστεί το καθένα με ένα 

γράμμα της άλφαβητα. Έτσι οι συμμετέχοντες κάθε φορά έλεγαν σε ποιο σημείο δέχθηκαν 

το ερέθισμα.  

   Πείραμα 2ο : Το 2ο πείραμα χρησιμοποίησε στις βάσεις του το πείραμα απ’την έρευνα του 

Sperling (1960).Χωρίστηκε στα αποτελέσματα ολιστικής και μερικής αναφοράς. Στην 

ολιστική αναφορά οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

ερεθίσματα ενώ  στην μερική αναφορά μόνο τα ερεθίσματα που θα τους ζητηθούν. Πήραν 

μέρος 3 φοιτητές  βλέποντες και 1 φοιτητής με ολική τύφλωση από την ηλικία των 14 ετών. 

Στη μερική αναφορά ο δείκτης εμφανιζόταν 0,85 δευτερόλεπτα πριν το ερέθισμα και 0, 0,1,  

0,3,  0,8 ή 2 δευτερόλεπτα μετά. Για το συμμετέχοντα με τύφλωση ο δείκτης αυτός ήταν 

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

   Τα αποτελέσματα των δυο πειραμάτων έδειξαν πως υπάρχει ένα είδος απτικής μνήμης με 

μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης. Αυτή  η βραχύχρονη απτική μνήμη εξασθενεί  σε λιγότερα 

από 0,8 δευτερόλεπτα ( Bliss, Crane,Mansfield,Townsend, 1966). 

    Ακόμα μια έρευνα για τη μελέτη της απτικής μνήμης υλοποιήθηκε από τους Gilson & 

Baddeley (1969).Πήραν μέρος 20 άτομα. Κάθε φορά άγγιζαν τους συμμετέχοντες με ένα 

στυλό σε κάποιο σημείο κάτω από το χέρι. Στη συνέχεια με χρονική καθυστέρηση 

0,3,5,10,15,30,45,60 δευτερόλεπτα ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να υποδείξουν σε 
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ποιο σημείο τους άγγιξαν. Να σημειωθεί  πως οι 10 συμμετέχοντες(δηλαδή οι μισοί) κατά 

τη διάρκεια της χρονικής καθυστέρησης έπρεπε να μετρούν αντίστροφα (ανά 3 

αριθμούς)από ένα τριψήφιο και κάτω. Οι υπόλοιποι 10 συμμετέχοντες δεν είχαν εμβόλιμα 

ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της χρονικής καθυστέρησης. Τα αποτελέσματα της παραπάνω 

διαδικασίας έδειξαν πως όταν η επανάληψη εμποδίζεται η εξάλειψη των ερεθισμάτων 

πραγματοποιείται πολύ γρηγορότερα. Σε αντίθεση όταν η επανάληψη προωθείται το 

φαινόμενο της  απαλοιφής των πληροφοριών γίνεται σε πολύ αργούς ρυθμούς( Gilson & 

Baddeley, 1969). 

   Επανάληψη της προηγούμενης έρευνας του Gilson και Baddeley (1969) 

πραγματοποίησαν οι Sullivan και Τurvey (1972).Στόχος της συγκεκριμένης και πιο 

εξελιγμένης έρευνας ήταν να εξετασθεί κατά πόσο η απτική εξασθένιση οφείλεται στην 

αδυναμία  των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα, να ανακαλέσουν τις πιο 

πρόσφατες αποκτημένες πληροφορίες και φέρνει στην επιφάνεια τις παλαιότερες. 

   Πείραμα 1ο: Έλαβαν μέρος16 συμμετέχοντες οι οποίοι εξετάσθηκαν στα χρονικά 

διαστήματα 0,2,10 και 30 δευτερόλεπτα κάτω από δυο διαφορετικές συνθήκες. Στην πρώτη 

συνθήκη οι συμμετέχοντες έπρεπε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο ερέθισμα. Στη 

δεύτερη συνθήκη έπρεπε να αθροίσουν κάποιους αριθμούς και στη συνέχεια να 

διαχωρίσουν τα αποτελέσματα των αθροισμάτων σε μονά και ζυγά. 

   Πείραμα 2ο : Στο δεύτερο πείραμα συμμετείχαν 25 άτομα και τα ενδιάμεσα χρονικά 

διαστήματα που τους δίνονταν ήταν 0,5,15,45,60 δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχε το ενδιάμεσο 

ερέθισμα με τους αριθμούς. Απ’τη στιγμή που τους ζητούσαν να απαντήσουν μέχρι να 

δείξουν σε ποιο σημείο δέχθηκαν το ερέθισμα τους δίνονταν 15 δευτερόλεπτα.  

   Πείραμα 3ο: Στο τελευταίο πείραμα έλαβαν μέρος 64  συμμετέχοντες  οι οποίοι 

εξετάσθηκαν στα 10 δευτερόλεπτα στα οποία έπρεπε να δείξουν σε ποιο σημείο του 
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σώματος τους δέχθηκαν το ερέθισμα. Η διαδικασία ήταν παρόμοια με το 2ο πείραμα, 

διαφέροντας μόνο στα δευτερόλεπτα που μεσολαβούσαν από το ερέθισμα μέχρι την 

κατάδειξή του. Τα αποτελέσματα δεν κατέληξαν σε κάποιο γενικό συμπέρασμα για την 

επιρροή της μνήμης των ατόμων. Παρόλο αυτά  οι ολιστικές περιγραφές των ατόμων για τα 

σημεία που δέχθηκαν το ερέθισμα ήταν αρκετά ακριβείς, γεγονός που ίσως οφείλεται και 

στο χρονικό διάστημα που εξετάσθηκαν. 

   Επόμενοι ερευνητές που μελέτησαν την απτική μνήμη είναι οι Watkins & 

Watkins(1974).Θεωρώντας ακατάλληλες τις προηγούμενες έρευνες των Sullivan  και 

Turvey (1972) καθώς και τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι Gilson και Βaddeley (1969) 

προσπάθησαν να εμβαθύνουν περισσότερο στη χρήση της απτικής μνήμης. Στο πείραμα 

που διεξήχθη παρουσιάζονταν μια σειρά απτικών στοιχείων. Στόχος ήταν η ανάκληση των 

απτικών στοιχείων με τη σειρά που δόθηκε. Κάθε φορά προσθέτονταν ένα επιπλέον 

ερέθισμα αμέσως μετά από το τελευταίο προς ανάκληση απτικό στοιχείο. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το επιπλέον ερέθισμα που παρουσιάζονταν εμβόλιμα επηρέαζε την ανάκληση 

των τελευταίων απτικών στοιχείων (Watkins&Watkins,1974). 

   Μια διαφορετική ως προς τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν πραγματοποιήθηκε από τους 

Kiphart,Auday,Cross (1988).Πήραν μέρος 308 συμμετέχοντες (και των δυο φύλων ). 

   Πείραμα 1ο : Χρησιμοποιήθηκαν 32 γεωμετρικά σχήματα.Οι συμμετέχοντες χωριστήκαν 

σε τρεις ομάδες. Ο καθένας άγγιζε (χωρίς να βλέπει)από ένα γεωμετρικό τρισδιάστατο 

αντικείμενο για 10 δεύτερα. Στη συνέχεια έπρεπε να ανακαλέσει τι είδε στα χρονικά 

διαστήματα των 5,20,40 δευτερολέπτων. Στα χρονικά διαστήματα η πρώτη ομάδα δεν 

ενεργούσε, η δεύτερη ομάδα χτυπούσε τα δάχτυλά της 20 φορές(απτική παρεμβολή) και η 

τρίτη ομάδα μετρούσε αντίστροφα ανά τρεις αριθμούς.(λεκτική παρεμβολή).Παρόλο τις 

παρεμβολές δεν παρουσιάστηκε επιρροή στη λειτουργία της μνήμης. 
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   Πείραμα 2ο : Το μόνο που τροποποιήθηκε στο 2ο πείραμα ήταν ο χρόνος που άγγιζαν τα 

γεωμετρικά αντικείμενα οι συμμετέχοντες αντί για 10 δεύτερα έγινε 5 δευτερόλεπτα. 

Επίσης τα χρονικά διαστήματα ήταν 20,40,80 δευτερόλεπτα και πάλι η μνήμη δεν 

επηρεάστηκε. 

   Πείραμα 3ο : Στο τρίτο πείραμα άλλαξαν οι παρεμβολές στα χρονικά διαστήματα. Εδώ 

χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον τα γράμματα  της αλφαβήτα σε πλαστική μορφή μαζί με τα 

γεωμετρικά σχήματα. Οι συμμετέχοντες ερχόντουσαν σε επαφή με τα αντικείμενα μόνο για 

3 δευτερόλεπτα. Κατάφερναν με επιτυχία να διαχωρίσουν τα περιττά αντικείμενα. 

   Πείραμα 4ο : Το 4ο πείραμα διαχωρίστηκε σε δύο στάδια. Αρχικά παρουσιάστηκαν 20 

αντικείμενα ανά 15 δευτερόλεπτα το καθένα. Στο δεύτερο στάδιο παρουσιάστηκαν 10 

παλιά αντικείμενα και 10 νέα. Η μνήμη των συμμετεχόντων παρέμεινε σε πολύ καλά 

επίπεδα. 

   Πείραμα 5ο : Δεν υπήρχαν διαφορές από το τέταρτο πείραμα, εκτελέστηκε με τον ίδιο 

τρόπο.Η μόνη διαφορά ήταν στη συμμετοχή περισσότερων ατόμων στο δείγμα. 

   Πείραμα 6ο : Οι συμμετέχοντες στο έκτο πείραμα έπρεπε να έρθουν σε επαφή με 10 

αντικείμενα για 10 δευτερόλεπτα. Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα επίσης ήταν 10 δεύτερα 

όπου οι παρεμβολές ήταν οι ίδιες με το 1ο πείραμα δηλαδή υπήρξαν λεκτικές παρεμβολές, 

απτικές παρεμβολές και καμιά ενέργεια. Για ακόμα μια φορά τα αποτελέσματα δεν έδειξαν 

κάποια αλλαγή. 

   Πείραμα 7ο : Η μόνη διαφορά με αυτό το πείραμα ήταν το χρονικό διάστημα που 

χρησιμοποιήθηκε ενδιάμεσα το οποίο ήταν 24 ώρες. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια 

αλλαγή. 

   Πείραμα 8ο: Στο όγδοο και τελευταίο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν 32 αντικείμενα. Ο κάθε 

συμμετέχοντας άγγιζε τα αντικείμενα για 2 δευτερόλεπτα.Τα χρονικά διαστήματα 



21 

 

ενδιάμεσα στις παρεμβολές ήταν 0,15,30,45 δευτερόλεπτα.Τα αποτελέσματα δεν 

αποδεικνύουν κάποια αξιοσημείωτη φθορά στη μνήμη των συμμετεχόντων (Kiphart,  

Auday &Cross,1988). 

   Οι ερευνητές υπέθεσαν πως οι ικανότητές μας για την επεξεργασία των απτικών 

πληροφοριών είναι πιο ανεπτυγμένες συγκριτικά με την επεξεργασία ακουστικών και 

οπτικών ερεθισμάτων(Kiphart,  Auday &Cross,1988). 

1.3 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ 
 

   Το επόμενο στάδιο είναι η βραχύχρονη μνήμη η οποία ονομάζεται και εργαζόμενη μνήμη 

(Baddeley, 1974).Αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα του μνημονικού συστήματος. Η 

σημαντικότητά της έγκειται στο γεγονός πως σε αυτήν πραγματοποιείται η επεξεργασία των 

πληροφοριών.Η βασική λειτουργία της είναι να επιλέγει και να συγκρατεί μόνο τις 

πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα (Wong,1982).Οι 

πληροφορίες αυτές είτε  ξεχώρισαν στην αισθητηριακή μνήμη είτε ανακαλέστηκαν από τη 

μακρόχρονη μνήμη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το άτομο θα ερμηνεύσει και 

θα ταξινομήσει τις νεοεισερχόμενες πληροφορίες. Έτσι η βραχύχρονη μνήμη αποτελεί το 

πρώτο στάδιο απομνημόνευσης μιας πληροφορίας εφόσον αυτή θεωρηθεί σημαντική για να 

προχωρήσει σε άλλα στάδια απομνημόνευσης (Baddeley,1986). Tα δεδομένα που 

μεταβιβάζονται στη βραχύχρονη μνήμη δε διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι 

ερευνητές πιστεύουν πως η διάρκειά της κυμαίνεται από 5 και 20 δευτερολέπτων. Γιαυτό το 

λόγο εξαφανίζονται γρήγορα και στη θέση τους τοποθετούνται  καινούριες πληροφορίες και 

δεδομένα (Cowan, 1997). 

   Οι Peterson &Peterson (1959) πραγματοποίησαν μια πειραματική έρευνα για να 

μελετήσουν τη διάρκεια  συγκράτησης των πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη. 
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Στην έρευνα συμμετείχαν ενήλικα άτομα, στους οποίους παρουσιάζονταν τρία τυχαία 

σύμφωνα(π.χ D,X,P,R).Έπειτα από τρία δευτερόλεπτα και 18 δευτερόλεπτα τους ζητήθηκε 

να πάνε τρία γράμματα πίσω από το κάθε σύμφωνο που είχαν ακούσει. Το συμπέρασμα της 

συγκεκριμένης μελέτης ήταν πως όταν η ανάκληση των γραμμάτων καθυστερούσε τρία 

δευτερόλεπτα, οι ερωτώμενοι ήταν ικανοί να θυμηθούν με ακρίβεια 80% ποια σύμφωνα 

είχαν ειπωθεί. Αντίθετα, όταν η ανάκληση καθυστερούσε ακόμα δεκαοχτώ δευτερόλεπτα 

ήταν ικανοί να θυμηθούν με ακρίβεια 10%.Συνηδειτοποιούμε πόσο γρήγορα χάνονται οι 

πληροφορίες από τη βραχύχρονη μνήμη. 

 

   1.3.1 Έρευνες για τη διάρκεια της βραχύχρονης μνήμης σε τυπικό           
πληθυσμό. 
 

    Ακόμα μια έρευνα υλοποιήθηκε από τον Πρόποδα (1993) σε τυπικό πληθυσμό. Σκοπός 

της πρώτης έρευνας ήταν να ελεγχθεί η διάρκεια της βραχύχρονης μνήμης με ακολουθίες 

γραμμάτων που παρουσιάζονται οπτικά. Έλαβαν μέρος παιδιά που φοιτούσαν στη ΄Β τάξη 

του δημοτικού.Το εργαλεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν 16 ακολουθίες γραμμάτων. Η κάθε 

ακολουθία αποτελούνταν από πέντε κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι 

μισές ακολουθίες περιείχαν γράμματα τα οποία ομοιοκαταληκτούσαν ηχητικά (π.χ.  

Ν,Μ,Χ,Π,Ξ).Οι άλλες μισές δεν είχαν κάποια ηχητική σύγχυση (π.χ. Β,Κ,Τ,Λ).Οι 

ακολουθίες γραμμάτων παρουσιάστηκαν οπτικά στους μαθητές για 4-5 δευτερόλεπτα η 

κάθε μια. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν τις ακολουθίες που είχαν 

παρατηρήσει(άμεση ανάκληση) αλλά και έπειτα από 30 δευτερόλεπτα από την παρατήρηση 

των ακολουθιών.Μέχρι να περάσουν τα 30 δευτερόλεπτα μεσολάβησε μια σύντομη 

συζήτηση με τα παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως περισσότερα λάθη ανάκλησης 
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παρατηρήθηκαν στις ακολουθίες γραμμάτων που δεν ομοιοκαταληκτούσαν και μάλιστα 

κατά την καθυστερημένη ανάκληση. Καλύτερη ήταν η επίδοση στην άμεση ανάκληση των 

ακολουθιών που είχαν κάποια ομοιοκαταληξία. Συμπεραίνουμε πόσο μικρή διάρκεια 

συγκράτησης έχουν οι πληροφορίες στη βραχύχρονη μνήμη. Επίσης σημαντικός 

ανασταλτικός παράγοντας θεωρείται η μεσολάβηση του ερεθίσματος της συζήτησης. 

   Κατά τη δεύτερη έρευνα οι συμμετέχοντες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

τα ίδια. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με την πρώτη έρευνα ήταν ο τρόπος παρουσίασης των 

ερεθισμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η παρουσίαση των 16 ακολουθιών των 

γραμμάτων ήταν ακουστική και όχι οπτική. Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας κλίνουν 

με αυτά της πρώτης. Εδώ η ακουστική παρουσίαση των ακολουθιών φάνηκε να μη παίζει το 

πιο καθοριστικό ρόλο στην ανάκληση των πληροφοριών. Δηλαδή όπως και στην πρώτη 

έρευνα, στην άμεση ανάκληση τα παιδιά κατάφεραν να ανακαλέσουν ευκολότερα 

περισσότερα γράμματα. Η ηχητική ομοιοκαταληξία των ακολουθιών βοήθησε στην 

ανάκληση των ακολουθιών. Όμως στη συνθήκη της καθυστερημένης ανάκλησης 

διαπιστώθηκε και πάλι πως οι πληροφορίες δεν μπορούν να παραμείνουν στη βραχύχρονη 

μνήμη για μεγάλα χρονικά διαστήματα χάνονται ή εξαλείφονται σιγά σιγά. 

   Στην τρίτη και τελευταία έρευνα συμμετείχαν τα ίδια παιδιά των προηγούμενων δύο 

ερευνών. Όμως πραγματοποιήθηκε μια διαφοροποίηση στα ερεθίσματα που 

χρησιμοποιήθηκαν. Αντί για ακολουθίες γραμμάτων, οι μισές ακολουθίες περιελάμβαναν 

λέξεις με ομοιοκαταληξία ενώ οι υπόλοιπες λέξεις χωρίς ομοιοκαταληξία.Οι ακολουθίες 

παρουσιάζονταν μία μία προφορικά. Στη διαδικασία της ανάκλησης όπως και στα 

προηγούμενα δύο πειράματα υπήρχε η άμεση ανάκληση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα 

παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο με τις λέξεις απ’ότι με την ανάκληση γραμμάτων. 

Καλύτερη επίδοση παρουσίασαν στην άμεση ανάκληση λέξεων. Η δυσκολία στην 
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επανάληψη της ακολουθίας των λέξεων αυξήθηκε στην καθυστερημένη ανάκληση καθώς 

μεσολαβούσε μέχρι τα 30 δευτερόλεπτα και συζήτηση. Έτσι τα ερεθίσματα της συζήτησης 

μαζί με το πέρασμα του χρονικού διαστήματος δυσκόλευε τη διαδικασία της ανάκλησης.  

 

1.3.2 Η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης.  
    

    Για να προσδιοριστεί η χωρητικότητα της βραχυπρόθεσμης μνήμης οι ερευνητές 

σχεδίασαν μια σειρά από διαδικασίες.Σε κάθε διαδικασία παρουσιάζονταν μια σειρά από 

αριθμούς, γράμματα ή λέξεις για το χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου το κάθε ένα. Το 

μήκος της πρότασης αυξανόταν μέχρις ότου το άτομο να μπορούσε να την επεξεργαστεί 

στο 50% του χρόνου. Στη συνέχεια, υπολόγισαν τον μέσο όρο του αριθμού των στοιχείων 

στις τρεις μεγαλύτερες ακολουθίες στις οποίες το άτομο τις αντιμετώπισε με 100% επιτυχία 

και το ονόμασαν έκταση μνήμης (Dempster,1981). 

   Στη βραχυπρόθεσμη μνήμη υπάρχουν τρεις βασικές γνωστικές λειτουργίες οι οποίες είναι  

η οργάνωση, η συγκράτηση και  η ανάσυρση πληροφοριών. 

 Οργάνωση πληροφοριών: Όταν οι πληροφορίες φτάσουν στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη ένας τρόπος για να οργανωθούν οι πληροφορίες είναι η συνένωση 

(chunking) (Ormrod,1990).Mε τη συνένωση αυξάνονται οι πληροφορίες που 

μπορούν να αποθηκευτούν. Όσο  μεγαλώνουν τα παιδιά τόσο περισσότερες 

πληροφορίες συνενώνουν. Μ’αυτό τον τρόπο μπορούν να αποθηκεύσουν 

περισσότερες πληροφορίες(Ormorod,1990).Πέρα από τη μέθοδο της 

συνένωσης ακόμα μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση των 

πληροφοριών είναι η χρήση των μνημονικών τεχνικών. Έτσι διευκολύνεται η 

μετάβαση των πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη και η μόνιμη 
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αποθήκευσή τους (Sternberg, 1999). 

 Συγκράτηση πληροφοριών:Για τη συγκράτηση των πληροφοριών 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της επανάληψης. Η επανάληψη μπορεί να είναι 

έκδηλη δηλαδή φωναχτή ή άδηλη «σιωπηλή». Υπάρχουν δυο τρόποι 

επανάληψης των πληροφοριών για να επιτευχθεί η συγκράτησή τους. 

Επανάληψη συγκράτησης ή συντήρησης χρησιμοποιείται όπως είναι λογικό 

από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από ότι παιδιά (Κail,1992).Όσες 

περισσότερες φορές επαναληφθεί μια πληροφορία τόσο πιο εύκολο είναι να 

συγκρατηθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό συνήθως συμβαίνει στις 

πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουμε αμέσως όπως ένας τηλεφωνικός 

αριθμός (Wong,1982).Επανάληψη επεξεργασίας κατά την οποία οι 

πληροφορίες για να καταφέρουν να αποθηκευτούν βρίσκουν παλαιότερες 

πληροφορίες που έχουν νοηματική ή σημασιολογική σύνδεση. Έτσι 

νεοεισερχόμενη και παλαιότερη πληροφορία αποκτούν σημασιολογική σχέση, 

μεταφέροντας τη νέα πληροφορία στη μακρόχρονη μνήμη όπου θα 

αρχειοθετηθεί μαζί με τις υπάρχουσες (Baddeley,1997).Οι περισσότεροι 

ερευνητές πιστεύουν πως η χρονική διάρκεια της βραχύχρονης μνήμης 

κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 δευτερολέπτων.Όμως  ο χρόνος διάρκειας  της 

μνήμης μπορεί να παραταθεί με τη διαδικασία της επανάληψης 

(Καψάλης,2000). 

 Ανάσυρση των πληροφοριών: Η ανάσυρση των πληροφοριών από τη  

βραχύχρονη μνήμη εξαρτάται από το πόσες πληροφορίες υπάρχουν 

αποθηκευμένες εκεί. Κάθε φορά που θέλουμε να ανακαλέσουμε μια 

πληροφορία ανιχνεύονται διαδοχικά όλες οι πληροφορίες που έχουν 
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αποθηκευτεί στη μνήμη. Η διαδικασία της ανίχνευσης σταματάει όταν 

εντοπιστεί η επιθυμητή πληροφορία (Bruce,1991). 

1.3.3 Χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία. 
 

    Ο εγκέφαλος των δυσλεκτικών ατόμων παρουσιάζει κάποια σημεία στα οποία 

διαφοροποιείται συγκριτικά με τον εγκέφαλο του τυπικού πληθυσμού. Αυτή η 

διαφοροποίηση  συμβάλει θετικά και αρνητικά στη μαθησιακή διαδικασία (Hammond & 

Hercules, 2000). Στον εγκέφαλο των δυσλεξικών ατόμων υπάρχει σε λιγότερη απ το 

επιθυμητό λευκή ουσία στη βρεγματική περιοχή, έχοντας ως συνέπεια να δυσχεραίνεται η 

επικοινωνία των δυο λοβών (Dyslexia Consultans_Dyslexia Brain,2010).Έτσι 

δικαιολογείται η δυσκολία των δυσλεκτικών να επεξεργαστεί αισθητηριακά, γλωσσικά 

ερεθίσματα καθώς και να διαχειριστεί την αναγνωστική διαδικασία  το ίδιο επιτυχημένα με 

το τυπικό πληθυσμό (Children’s Hospital Boston,2007). 

    Ένα ακόμη σημείο στο οποίο παρατηρείται διαφοροποίηση βρίσκεται στη έλλειψη 

ενεργητικότητας στη μέση κροταφική περιοχή ΜΤ/V5του οπτικού φλοιού. Το 

συγκεκριμένο σημείο είναι υπεύθυνο για την αντίληψη της κίνησης και του  βάθους, την 

καθοδήγηση κάποιων κινήσεων των ματιών (Dyslexia Consultans_Dyslexia Brain,2010).Η 

έλλειψη ενεργητικότητας  σ’αυτή την περιοχή ευθύνεται για την αδυναμία επεξεργασίας 

πολύπλοκων ερεθισμάτων όπως είναι η κατεύθυνση πολλών γραμμών μιας εικόνας, των 

γωνιών της κτλ. Τα άτομα με δυσλεξία δεν μπορούν να κατανοήσουν  μια ακολουθία 

πραγμάτων όπως είναι οι μέρες της εβδομάδας ή τους μήνες. Το ίδιο συμβαίνει  και με 

οπτικά γραπτά σύμβολα. Η αποκωδικοποίησή τους γίνεται  πολλές φορές συγκεχυμένα και 

μη ακολουθώντας τη σωστή τους διάταξη (Thomson,1984). 

    Για να πραγματοποιείται σωστότερη αισθητηριακή, κινητική και γνωστική λειτουργία 
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στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστή αιματική ροή 

(Marshall,2003).Αυτό δεν συμβαίνει με τους δυσλεκτικούς αναγνώστες καθώς 

παρατηρήθηκαν αντίθετα αποτελέσματα μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και του 

ελέγχου της τοπικής ροής(Dyslexia Consultants_Dyslexia 

Brain,2010),(Marshall,2003).Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στους 

λοβούς του δεξιού ημισφαιρίου στα άτομα με δυσλεξία. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 

δυσλεκτικοί εμφανίζουν δυσκολίες στην ικανότητα ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης 

γνωστικών πληροφοριών. Η τελευταία διαφοροποίηση είναι η ύπαρξη μικρών νευρώνων 

και αξόνων στον εγκεφαλικό φλοιό(Dyslexia Consultans_Dyslexia 

Brain,2010).(Burns,2006),(Frenkel,1999).Αυτοί οι νευρώνες και οι άξονες βρίσκονται σε 

εσφαλμένη θέση, έχοντας συνδεθεί με λάθος μέρη του εγκεφάλου,  δημιουργώντας 

αλλοίωση  στην εγκεφαλική οργάνωση. Οι συνέπειες της «λάθος ανατομίας» είναι αρκετές 

όπως η έλλειψη συμμετρίας μεταξύ των δυο ημισφαιρίων, η διαταραχή της οπτικής και 

αισθητηριακής επεξεργασίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας είναι η 

καθρεπτική όραση. Πολλές φορές παρατηρείται πως βλέπουν τα γράμματα /τμήματα 

λέξεων αντίστροφα. Στην αναγνωστική τους διαδικασία  συνήθως σημειώνονται 

αντιστροφές γραμμάτων, αντικαταστάσεις ή καθρεπτική ανάγνωση  λέξεων δηλαδή να 

ξεκινούν από τη τελευταία συλλαβή  προς την πρώτη. Γιαυτό το λόγο αυξάνεται και ο 

μέσος χρόνος ανάγνωσης μιας απλής πρότασης τριών σειρών  να ολοκληρώνεται σε 15 

λεπτά (Jordan,1972). 

   Πολλοί ερευνητές υποστήριξαν πως οι οφθαλμικές κινήσεις των παιδιών με δυσλεξία 

είναι διαφορετικές απ’ότι ενός ατόμου χωρίς δυσλεξία. Κάποιοι πρεσβεύουν πως οι 

κινήσεις των οφθαλμών τους έχουν κατεύθυνση από τα δεξιά προς τα αριστερά (Zangwill & 

Blakemore,1972).Επίσης αναφέρεται πως δεν είναι σε θέση να συνθέσουν γραπτά και 
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ακουστικά στοιχεία (Velluting,1981). 

   Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των δυσλεκτικών ατόμων είναι πως δυσκολεύονται να 

ανακαλέσουν όμοιους ήχους, ειδικότερα όταν αυτοί συνδυάζονται με γραπτά σύμβολα. Δεν 

είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εντοπίσουν τις ηχητικές διαφορές σε παρόμοια 

ηχητικά λέξεις. Συνήθως λοιπόν διαστρεβλώνουν τους ήχους λέξεων που  ακούνε και μέχρι 

να προφέρουν τι άκουσαν πιθανόν να έχουν αλλάξει εξ ολοκλήρου το περιεχόμενο 

(Jordan,1972). 

   Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αντανακλούν τα συμπτώματα της δυσλεξίας. Ο 

Thomson αναφέρει πως ένα δυσλεκτικό άτομο δεν μπορεί να συνδυάσει ταυτόχρονα πολλές 

αισθητηριακές διαδικασίες όπως την οπτική αποκωδικοποίηση ενός συμβόλου ή 

αντικειμένου και την αντιγραφή του. Το ίδιο πιθανόν να συμβαίνει όταν θα πρέπει να 

αποκωδικοποιήσουν οπτικά ή ακουστικά ένα ερέθισμα. Ένας παράγοντας εξίσου 

σημαντικός είναι πως πολλά δυσλεκτικά άτομα εμφανίζουν ταυτόχρονα και διάσπαση 

προσοχής,  γεγονός που δυσχεραίνει ολόκληρη τη διαδικασία. Η δυνατότητα συγκέντρωσης 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην επεξεργασία αλλά και στη σωστή αποθήκευση των 

δεδομένων(Jordan,1972). 

1.3.4 Η οπτική μνήμη σε άτομα με δυσλεξία 
    

   Η μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση αρκετών εντολών όπως στην 

κατανόηση  της γλώσσας,  στην επεξεργασία  δεδομένων της ανάγνωσης και της ακοής. 

Μέσα από αρκετές μελέτες έχει παρατηρηθεί πως τα άτομα με δυσλεξία αντιμετωπίζουν μια 

δυσλειτουργία στους μηχανισμούς της βραχύχρονης μνήμης (Siegel & Ryan, 1989). 

   Η έρευνα έχει παρατηρήσει αρκετά ελλείμματα στις λεκτικές και μη λεκτικές δοκιμασίες 

οι οποίες προϋποθέτουν τη βραχυπρόθεσμη συγκράτηση  πληροφοριών (Ackerman et al, 
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1990).Οι δυσλεκτικοί μαθητές εμφανίζουν δυσλειτουργία της βραχύχρονης μνήμης 

περισσότερο όταν οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν σχηματικές αναπαραστάσεις (Mc Dougall, 

Hulme,Ellis & Monk, 1994). 

   Τις περισσότερες φορές τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε 

δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την ύπαρξη οπτικής αντίληψης. Δεν παρατηρείται το 

ίδιο χαρακτηριστικό όμως στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως 

οι δυσλεκτικοί μαθητές παρουσιάζουν κάποιο οπτικό έλλειμμα γι’αυτό εμφανίζουν χαμηλές 

επιδόσεις σε οπτικές δοκιμασίες. Άλλοι ερευνητές συμπεραίνουν πως τα δυσλεκτικά άτομα 

επεξεργάζονται διαφορετικά τα οπτικά ερεθίσματα. Αυτή η «διαφορετική» οπτική 

επεξεργασία οδηγεί σε δυσκολία εκτέλεσης των δοκιμασιών που περιλαμβάνουν 

απεικόνιση εικόνων,  γραμμάτων ή λέξεων (Hammond & Hercules, 2000). 

   Το 2007 η Bosse πραγματοποίησε μια έρευνα σε δυσλεξικούς μαθητές και συμπέρανε πως 

η δυσλεξία πιθανόν να προέρχεται από φωνολογικά ελλείμματα της βραχύχρονης μνήμης. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γάλλους και Βρετανούς μαθητές. Στόχος της ήταν να 

εξετασθούν οι φωνολογικές και οι οπτικές δεξιότητες μέσα από τη διαδικασία  ανάκλησης 

ανώμαλων λέξεων  και ψευδολέξεων  για τους Γάλλους δυσλεξικούς μαθητές. Οι μαθητές 

παρατηρούσαν τις λέξεις και τις ψευδολέξεις,  τις αναγίγνωσκαν και στη συνέχεια  έπρεπε 

να τις επαναλάβουν φωναχτά. Το πείραμα κατέδειξε ένα έλλειμμα στην οπτική προσοχή  το 

οποίο συμβάλλει στη χαμηλή επίδοση.  

   Το 2010 οι Zieger et al φέραν εις πέρας μια έρευνα για να  μελετήσουν το οπτικό 

έλλειμμα στα δυσλεκτικά άτομα. Στην έρευνα πήραν μέρος 28 παιδιά με δυσλεξία ηλικίας 

8,3 μέχρι 12,4 χρόνων. Τα άτομα με δυσλεξία τα οποία πήραν μέρος είχαν δοκιμαστεί 

αρχικά με ένα τυποποιημένο αναγνωστικό τεστ. Είχαν αναγνωστική ηλικία τουλάχιστον 18 

μήνες κάτω του ορίου ηλικίας. Η σύγκριση θα γινόταν με την ομάδα ελέγχου η οποία 
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συμπεριελάμβανε 29 τυπικώς ανεπτυγμένα παιδιά. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν 

είχαν εμφανίσει στο παρελθόν κάποια γραπτή ή προφορική γλωσσική δυσκολία. Τα παιδιά 

έπρεπε να επεξεργαστούν τρία είδη ερεθισμάτων που τους δόθηκαν : γράμματα 

(σύμφωνα),αριθμούς (από το 1 ως το 9) και σύμβολα ( %,/,?,@,},<,£,§,μ  ).Υπήρχαν 

οριζόντιες σειρές πέντε χαρακτήρων. Έπειτα από τις δοκιμασίες η ομάδα των παιδιών με 

δυσλεξία εμφάνισε δυσκολία στην επεξεργασία των ακολουθιών που περιελάμβανε 

γράμματα και ψηφία δηλαδή στο λεκτικό ερέθισμα. Αντίθετα,  η επίδοσή τους ήταν 

υψηλότερη στις ακολουθίες που περιλάμβαναν μόνο σύμβολα (μη λεκτικό ερέθισμα).Το 

συμπέρασμα το ποίο κατέδειξε η παραπάνω έρευνα είναι πως τα δυσλεκτικά άτομα 

χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στα λεκτικά ερεθίσματα και όχι στα μη λεκτικά. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το συγκεκριμένο συμπέρασμα οι ερευνητές απομακρύνθηκαν από τη 

θεώρηση για οπτικό έλλειμμα στα δυσλεκτικά άτομα. Στην περίπτωση οπτικού ελλείμματος 

θα έπρεπε να παρουσιάζουν δυσχέρεια και την αντιμετώπιση των συμβόλων πέρα από τα 

γράμματα και τα ψηφία.  

   Την ίδια χρονιά διεξήχθη ακόμα μια έρευνα για το κατά πόσο υπάρχει οπτικό έλλειμμα 

στα δυσλεκτικά άτομα. Συγκεκριμένα, οι Trauzettel,Klosinski,Koitzsch,Durrwachter, 

Sokolov,Reinhard και  Klosinski (2010)  μελέτησαν την κίνηση του ματιού των ατόμων με 

δυσλεξία, μέσης ηλικίας 9,5 χρόνων και 16 παιδιά τυπικής ανάπτυξης μέσης ηλικίας 9,6  

χρόνων. Και οι δυο ομάδες των παιδιών είχαν τα γερμανικά μητρική γλώσσα. Του δόθηκαν  

δύο κείμενα για ανάγνωση, ένα εύκολο και ένα πιο δύσκολο. Οι παρατηρήσεις οι οποίες 

σημειώθηκαν απ’την έρευνα ήταν πως τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίασαν μειωμένη 

ταχύτητα ανάγνωσης αλλά αυξημένη διάρκεια συγκέντρωσης, όπως επίσης και σχετικά 

αυξημένο ποσοστό  παλινδρόμησης  ιδιαίτερα στο δύσκολο κείμενο.Το ίδιο χαρακτηριστικό 

παρατηρήθηκε και στην τυπική ομάδα, όπου και πάλι υπήρχε περισσότερη δυσκολία στο 
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πιο δύσκολο κείμενο. Από το πείραμα υπογραμμίσθηκε πως τα δυσλεκτικά άτομα 

αντιμετωπίζουν φωνολογικές δυσκολίες και όχι δυσκολίες συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης. Γιαυτό το λόγο φαίνεται να υπάρχει κάποιο οπτικό έλλειμμα στη δυσλεξία.  

   Οι Lallier,  Donnadie  και Valdois (2010)  πραγματοποίησαν  μια έρευνα καθώς ήθελαν να 

εξετάσουν την πιθανότητα ελλειμμάτων στην οπτική  ακολουθία ερεθισμάτων  στα 

δυσλεκτικά άτομα. Πήραν μέρος14 παιδιά με δυσλεξία, μέσης ηλικίας 11,3 χρόνων και 14 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης,  τα οποίοι είχαν εξετασθεί πως αναγίγνωσκαν στο επιθυμητό για 

την ηλικία τους επίπεδο, μέσης ηλικίας 10,8 χρόνων. Και οι δυο ομάδες των παιδιών είχαν 

μητρική γλώσσα τη γαλλική. Η οπτική δοκιμασία στην οποία πήραν μέρος τα παιδιά ήταν 

ατομική. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να ανακαλέσουν μια οπτική ακολουθία που τους 

δίνονταν και να την επαναλάβουν φωναχτά. Η έρευνα άντλησε το συμπέρασμα πως όσο 

μεγαλύτερο  ήταν το μέγεθος της οπτικής ακολουθίας  τόσο καλύτερες ήταν οι φωνολογικές 

δεξιότητες. Επίσης τα ελλείμματα της οπτικής προσοχής έχουν άμεση συσχέτιση με τις 

φωνολογικές διαταραχές στη δυσλεξία. Τέλος,  οι ερευνητές τόνισαν τη διαφορετική 

χρονική επεξεργασία που χρειάστηκαν οι δυο ομάδες για να φέρουν εις πέρας την οπτική 

ακολουθία.  

   Επόμενη έρευνα ήταν εκείνη των Valdois,Lassus,Sangosse & Lobier (2012).Ήθελαν να 

εξετάσουν την περίπτωση ενός οπτικού ελλείμματος. Κατά τη διάρκεια αποκωδικοποίησης 

οπτικών κωδικών σε φωνολογικούς. Στο πρώτο πείραμα συμμετείχαν 44 γάλλοι μαθητές. 

Απ’αυτούς οι 22  ήταν δυσλεκτιικοί μέσης ηλικίας 10,8 χρόνων και 22 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης που αναγίγνωσκαν  φυσιολογικά ίδιας μέσης ηλικίας με τους παραπάνω. Τα 

ερεθίσματα που τους δόθηκαν ήταν γράμματα,  ψηφία και χρώματα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως οι δυσλεκτικοί μαθητές είχαν χειρότερη  επίδοση στην καταγραφή  των 

γραμμάτων και των ψηφίων, όχι όμως των χρωμάτων. 
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   Το 2ο πείραμα πραγματοποιήθηκε  με 48  Γάλλους μαθητές στο σύνολο. Απ’αυτούς οι 

μισοί ήταν δυσλεκτικοί μέσης ηλικίας 10,5 χρόνων  και οι άλλοι μισοί ήταν φυσιολογικοί 

αναγνώστες μέσης ηλικίας 10,6 χρόνων.Το δείγμα αποτελούνταν από μαθητές που δεν είχαν 

μέρος σε άλλο προηγούμενο πείραμα. Η ομάδα των δυσλεκτικών παιδιών και η ομάδα 

ελέγχου είχαν σημαντική διαφορά στην αναγνωστική τους ηλικία. Έπειτα από μια άτυπη 

αξιολόγηση εντοπίστηκαν εκείνοι οι δυσλεκτικοί μαθητές που κατείχαν φωνολογικές 

δεξιότητες. Η διαδικασία του πειράματος αποτελούνταν από φωνολογική αξιολόγηση στην 

οποία συμμετείχαν οι δυσλεκτικοί μαθητές που εντοπίστηκαν από την άτυπη αξιολόγηση. 

Παρόμοια με το 1ο πείραμα της μελέτης τα ερεθίσματα ήταν γράμματα,  ψηφία και 

χρώματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα δυσλεκτικά παιδιά παρουσιάζουν σοβαρά 

ελλείμματα όταν εμπλέκονται σε φωνολογικές και μη φωνολογικές δοκιμασίες. Όμως 

αντίθετα με άλλες έρευνες η συγκεκριμένη έπειτα από δυο πειραματικές δοκιμασίες δεν 

επαλήθευσε την υπόθεση πως υπάρχει ένα οπτικό έλλειμμα στην αποκωδικοποίηση των 

οπτικών ερεθισμάτων σε φωνολογικά. 

 

1.3.5 Η ακουστική μνήμη σε άτομα με δυσλεξία  
   

    Οι έρευνες ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται για τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη ενός 

ακουστικού ελλείμματος στην ακουστική αντίληψη  και επεξεργασία  καθώς παρατηρήθηκε 

πως τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται να επεξεργαστούν ένα ακουστικό ερέθισμα ή να 

εντοπίσουν κάποιον ήχο στο περιβάλλον τους. 

   Το 2010 οι Leppanen et al  διερεύνησαν την αλλαγή στην επεξεργασία του τόνου σε 

παιδιά με προδιάθεση για δυσλεξία και σε παιδιά χωρίς προδιάθεση μετά τη γέννησή τους. 
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Η ίδια μέτρηση επαναλήφθηκε και στις δύο ομάδες παιδιών στη σχολική τους ζωή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης διέφεραν στην αναγνωστική 

ικανότητα με τους μαθητές που είχαν οικογενειακό ιστορικό για δυσλεξία.Οι ερευνητές 

συμπέραναν πως η διαφορετική ακουστική επεξεργασία στα παιδιά με δυσλεξία πιθανόν να 

οφείλεται σε κάποιους νευρώνες που συνδέονται με τη δυσλεξία. 

    Μια ακόμη έρευνα έλαβε χώρα από τους Ouimet & Balaban (2010).Οι ερευνητές 

θέλησαν  να εξετάσουν την ακουστική ροή κατά τη διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης. 

Πήραν μέρος 21 παιδιά με δυσλεξία. Απ’αυτά τα 16 προέρχονταν από ένα δημοτικό ειδικό 

για παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, ηλικίας 9-12 χρόνων. Τα υπόλοιπα παιδιά 

προέρχονταν από ένα ιδιωτικό γυμνάσιο, ηλικίας 13-17 χρόνων. Η ομάδα ελέγχου ήταν 21 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 11 ενήλικες. Η έρευνα κατέληξε στα εξής συμπεράσματα : τα 

παιδιά με δυσλεξία είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στο να διαχωρίσουν συνολικά τις 

ακουστικές συχνότητες καθώς επίσης και στο να αντιληφθούν την ακουστική ροή.Οι  

ερευνητές πρεσβεύουν  πως τα δυσλεξικά άτομα επεξεργάζονται διαφορετικά τις διαδοχικές 

ακουστικές πληροφορίες. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν πως υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ 

αναγνωστικής ικανότητας και ακουστικής αντίληψης. 

   Την επόμενη χρονιά το 2011 οι Stefanics, Fosker, Huss,Meas, Szucs & Goswami 

ολοκλήρωσαν μια έρευνα για την ακουστική λειτουργία των παιδιών με δυσλεξία.Στο 

δείγμα συμμετείχαν 18 παιδιά με δυσλεξία από τα οποία τα 9 αγόρια μέσης ηλικίας 3 

χρόνια και 3 μήνες. Η ομάδα ελέγχου ήταν 20 παιδιά από τα οποία τα 7 ήταν αγόρια μέσης 

ηλικίας 8 χρόνια και 8 μήνες. Μητρική γλώσσα όλων των παιδιών ήταν τα αγγλικά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν αρκετές ακουστικές 

διαφορές συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

   Οι Wang, Huss, Hamalainen και Goswami (2012) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ βασικής 
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ακουστικής επεξεργασίας, φωνολογικών δεξιοτήτων και αναγνωστικών δυσκολιών σε 

παιδιά με δυσλεξία στην Κίνα. Οι ακουστικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

αλφαβητικές γλώσσες,  μετρήσεις ευαισθησίας στην αλλαγή συχνότητας και έντασης. 

Έλαβαν μέρος 73 παιδιά. 26 παιδιά είχαν δυσλεξία μέσης ηλικίας 10 χρόνων,  29 παιδιά 

ήταν ίδιας χρονολογικής ηλικίας και 18 παιδιά ήταν στην ίδια αναγνωστική ηλικία 

(χρονολογικής ηλικίας 8,6 χρόνων). Η έρευνα περιελάμβανε δοκιμασίες φωνολογικής 

ενημερότητας, φωνολογικής επανακωδικοποίησης επεξεργασίας χαρακτήρων, γρήγορης 

αυτοματοποιημένης κατονομασίας και ακουστικής επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν πως οι κινέζοι δυσλεκτικοί μαθητές παρουσίασαν χαμηλή επίδοση στη 

φωνολογική ενημερότητα, στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη και στη γρήγορη  κατονομασία. 

Αυτό που υπογράμμισαν και τόνισαν οι ερευνητές είναι πως η βασική ακουστική 

επεξεργασία συνδέεται άμεσα με τη φωνολογική ενημερότητα. 

1.3.6 Η  βραχύχρονη μνήμη σε άτομα με αυτισμό. 
    

   Παρόλο που οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της βραχύχρονης 

μνήμη είναι ποικίλες, εκείνες  που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα με αυτισμό είναι 

δυσδιάκριτες. 

   Οι Rumsey& Hamburger (1988) διεξήχθησαν ένα πείραμα σε 10 ενήλικους άνδρες με 

αυτισμό και 10 άνδρες τυπικής ανάπτυξης. Τα άτομα του δείγματος βρισκόντουσαν μεταξύ 

των ηλικιών 18-39 ετών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν να πραγματοποιείται 

φωναχτή ανάγνωση δυο παραγράφων. Με το τέλος της ανάγνωσης τους ζητείται να 

επαναλάβουν ότι είχαν ακούσει. Η διαδικασία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά μετά το 

πέρας μισής ώρας. Το συγκεκριμένο  πείραμα εκτελέσθηκε και στις δυο ομάδες του 

δείγματος, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τους. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η 
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έρευνα ήταν πως οι δύο ομάδες που εξετάσθηκαν δεν είχαν σημαντικές διαφορές στην 

επίδοσή τους, άρα οι άνδρες με αυτισμό είχαν το ίδιο θετικά αποτελέσματα με τους άνδρες 

τυπικής ανάπτυξης. 

   Οι ίδιοι ερευνητές οι Rumsey & Hamburger το 1990 πραγματοποίησαν νέα έρευνα στην 

οποία όμως πήραν μέρος 10 ενήλικοι άντρες με αυτισμό,  με μέσο όρο ηλικίας 26 ετών,  25 

ενήλικοι άντρες της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και 15 ενήλικοι άνδρες διαγνωσμένοι με 

δυσλεξία οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας 22 έτη.Ακολούθησαν την ίδια διαδικασία 

πειράματος όπως στο πρώτο πείραμα. Εδώ όμως τα αποτελέσματα διέφεραν. Τα άτομα με 

αυτισμό παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση στην άμεση ανάκληση και από τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης και από τα δυσλεκτικά άτομα. 

   Στο ίδιο δείγμα ατόμων,  οι ίδιοι ερευνητές έφεραν εις πέρας μια παραλλαγή του 

πειράματος. Έδειχναν στα άτομα τρεις κάρτες με σχέδια. Στη συνέχεια αμέσως μετά την 

παρουσίαση,  τους ζητούσαν να τις σχεδιάσουν. Το ίδιο συνέβαινε μετά το πέρας μισής 

ώρας ώστε να δουν οι ερευνητές τι θυμούνται οι συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα, τα 

έδειξαν πως στην άμεση ανάκληση τα άτομα με αυτισμό παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση 

σε σύγκριση με τις άλλες δυο ομάδες (δυσλεκτικά άτομα και τυπικής ανάπτυξης). 

    Οι Rumsey & Hamburger (1990) πραγματοποίησαν μια τελευταία παραλλαγή του 

πειράματος και πάλι στην ίδια ομάδα ατόμων. Οι ερευνητές διάβαζαν φωναχτά  μια σειρά 

από αριθμούς. Σε κάθε δευτερόλεπτο διάβαζαν 1 ψηφίο. Οι ερωτώμενοι έπρεπε να τους 

επαναλάβουν όπως ακριβώς τους άκουσαν. Σ’αυτήν την εκδοχή του πειράματος τα άτομα 

με αυτισμό είχαν την ίδια επίδοση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, τα άτομα με 

δυσλεξία παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση και από τις άλλες δύο ομάδες που έγινε η 

σύγκριση. 

   Την ίδια χρονολογία οι Prior και Hoffman πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 12 παιδιά με 
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αυτισμό των οποίων η ηλικία κυμαινόταν από 10-17 έτη και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

Τα μισά παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν αντίστοιχη χρονολογική ηλικία με αυτή των 

παιδιών με αυτισμό. Τα άλλα μισά παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν αντιστοιχία νοητικής 

ηλικίας. Ο κάθε συμμετέχοντας έβλεπε μια φιγούρα και στη συνέχεια του ζητάν να τη 

ξανασχεδιάσει. Έπειτα από το χρονικό διάστημα των 3 λεπτών του ζητείται να το ξανά 

ζωγραφίσει. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος της παύσης μέχρι να περάσουν τα 3λεπτά ο 

εξεταστής και ο συμμετέχοντας επεξεργάζονται κάποιο άσχετο αντικείμενο ως στόχο την 

απόσπαση της προσοχής των ερωτώμενων και την καλύτερη διερεύνηση της οπτικής 

βραχύχρονης μνήμης τους. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως τα παιδιά με 

αυτισμό είχαν πολύ καλή επίδοση κατά την άμεση αντιγραφή. Αντίθετα, όταν έπρεπε να 

ανακαλέσουν αυτό που είδαν και να τη ζωγραφίσουν,παρέλειπαν στοιχεία απ’το 

περίγραμμα της εικόνας ενώ θυμόντουσαν άλλες μικρές λεπτομέρειες. 

   Ένα χρόνο αργότερα οι Ozonoff etal.(1991) διεξήγαγαν ένα πείραμα σε δύο ομάδες 

ατόμων. Η μια ομάδα αποτελούνταν από 23 άτομα με αυτισμό, ηλικίας 8-20 ετών. Η άλλη 

ομάδα περιείχε 20 άτομα, ηλικίας 8-19 έτη. Τα άτομα της δεύτερης ομάδας ήταν άτομα με 

δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική υστέρηση. Ο ερευνητής 

αναγιγνώσκει μια λίστα με 10 ζώα. Κάθε 2 δευτερόλεπτα διαβάζει 1 ζώο. Στη συνέχεια 

ζητάει από τους συμμετέχοντες να ανασύρουν, να θυμηθούν όσα περισσότερα ζώα 

μπορούν. Όποια ζώα δεν είναι σε θέση να τα ανακαλέσουν τα επαναλαμβάνει ο ερευνητής. 

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ανακαλέσουν και τα 10 ζώα δύο συνεχόμενες 

φορές μέσα σε 10 προσπάθειες. Το πείραμα κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα άτομα με 

αυτισμό είχαν καλύτερη επίδοση από τη δεύτερη ομάδα ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Απ’την 

άλλη η δεύτερη ομάδα  είχε χειρότερα αποτελέσματα από την πρώτη ομάδα.  

    Οι έρευνες συνεχίστηκαν με την έρευνα του  Minshew et al. Το 1992.Χρησιμοποίησαν 
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δείγμα 15 ατόμων με αυτισμό των ηλικιών 15-40.Ταυτόχρονα έλεγξαν την  ίδια δοκιμασία 

σε άτομα τυπικής ανάπτυξης της ίδιας χρονολογικής σημασίας. Στην πρώτη δοκιμασία που 

πραγματοποίησαν και στις δυο ομάδες ατόμων τους δόθηκαν 2 λίστες με λέξεις.Την πρώτη 

λίστα έπρεπε να την ανακαλέσουν με δυνατότητα 5 προσπαθειών. Αντίθετα τη δεύτερη 

λίστα έπρεπε να την ανακαλέσουν με μια προσπάθεια. Το τελευταίο κομμάτι της 

δοκιμασίας συμπεριελάμβανε την ανάσυρση των λέξεων της πρώτης λίστας. Οι 

προσπάθειες που είχαν οι συμμετέχοντες ήταν δυο. Στην πρώτη προσπάθεια η ανάσυρση 

της πρώτης λίστας γίνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα μετά την παρουσίασή της ενώ στη 

δεύτερη  γίνεται έπειτα από μια μεγάλη παύση. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας έδειξαν  

πως τα άτομα με αυτισμό παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης ιδιαίτερα στην ανάκληση έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια 

ακόμη δοκιμασία  πραγματοποιήθηκε και στις δυο ομάδες ατόμων που ελέγχθηκαν.Τώρα 

τους έδειξαν μια εικόνα ανθρώπου χωρίς πολλές  πληροφορίες (φιγούρα) και τους ζητήθηκε 

να την σχεδιάσουν. Στη συνέχεια ο εξεταστής συζητάει με τους συμμετέχοντες για κάποιο 

δικό τους ενδιαφέρον για περίπου 3-5 λεπτά όπου του ξαναζητάει να σχεδιάσει τη φιγούρα 

όπου είχε δει αρχικά. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δεν έδειξαν σημαντική διαφορά 

στην άμεση ανάκληση ενώ τα αποτελέσματα της ήταν παρόμοια όπως και στην πρώτη 

δοκιμασία έμμεσης ανάκλησης. Το γενικότερο συμπέρασμα που εξήχθη από τις παραπάνω 

δοκιμασίες είναι τα άτομα με αυτισμό δεν παρουσιάζουν πρόβλημα μνήμης αλλά δεν 

μπορούν να οργανώσουν και να επιλέγουν τις σωστές στρατηγικές για να κωδικοποιήσουν 

τις νέες πληροφορίες. 

   Οι Nyden et al.(1999) αξιολόγησαν 10 άτομα με αυτισμό, 10 με μαθησιακές δυσκολίες, 

10 με ΔΕΠΥ και 10 άτομα τυπικής ανάπτυξης. Όλα τα άτομα ήταν αγόρια ηλικίας 8-11 

ετών.Τα άτομα που πήραν μέρος κλήθηκαν να μετρήσουν τις κίτρινες κουκίδες σε μια 
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κάρτα που τους δόθηκε. Έπειτα από ένα σετ καρτών τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν πόσες 

κουκίδες μέτρησαν σε κάθε κάρτα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα με αυτισμό 

καθώς και τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ επέδειξαν σημαντικά χαμηλότερη 

επίδοση απ΄τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. 

   Το 2005 οι Goldberg et al. Σύγκριναν 17 άτομα με αυτισμό 21 άτομα με ΔΕΠ-Υ και 32 

άτομα τυπικής ανάπτυξης. Η ηλικία των ατόμων κυμαινόταν μεταξύ 8 έως 12 ετών. 

Χρησιμοποιήθηκε μια οθόνη αφής ενός υπολογιστή. Στον υπολογιστή προβάλλονταν μια 

σειρά από κουτιά. Τα παιδιά έπρεπε να ακουμπάνε τα κουτιά για να αποκαλύπτουν το 

εσωτερικό τους. Αυτή  η διαδικασία έπρεπε να πραγματοποιείται μέχρι να βρουν μέσα σε 

κάποια ένα κρυμμένο μπλε αντικείμενο.Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο εξεταστής 

μετρούσε πόσες φορές θα ξανανοίξουν ένα κουτί που είχαν ήδη ανοίξει. Τα συμπεράσματα 

στο οποίο κατέληξε η έρευνα ήταν πως στη σειρά με τα 6 ή τα 8 κουτιά τα άτομα με 

αυτισμό έκαναν περισσότερα λάθη σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης.  

   Οι Εdgin & Pennington (2005) αξιολόγησαν 24 άτομα άσπεργκερ 11 ετών και 21 άτομα 

τυπικής ανάπτυξης με ηλικία 12 έτη. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ακριβώς η ίδια 

με το παραπάνω πείραμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ομάδων. 

   Επόμενη έρευνα έλαβε χώρα από τους Verte et al.(2006).Πήραν μέρος 50 άτομα με 

αυτισμό,37 άτομα με άσπεργκερ,25 άτομα με Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς και 47 άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οι ηλικίες των ατόμων 

κυμαινόντουσαν από 6 εως 13 ετών. Τα άτομα συμμετείχαν σε δύο δοκιμασίες. Στην πρώτη 

δοκιμασία παρουσιάζονται τέσσερις σειρές καρτών που περιέχουν αντίστοιχα 6,8,10,12 

αφηρημένα σχέδια. Κάθε φορά κατά την οποία οι θέσεις των σχεδίων μεταβάλλονται τυχαία 

παρουσιάζεται τυχαία μια κάρτα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να δείξουν μια διαφορετική 
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κάρτα  κάθε φορά. Αν έδειχναν την ίδια κάρτα κατοχυρώνονταν ως λάθος. Τα 

αποτελέσματα της πρώτης δοκιμασίας έδειξαν πως τα παιδιά με αυτισμό είχαν χαμηλότερη 

επίδοση από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στη δεύτερη δοκιμασία ο εξεταστής ακουμπούσε 

μια σειρά από παρόμοια κουτιά που ήταν τοποθετημένα στο τραπέζι.Τα παιδιά αφού 

παρατηρούσαν την ακολουθία που τήρησε ο ερευνητής έπρεπε να προβούν στην 

επανάληψή της. Τα αποτελέσματα της δεύτερης  δοκιμασίας έδειξαν πως τα παιδιά με 

αυτισμό και άσπεργκερ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 

   Το 2007 οι Steele et al μελέτησαν 29 άτομα με αυτισμό και 29 άτομα τυπικής ανάπτυξης, 

ηλικίας 8 εως 29 ετών. Οι συμμετέχοντες ήταν ομαδοποιημένοι ως προς τη λεκτική και 

πρακτική νοημοσύνη τους. Τα άτομα παρατηρούσαν στην οθόνη ενός υπολογιστή μια σειρά 

από κουτιά τα οποία έπρεπε να αγγίζουν μέχρι να βρουν σε αυτά ένα κρυμμένο μπλε 

αντικείμενο. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα άτομα με αυτισμό 

παρουσίασαν περισσότερα λάθη αναζήτησης σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. 

   Δύο χρόνια αργότερα οι  Corbett et al. το 2009 φέραν εις πέρας μια έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν 18 άτομα με αυτισμό, 18 άτομα με ΔΕΠ-Υ και 18 άτομα τυπικής ανάπτυξης με 

μέσο όρο ηλικίας τα 9,5 έτη. Στην πρώτη δοκιμασία που πήραν μέρος τα παιδιά βλέπουν 

στην οθόνη ενός υπολογιστή να εμφανίζονται 5 γεωμετρικά σχήματα. Τα γεωμετρικά 

σχήματα είχαν ποικίλα χρώματα και ήταν διατεταγμένα σε συγκεκριμένη θέση. Στη 

συνέχεια εμφανίζεται μόνο ένα γεωμετρικό σχήμα στο κέντρο της οθόνης. Τα παιδιά έπρεπε 

να θυμούνται και να ανακαλέσουν σε ποια θέση το είδαν. Μ’αυτό τον τρόπο οι ερευνητές 

αξιολόγησαν τη μνήμη των παιδιών και στις τρεις ομάδες ελέγχου. Τα αποτελέσματα της 

πρώτης δοκιμασίας έδειξαν πως τα παιδιά με αυτισμό είχαν χαμηλότερη ικανότητα 

ανάκλησης απ’ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η δεύτερη δοκιμασία της έρευνας ήταν 

ακριβώς η ίδια με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Steele et al.Tα αποτελέσματα και 
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από τις άλλες δυο ομάδες ελέγχου. 

   Την ίδια χρονιά οι  Alloway et al  (2009) οργάνωσαν μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 

163 άτομα συνολικά. Ειδικότερα,  οι ομάδες ατόμων ήταν 15 παιδιά με ειδική γλωσσική 

διαταραχή με μέσο όρο  ηλικίας  9έτη, 55 παιδιά Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού  με 

μέσο όρο ηλικίας τα 8 έτη,83 παιδιά με ΔΕΠ-Υ έχοντας μέσο όρο ηλικίας τα 9 έτη και τέλος 

10 παιδιά με αυτισμό με μέσο όρο ηλικίας τα 8 έτη. Αξιολογήθηκε η λεκτική –ακουστική 

βραχύχρονη μνήμη με την ανάκληση ενός καταλόγου με λέξεις. Ο ερευνητής διάβαζε κάθε 

φορά έναν κατάλογο με λέξεις με ρυθμό μια λέξη ανά δευτερόλεπτο.Το παιδί καλούνταν  να 

ανακαλέσει ό,τι άκουσε σειριακά. Από τα αποτελέσματα της δοκιμασίας φάνηκε πως τα 

παιδιά με αυτισμό υστερούσαν στη λεκτική βραχύχρονη μνήμη. 

1.3.7  Η απτική μνήμη σε άτομα με προβλήματα όρασης. 
   

   Η έρευνα των Davidson,Bornes και Muller (1974) είχε ως αντικείμενο τη μελέτη της 

διατήρησης των απτικών πληροφοριών.Έλαβαν μέρος 45 άτομα εκ των οποίων τα 23 ήταν 

άτομα με κανονική όραση,  δηλαδή η ομάδα ελέγχου,  και τα 22 άτομα με ολική τύφλωση. 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ομάδες ανάμεικτα δηλαδή όχι σύμφωνα με τις 

ικανότητες της όρασής τους. Η πρώτη ομάδα είχε να συγκρίνει ένα ερέθισμα με τρία άλλα 

και η δεύτερη ένα ερέθισμα με πέντε άλλα. Η απτική επεξεργασία του κάθε ερεθίσματος 

διαρκούσε 4 δευτερόλεπτα ενώ τα ερεθίσματα  παρουσιάζονταν διαδοχικά ανά 1 

δευτερόλεπτο.Οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης χρησιμοποίησαν περισσότερες 

στρατηγικές απτικής κωδικοποίησης των ερεθισμάτων οι οποίες τους βοήθησαν να 

θυμούνται τα ερεθίσματα. Παρόλο που οι βλέποντες έχουν προηγούμενη απτική εμπειρία,  

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση των απαιτήσεων της δοκιμασίας δυσκόλεψε και τις 

δυο ομάδες των ατόμων. 
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   Την ίδια χρονιά η Μillar (1974) επανέλαβε διαδικασίες μελετών που είχαν 

πραγματοποιηθεί παλαιότερα. Εξετάσθηκαν ποικίλα ερευνητικά ερωτήματα όπως κατά 

πόσο η απτική μνήμη δεν επηρεάζεται άμεσα από εξωτερικά ή κατά πόσο η απτική 

κωδικοποίηση  απαιτεί εξειδικευμένη επεξεργασία και άλλα παρόμοια ερωτήματα. Κατά 

την πειραματική διαδικασία χρησιμοποίησαν σχήματα μη συγκεκριμένα αλλά εύκολα στη 

διαφοροποίησή τους χωρίς να θυμίζουν γνωστά γεωμετρικά σχήματα. Μεταξύ των 

ερεθισμάτων και των απαντήσεων των συμμετεχόντων μεσολαβούσαν τα χρονικά 

διαστήματα των 5, 10 ή 30 δευτερολέπτων. Σ’αυτά τα χρονικά διαστήματα οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν ήταν τα λεκτικά ερεθίσματα, κινητικά 

ερεθίσματα, κινητική επανάληψη και καθυστέρηση δίχως κάποια δραστηριότητα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα ερεθίσματα που παρουσιάζονταν στα ενδιάμεσα χρονικά 

διαστήματα προκαλούσαν ελλείψεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα,  η 

απτική αναγνώριση δε διέφερε μεταξύ των βλεπόντων και των ατόμων με τύφλωση. Όμως 

τα άτομα με τύφλωση ήταν πιο γρήγορα αλλά λιγότερο ακριβή απ’τους βλέποντες. 

    Το 1999 οι Arnold και Leader εξέτασαν την απτική μνήμη των τυφλόκωφων ατόμων.Η          

διαδικασία της έρευνας περιελάμβανε ένα παιχνίδι με κάρτες στο οποίο έπρεπε να 

ταιριάξουν τα σωστά ζευγάρια. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως οι 

τυφλόκωφοι συμμετέχοντες έκαναν συνολικά λιγότερες κινήσεις για να ολοκληρώσουν το 

παιχνίδι σε λιγότερο συνολικά χρόνο σε σχέση με τους βλέποντες. Ο αριθμός των λαθών 

και των δύο ομάδων ήταν ίδια. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα ήταν πως οι 

τυφλόκωφοι συμμετέχοντες έχουν αναπτύξει την αίσθηση της αφής καθώς την 

χρησιμοποιούν καθημερινά δηλαδή τη βελτίωσαν μέσω της μακράς εμπειρίας. 

   Έπειτα από μελέτες των  Gallace και Spence (2009) διαπιστώθηκε ότι η απτική μνήμη 

υποδιαιρείται σε λειτουργικά ξεχωριστά υποσυστήματα αλλά πιο κεντρικά και άλλα πιο 
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περιφερειακά. Οι απτικές πληροφορίες αλληλεπιδρούν  με τις πληροφορίες για άλλες 

αισθητηριακές ιδιότητες όπως απτικές, ακουστικές κτλ. Έτσι,  ένα κομμάτι από τη μνήμη 

της αφής  μοιράζεται σε διαφορετικές αισθήσεις μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι 

πληροφορίες να αποθηκευτούν στον εγκέφαλο. 

   Η έρευνα που διεξήχθη από τους Eaves και Κlonoff (1970) μελέτησε την απτική μνήμη 

των τυφλών και των βλεπόντων παιδιών. Η έρευνα περιείχε μια απτική δοκιμασία κατά την 

οποία τα παιδιά έπρεπε να ταιριάξουν έξι διαφορετικά γεωμετρικά μοτίβα στα κατάλληλα 

κενά πάνω σ’έναν πίνακα. Τα παιδιά παρατηρήθηκαν ως προς τον χρόνο,  τη μνήμη και τη 

δυνατότητα εντοπισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά με τύφλωση 

είχαν καλύτερη επίδοση απ’ότι οι βλέποντες. Αυτές οι επιδόσεις σχετίστηκαν με τη 

μεγαλύτερη απτική εμπειρία των τυφλών παιδιών  συγκριτικά με τα παιδιά με κανονική 

όραση. 

1.3.8 Η ακουστική μνήμη σε άτομα με προβλήματα όρασης. 
    

  Τα άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζεται να έχουν βελτιωμένες τις υπόλοιπες 

αισθήσεις  για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αισθητηριακές απαιτήσεις της 

καθημερινότητας και να έχουν τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Έτσι τα άτομα με 

προβλήματα όρασης βασίζονται κατά κύριο λόγο στις ακουστικές και απτικές πληροφορίες 

για να μπορούν να επεξεργάζονται τα ερεθίσματα (Cattaneo&Vecchi,2011). 

   Οι έρευνες που εξέτασαν την ακουστική μνήμη σε άτομα με προβλήματα όρασης είναι 

αρκετές. Οι Jonides,Kohn και  Rozin(1975) πραγματοποίησαν μια έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν 16 φοιτητές με ολική τύφλωση και 16 φοιτητές με κανονική όραση. Στην 

πρώτη φάση του πειράματος κάποιος διάβαζε φωναχτά μια λίστα με 20 ζευγάρια 

ουσιαστικών. Ένα ζευγάρι ανα 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,  δίνονταν στους 



43 

 

συμμετέχοντες το πρώτο ουσιαστικό  από κάθε ζευγάρι και εκείνος έπρεπε να ανακαλέσει 

το δεύτερο. Στη δεύτερη φάση  του πειράματος  κάποιος πάλι διάβαζε μια λίστα με 20 

ζευγάρια κάποιος πάλι διάβαζε μια λίστα με 20 ζευγάρια ουσιαστικών στα οποία υπήρχε 

μια σύνδεση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα  και στις δύο φάσεις του πειράματος έδειξαν 

χαμηλότερη επίδοση στα άτομα με προβλήματα όρασης απ’ότι στους βλέποντες. Όμως στη 

δεύτερη φάση του πειράματος είχαν και οι δυο ομάδες καλύτερη γενική επίδοση απ ότι  στο 

πρώτο.Όπως διαπιστώθηκε απ΄το παραπάνω πείραμα τα  άτομα με προβλήματα όρασης 

έχουν αυξημένη τη φαντασία τους. Για να μελετηθεί περισσότερο αν η ύπαρξη φαντασίας 

βοηθάει τη μνήμη το πείραμα επαναλήφθηκε σε άλλες ομάδες ατόμων. Αρχικά δόθηκαν σε 

23 φοιτητές οι δυο λίστες χωρίς όμως να τους ζητηθεί να συνδέσουν τα ουσιαστικά της 

δεύτερης λίστας. Επίσης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πραγματοποιήθηκε το πείραμα σε 13 

φοιτητές με προβλήματα όρασης. Και στα δυο τελευταία πειράματα φάνηκε πως η 

βελτίωση από τη λίστα 1 στη λίστα 2 οφείλεται στην επίδραση της φαντασίας. 

   Μια ακόμη μελέτη η ποία ασχολήθηκε με τη δυνατότητα ακουστικής επεξεργασίας 

ηχητικών ερεθισμάτων σε άτομα με προβλήματα όρασης ήταν των Roder, Rosler και 

Neville (1999).Τα άτομα με προβλήματα όρασης  είχαν ολική τύφλωση και ευαισθησία στο 

φως. Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 11 άτομα με τύφλωση και 11 άτομα με κανονική 

όραση.Τα άτομα και από τις δυο ομάδες  χρησιμοποιούσαν ακουστικά και άκουγαν ήχους 

1500 HZ για 50 χιλιοστά του δευτερόλεπτου. Τα χρονικά ενδιάμεσα διαστήματα στα οποία 

παρουσιάζονταν οι ήχοι ήταν 0,2,  1 και 2 δευτερόλεπτα.Ταυτόχρονα,  παρουσιάζονταν και 

ανακατεμένοι ήχοι των 1000HZ.Το ζητούμενο ήταν οι συμμετέχοντες να πατάν ένα κουμπί 

κάθε φορά  που αντιλαμβανόταν ένα ερέθισμα.Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως η 

επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων είναι πιο ουσιαστική στα άτομα με προβλήματα 

όρασης, αποδεικνύοντας πως η απώλεια μιας αίσθησης, δηλαδή της όραση, οδηγεί και σε 
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αλλαγές και στις υπόλοιπες αισθήσεις. 

   Οι ίδιοι ερευνητές (Roder, Rosler και Νeville,2001) μελέτησαν κατά πόσο τα άτομα με 

προβλήματα όρασης έχουν πιο ανεπτυγμένη τη μνήμη σε λεκτικές πληροφορίες οι οποίες 

όμως τους δίνονταν ακουστικά. Έλαβαν μέρος 11εκ γενετής τυφλοί και 11 άτομα με 

κανονική όραση. Χρησιμοποιήθηκε η συμπεριφορική ηλεκτροφυσιολογία μέθοδος. Ο 

τρόπος που ανταποκρινόταν που εγκέφαλος στα ερεθίσματα μετρήθηκε με 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΕΕG). Στην πρώτη φάση του πειράματος οι δυο ομάδες μόνο 

άκουγαν προτάσεις οι μισές από τις οποίες έληγαν με μια αναμενόμενη  λέξη. Το 

περιεχόμενο των προτάσεων έπρεπε να το αναλύσουν προφορικά. Οι άλλες μισές προτάσεις 

είχαν τελευταίες λέξεις οι οποίες δεν είχα σχέση  με το περιεχόμενο των προτάσεων.Στη 

δεύτερη φάση του πειράματος οι συμμετέχοντες άκουγαν τις λέξεις των προτάσεων της 

πρώτης φάσης ανακατεμένα. Ταυτόχρονα, άκουγαν και νέες λέξεις (όσες λέξεις σε αριθμό 

άκουσαν και από τις προτάσεις).Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως τα άτομα με 

προβλήματα όρασης είχαν καλύτερη επίδοση μνήμης. Επιπρόσθετα, χρησιμοποίησαν 

καλύτερες μεθόδους για να αποκωδικοποιήσουν και να συγκρατήσουν όλες τις 

πληροφορίες. 

   Τέλος,  οι Roken και Αhissan (2009) θέλοντας να ερευνήσουν αν τα πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στις μνημονικές δοκιμασίες φανερώνουν 

έναν διαφορετικό  μηχανισμό  αντιστάθμισης. Έλαβαν μέρος 16 εκ γενετής τυφλοί και 16 

άτομα με κανονική όραση. Από το πείραμα εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον,  τα 

άτομα με προβλήματα όρασης έδειξαν πως όταν τα ερεθίσματα τα οποία επεξεργάζονται  

είναι οικεία έχουν υψηλότερες μνημονικές ικανότητες. Αντίθετα, όταν τα ερεθίσματα δεν 

είναι οικεία οι επιδόσεις τους πέφτουν. Έτσι, τα γενικότερο συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει η έρευνα είναι πως τα τυφλά άτομα είναι ικανότερα στην κωδικοποίηση και 
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αποθήκευση των ερεθισμάτων.  

1.3.9 Η βραχύχρονη μνήμη σε άτομα με νοητική υστέρηση. 
    

   Τα άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάπτυξη και 

οργάνωση της προσοχής. Τα ίδια χαρακτηριστικά δεν εμφανίζονται στη χωρητικότητα και 

τη διάρκεια παραμονής των πληροφοριών αλλά κυρίως στη διευθέτηση της οργάνωσης 

αυτών στη βραχύχρονη μνήμη (Penningtov,1975).Τα άτομα χωρίς νοητική υστέρηση,  είναι 

σε θέση να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούν τη νεοεισερχόμενη 

πληροφορία ώστε να αποθηκευτεί σωστά και να μπορεί να την ανακαλέσει το άτομο όταν 

χρειαστεί. Αντίθετα,  τα άτομα με νοητική υστέρηση δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη 

σωστή  στρατηγική επεξεργασίας των νέων ερεθισμάτων (Hoover & Wade,1985).Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξε και ο Ellis (1970) ο οποίος μάλιστα τόνισε πως τα παιδιά με νοητική 

υστέρηση όταν χρησιμοποιούν στρατηγικές,  η χρήση τους είναι παθητική ή δεν ταιριάζει  

με το ερέθισμα που έχουν να επεξεργαστούν. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν 

κατακτήσει αυτή την ικανότητα από την ηλικία των 7-8 χρόνων.  

   Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ελλείμματος της βραχύχρονης μνήμης στα άτομα με 

νοητική υστέρηση είναι η απουσία «εξωτερικών λεκτικών στρατηγικών». Τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους εξωτερικά  βοηθήματα 

όπως το σημειωματάριο  ή την υπενθύμιση ενός τρίτου προσώπου για να θυμηθούν κάτι 

σημαντικό που έχουν να κάνουν. Οι Fletcher και Βray(1995) τόνισαν ότι τα άτομα με 

νοητική υστέρηση δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κάποια παρόμοια εξωτερική 

στρατηγική. Συγκεκριμένα,  οι Bray et al (1997) σημείωσαν πως η χρήση εξωτερικών  

στρατηγικών σε άτομα με νοητική υστέρηση κυμαίνονταν από 19% εως 31% ενώ σε 

άτομα  τυπικής ανάπτυξης το ποσοστό ήταν 25% εως 75%. 
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   Συνεχίζοντας, ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους το οποίο μειώνει την ανταπόκρισή  τους 

στη σωστή αποθήκευση των πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη είναι η έλλειψη 

συνεχόμενης και ουσιαστικής προσοχής. Οι Dockrell και McShone (1992) τονίζουν πως η 

προσοχή των ατόμων με νοητική υστέρηση αποσπάται ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σύνθετες 

εργασίες και ποικίλα ερεθίσματα στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει καθώς δεν είναι σε 

θέση να απορρίψουν τα ερεθίσματα τα οποία είναι άσχετα προς την εργασία που τους 

αφορά. Έτσι, δίνουν την ίδια προσοχή σε όλα τα ερεθίσματα, καθιστώντας αδύνατον να 

μπορούν να αποθηκευτούν και να τα ανακαλέσουν.  

 

                          1.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ 
    

  Έπειτα από τους Αtkinson και Shiffrin, τη μνήμη μελέτησαν και οι Baddeley & Hitch 

(1974).Πρότειναν ένα μοντέλο εργαζόμενης μνήμης, προσπαθώντας να βελτιώσουν τα 

προηγούμενα μοντέλα που είχαν προταθεί. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενεργούς 

μνήμης είναι πως το άτομο μπορεί και οργανώνει, επεξεργάζεται και συγκρατεί τις 

πληροφορίες στο μυαλό του για σύντομο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα αυτό 

όμως είναι αρκετά εύλογο ώστε να επιτρέπει στο άτομο να μπορεί να ανακαλεί τις 

πληροφορίες που επιθυμεί, χρησιμοποιώντας τες όμως άμεσα. 

   Η εργαζόμενη μνήμη αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα και διαφοροποιείται  από τη 

μακρόχρονη μνήμη της οποίας θεωρείται τμήμα της. Περιλαμβάνει τη βραχύχρονη μνήμη 

της οποίας οργανώνει, αναλύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τις συνδέει με τη 

μακρόχρονη μνήμη (Cabeza &Nyberg,1997). 

   Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως τη μνήμη που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

ενσυνείδητες σκέψεις που κάνει ο άνθρωπος σε μια δεδομένη στιγμή  ή όταν προσπαθεί να 
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θυμηθεί ένα γεγονός ή να φανταστεί κάποιες σκηνές, προκειμένου να οργανώσει και να 

ρυθμίσει  τη συμπεριφορά του  (Woolfolk,1998). 

   Oι Βaddeley και Hitch(1974) επιχείρησαν να χωρίσουν την ενοποιημένη βραχύχρονη 

μνήμη σε τρία διακριτά συστήματα, υποθέτοντας ότι λειτουργούν μαζί ως μέρη ενός 

ενοποιημένου συστήματος (Baddeley,1997).Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την κεντρική 

εκτελεστική μονάδα που ρυθμίζεται και υποστηρίζεται από το φωνολογικό σύστημα και 

το οπτικοχωρικό σημειωματάριο ( Baddeley,1997 & Baddeley,1992). 

   Κεντρικός επεξεργαστής (κεντρική εκτελεστική μονάδα ): Συντονίζει την εργαζόμενη 

μνήμη και ελέγχει τη ροή των πληροφοριών από και προς τα συστήματα από τα οποία 

ρυθμίζεται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την επιλογή όσων ερεθισμάτων θα επεξεργαστεί 

ώστε να συγκρατηθούν και να χρησιμοποιηθούν μακρόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό 

σύστημα επεξεργασίας καθώς επιλέγονται τα βήματα και οι στρατηγικές για την 

ολοκλήρωση των γνωστικών διαδικασιών της γραφής και της ανάγνωσης 

(Baddeley,1992). 

   Φωνολογικό κύκλωμα :Είναι το πρώτο βοηθητικό σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την επεξεργασία και αποθήκευση λεκτικών πληροφοριών.Οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

με χρονική αλληλουχία καθώς και με βάση τη λειτουργία τους (φωνολογική ή αρθρωτική 

λειτουργία) (Craik &Lockart,1972). 

   Το οπτικοχωρικό σημειωματάριο : Αποτελεί το δεύτερο υποβοηθητικό σύστημα το οποίο 

έχει πολλές ομοιότητες με το πρώτο υποβοηθητικό σύστημα με τη μόνη διαφορά πως 

επεξεργάζεται και συγκρατεί τα οπτικοχωρικά στοιχεία όπως το σχήμα, το χρώμα, το 

μέγεθος (Μatlin,1998). 

   Τα δυο αυτά βοηθητικά συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα ο Baddeley (1995) είχε 

συσχετίσει τη λειτουργία αυτών των συστημάτων με την καταμέτρηση των παραθύρων 
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μιας κατοικίας. Η πλειοψηφία των ατόμων πρώτα φέρνει την οπτική εικόνα της περιοχής 

που μένουν και μετρούν τα παράθυρα στη νοητική εικόνα και έπειτα μετρούν τα 

παράθυρα από το εσωτερικό του σπιτιού. Όπως και η βραχυπρόθεσμη μνήμη έτσι και τα 

δυο αυτά συστήματα έχουν περιορισμένη χωρητικότητα (Baddeley, 1995). 

                                     1.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΜΝΗΜΗ 
   Μπορεί ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή να χρησιμοποιεί  περισσότερο τη 

βραχύχρονη μνήμη,  όμως η μακρόχρονη μνήμη θεωρείται το πιο σύνθετο και το πιο 

σημαντικό δομικό τμήμα του μνημονικού συστήματος. Αποτελεί το είδος της μνήμης  το 

οποίο μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για ένα χρονικό διάστημα από πολύ 

μικρό ως πολύ μεγάλο. Το πλεονέκτημα της μακρόχρονης μνήμης είναι πως το άτομο 

μπορεί να ανασύρει πληροφορίες όποτε το επιθυμεί ( Solso,  1995).Η χωρητικότητα της 

μακρόχρονης μνήμης είναι απεριόριστη.  

   Πολλοί ερευνητές είχαν αμφισβητήσει τη διάκριση  ανάμεσα στη βραχύχρονη και 

μακρόχρονη μνήμη. Οι Craik και Lochhart (1992) υποστήριξαν πως δεν είναι όλοι οι τύποι 

της μακρόχρονης μνήμης ίδιοι καθώς υπάρχουν διαφορές στη χρονική διάρκεια 

συγκράτησης της πληροφορίας. Παράλληλα ο Tulving  (1972) διέκρινε τη μακρόχρονη 

μνήμη στη σημασιολογική μνήμη και στη μνήμη επεισοδίων. Η σημασιολογική μνήμη 

αφορά γενικές δεξιότητες και ικανότητες που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής 

μας. Από την άλλη η μνήμη επεισοδίων είναι συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις και τα 

γεγονότα που μας έχουν συμβεί.  

   Στη μακρόχρονη μνήμη οι πληροφορίες δεν είναι κωδικοποιημένες όπως συμβαίνει στη 

βραχύχρονη μνήμη (ηχητικά, οπτικά, απτικά) αλλά κωδικοποιούνται διαφορετικά. Η 

αποθήκευση και η συγκράτησή τους και η μακρόχρονη διατήρησή τους εξαρτώνται από 

τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι πληροφορίες θα ενταχθούν στα διάφορα συστήματα 
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κωδικοποίησης. Γιαυτό το λόγο η μακρόχρονη μνήμη συνιστάται μια πολύπλοκη και 

δύσκολη διαδικασία (Μπαμπλέκου,2003).Επιπρόσθετα, το άτομο σχηματίζει νοητικές 

αναπαραστάσεις για ολόκληρο το γνωστικό του σύστημα. Οι νοητικές αυτές 

αναπαραστάσεις μπορεί να είναι εικονικές για τις μη λεκτικές πληροφορίες και λεκτικές για 

τις γλωσσικές πληροφορίες (Sternberg,1999). 

   Υπάρχουν διάφορα μοντέλα σχετικά με τον τρόπο κωδικοποίησης των πληροφοριών στη 

μακρόχρονη μνήμη. 

   Το πρώτο μοντέλο είναι το μοντέλο σύγκρισης των χαρακτηριστικών. Στο συγκεκριμένο 

μοντέλο οι έννοιες αναπαριστάνονται με τη μορφή καταλόγων από χαρακτηριστικά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά διακρίνονται σε καθοριστικά τα οποία αποτελούν αναγκαίο μέρος της 

έννοιας ενώ εμφανή τα οποία δεν είναι αναγκαία και απαραίτητα για τον προσδιορισμό της 

έννοιας(Μπαμπλέκου,2003). 

   Σύμφωνα με τους Smith, Shoben και Rips(1974) κάθε νέα πληροφορία που φτάνει, 

συγκρίνεται με όλες τις πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη. 

Έτσι, αν το άτομο επεξεργάζοντάς την, θεωρήσει πως τα χαρακτηριστικά κάποιας 

παλαιότερης πληροφορίας συμπίπτουν με τη νεοεισερχόμενη τότε την ταξινομεί ανάλογα. 

Αν δε βρεθούν ομοιότητες μεταξύ των δυο πληροφοριών τότε υπάρχει μια καθυστέρηση 

μέχρις ότου να ταξινομηθεί (Μπαμπλέκου,2003). 

   Ένα ακόμη μοντέλο το οποίο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται η πληροφορία 

στη μακρόχρονη μνήμη είναι η θεωρία του δικτυακού μοντέλου. Εδώ η γνώση 

αναπαριστάνεται στη μακρόχρονη μνήμη σαν ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων κόμβων 

(Μπαμπλέκου,2003).Κάθε έννοια αποτυπώνεται σαν ένας κόμβος με ορισμένες ιδιότητες. 

Όταν οι πληροφορίες εισέρχονται στη μνήμη αποθηκεύονται μόνο στο επίπεδο της έννοιας 

που βρίσκουν εφαρμογή. Παρόμοια λειτουργία έχει και το μοντέλο των προτασιακών 
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μονάδων. Οι προτασιακές μονάδες αποτελεί μια μονάδα γνώσης η οποία κωδικοποιεί τις 

ιδέες και τις έννοιες που περιέχονται στις λέξεις, στις φράσεις και στις προτάσεις σύμφωνα 

με τις οποίες επικοινωνεί ο άνθρωπος (Aderson &Bower,1973:145).M’αυτό τον τρόπο το 

άτομο αποθηκεύει μια πληροφορία ως μια αφηρημένη έννοια δίχως να έχει τα εξωτερικά 

γνωρίσματά της, ούτε τα ακουστικά ή οπτικά (Μπαμπλέκου,2003). 

    Τα ερεθίσματα και οι πληροφορίες που λαμβάνει το άτομο είναι απαραίτητο να υποστούν 

επεξεργασία με στόχο την είσοδο δεδομένων.Η στρατηγική που ακολουθείται είναι γνωστή 

ως το μοντέλο “Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών”. Τα στάδια τα οποία ακολουθούνται 

με τη σειρά που ενεργοποιούνται είναι : η προσοχή, η διάκριση, η οργάνωση, η μνήμη,  η 

μεταβίβαση/ γενίκευση (Στασινός, 2009). 

α.προσοχή : Η νοητική ικανότητα της προσοχής αφορά τα ερεθίσματα τα οποία καλείται να 

επεξεργαστεί το άτομο κάθε φορά και τη γνωστική διαδικασία την οποία πρέπει να 

ακολουθήσει για να επιτύχει τα παραπάνω. Χαρακτηρίζεται πολυσύνθετη και 

πολυπαραγοντική διεργασία και απαιτεί τη συσσώρευση της νοητικής ικανότητας του 

ανθρώπου (Ormrod, 1990).Στα πλαίσια της νοητικής ικανότητας συμπεριλαμβάνεται το 

χαρακτηριστικό του προσανατολισμού δηλαδή τη συγκέντρωση που πρέπει να δείξει για 

κάθε ερέθισμα. Επιπρόσθετα, η ικανότητα της  διάκρισης των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων της κάθε πληροφορίας είναι στοιχεία της προσοχής. Η διάκριση των 

πληροφοριών σχετίζεται με το αν οι πληροφορίες είναι  καινούριες ή έχουν υποστεί  

επεξεργασία  (Baddeley& Hitch,1974). 

Β. οργάνωση : Η ενεργοποίηση της οργάνωσης θεωρείται από τις πιο σημαντικές νοητικές 

ικανότητες  καθώς σ'αυτό  το στάδιο καταγράφονται και ομαδοποιούνται οι 

προσλαμβανόμενες πληροφορίες στη μνήμη του ατόμου.  

γ.η μνήμη : Η συγκεκριμένη ικανότητα του ανθρώπου περιλαμβάνει τη διατήρηση και την 
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επαναφορά των ήδη κεκτημένων εμπειριών. Τρία είναι τα δομικά στοιχεία της μνήμης 1.η 

εσωτερική μνήμη η οποία αποθηκεύει τις πληροφορίες που εισέρχονται με τις αισθήσεις και 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αισθητηριακών εικόνων  2.η βραχύχρονη μνήμη και 3.η 

μακρόχρονη μνήμη   όπως αναλύθηκαν παραπάνω(Baddeley, 1986).  

 

δ.μεταβίβαση ή γενίκευση :Η διεργασία αυτής της νοητικής λειτουργίας  είναι υπεύθυνη για 

την ικανότητα του ατόμου να ανακαλέσει τις γνώσεις που έχει  αποθηκεύσει στο παρελθόν 

και να τις συσχετίσει με τις καινούριες γνώσεις που θα λάβει. Όσο πιο κοντά με την 

παλαιότερη γνώση είναι η νεοεισερχόμενη,  τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το έργο της 

μεταβίβασης (Hochey,1973). 

1.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

   Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της βραχύχρονης μνήμης στα άτομα με δυσλεξία μέσω 

οπτικών, οπτικοακουστικών και πολυτροπικών μέσων. Eξετάσθηκε μέσα από τις δοκιμασίες 

ποια είναι  η αίσθηση  που επικρατεί στην αποθήκευση πληροφοριών και στις δυο ομάδες 

ατόμων. Στόχος ήταν να δούμε αν η προσθήκη ενός ακόμη ερεθίσματος θα βοηθούσε στην 

απομνημόνευση και ανάκληση. 

1.7 EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάσθηκαν στην έρευνα είναι τα εξής : 

 Αν ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τεστ (οπτικό, οπτικοακουστικό, 

οπτικοαπτικοακουστικό) ήταν μικρότερος για τα δυσλεκτικά άτομα σε σύγκριση με 

τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. 

 Αν ο συνολικός αριθμός των λαθών (στο κάθε τεστ ξεχωριστά) των δυσλεκτικών 

ατόμων ήταν μικρότερος σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. 

 Αν ο συνολικός αριθμός κινήσεων για την ολοκλήρωση του κάθε τεστ ήταν 

μικρότερος στα δυσλεκτικά άτομα σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης.  
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 Αν η προσθήκη ακουστικού ερεθίσματος βοηθάει στην απομνημόνευση και 

ανάκληση. 

 Αν η προσθήκη απτικού ερεθίσματος σε συνδυασμό με το οπτικό και το ακουστικό 

βελτιώνει την απομνημόνευση και ανάκληση. 

 Αν η αυτοαναφορά των συμμετεχόντων σχετικά με την αίσθηση που 

χρησιμοποίησαν για να ολοκληρώσουν τις τρεις διαδικασίες συμπίπτει με τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ :Μεθοδολογία έρευνας  
 

2.1 Συμμετέχοντες  
 

Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι μαθητές διαγνωσμένοι με δυσλεξία. Από αυτούς oι 16 

είναι αγόρια και οι 4 είναι κορίτσια. Ο μέσος όρος της ηλικίας των συμμετεχόντων είναι 9.3 

(πίνακας 1),(πίνακας 2). 

Όλοι οι μαθητές φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. 

Δείγμα παιδιών με δυσλεξία λήφθηκε από όλες τις τάξεις του δημοτικού. Όμως μεγαλύτερο 

ποσοστό εμφάνισης παιδιών με δυσλεξία εμφανίσθηκε στην Γ΄ δημοτικού με 6 μαθητές 

(30%) ενώ μικρότερο ποσοστό είχαν αυτοί που φοιτούσαν στην Α΄ και Ε΄ δημοτικού 2 

μαθητές αντίστοιχα στην κάθε τάξη (10%) (πίνακας 3). 

Πίνακας 1.Ηλικία συμμετεχόντων με δυσλεξία  

 Ελάχιστη τιμή  Μέγιστη τιμή  Μέσος όρος  Τυπική 

απόκλιση  

Ηλικία  6.3 12.3 9.3 1.62 
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Πίνακας 2. Φύλο συμμετεχόντων με δυσλεξία.  

 Αριθμός  Ποσοστό % 

Αγόρια  16 80 

Κορίτσια  4 20 

 

 

Πίνακας 3.Τάξη φοίτησης συμμετεχόντων με δυσλεξία.  

 Αριθμός μαθητών  Ποσοστό % 

Α΄ 2 10  

Β΄ 4 20 

Γ΄ 6 30 

Δ΄ 3 15 

Ε ΄ 2 10 

ΣΤ΄ 3 15 

 

 

   Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους συμμετέχοντες δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε με βάση τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών. 

Στο ερωτηματολόγιο αναγραφόταν τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου του κάθε 

συμμετέχοντα καθώς και το φύλο του. Έπρεπε επίσης να συμπληρωθεί η ακριβής 

ημερομηνία γέννησής του και η τάξη φοίτησης. Σημαντικές πληροφορίες για τους 

συμμετέχοντες του δείγματος ήταν αν υπήρχαν συνοδά προβλήματα ή προβλήματα ακοής 

εκτός από τη δυσλεξία. Το συγκεκριμένο πεδίο δε συμπληρωνόταν από το τυπικό 

πληθυσμό. Οι τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εξέταζαν τα ενδιαφέροντά τους 

γύρω από την τεχνολογία και τη μουσική. Σημειωνόταν κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ταμπλέτα αφής και σε ποια συχνότητα. 

Παρόμοια εξετάσθηκε κατά πόσο ακούνε μουσική ή χρησιμοποιούν βιβλία αφής και σε 

ποια συχνότητα γίνεται η χρήση τους. 

   Όπως διαπιστώθηκε και από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι περισσότεροι 

μαθητές γνώριζαν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ταμπλέτα αφής. Αντίθετα, μόνο 
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3 από τους 20 (15%) δεν είχαν αυτήν την ικανότητα. 

   Στην έρευνα έλαβαν μέρος και 20 μαθητές επίσης δημοτικού τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου (πίνακας 4).Οι ηλικίες τους κυμάνθηκαν από 6.6 εως 

12.3, μέσος όρος ηλικίας 9.5.Από το σύνολο των μαθητών οι 17 είναι αγόρια (85%) και οι 3 

κορίτσια (15%) (πίνακας 5). 

 

Πίνακας 4. Ηλικία συμμετεχόντων τυπικής ανάπτυξης  

 Ελάχιστη τιμή  Μέγιστη τιμή  Μέσος όρος  Τυπική 

απόκλιση  

Ηλικία  6.6 12.3 9.5 1,49 

 

 

Πίνακας 5. Φύλο συμμετεχόντων τυπικής ανάπτυξης.  

 Αριθμός  Ποσοστό % 

Αγόρια  17 85 

Κορίτσια  3 15 

 

 

Ως προς τις τάξεις φοίτησης των μαθητών οι περισσότεροι μαθητές φοιτούνε στην Γ΄ 

δημοτικού (30%) ενώ οι λιγότεροι (5%) απ’αυτούς που συμμετείχαν, στην Α΄ δημοτικού 

(πίνακας 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Πίνακας 6.Τάξη φοίτησης συμμετεχόντων τυπικής ανάπτυξης  

 Αριθμός μαθητών  Ποσοστό % 

Α΄ 1 5 

Β΄ 4 20 

Γ΄ 6 30 

Δ΄ 4 20 

Ε ΄ 2 10 

ΣΤ΄ 3 15 

 

Ακόμη,  η πλειοψηφία των μαθητών (95%) χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς 

ακούνε και μουσική στην καθημερινότητά τους. Μόνο 1 μαθητής δεν είχε επαφή ούτε με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ούτε με το ερέθισμα της μουσικής. 

 

 

2.2 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 
 

   Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα εργαλεία. Ένα άτυπο 

ερωτηματολόγιο, ένα οπτικό τεστ μνήμης (τεστ 1),ένα ακουστικό τεστ μνήμης (τεστ 2),ένα 

οπτικοαπτικοακουστικό τεστ μνήμης (τεστ 3). 

   Το ερωτηματολόγιο όπως προαναφέρθηκε  περιείχε δημογραφικές και προσωπικές 

ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες. 

    Το οπτικό τεστ μνήμης αποτελούνταν από ένα χαρτί μεγέθους Α3, το οποίο ήταν 

χωρισμένο σε 24 παραλληλόγραμμα διαστάσεων (5,2ˣ5,5 cm).Σχηματιζόντουσαν 6 στήλες 

και 4 γραμμές. Σε κάθε παραλληλόγραμμο υπήρχαν αποτυπωμένες διάφορες διαστάσεις 

γραμμών (κάθετες, οριζόντιες και συνδυασμοί αυτών ),χωρίς όμως να είναι σχεδιασμένη 

κάποια συγκεκριμένη οικεία εικόνα. Κάθε παραλληλόγραμμο καλύπτονταν από σκληρό 

χαρτόνι ίδιων διαστάσεων το οποίο το είχα κολλήσει μόνο από την πάνω πλευρά του καθώς 

έπρεπε να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει. Από τα 24 παραλληλόγραμμα 

σχηματιζόντουσαν 12 ζευγάρια από ίδιους σχεδιασμούς γραμμών(εικόνα 1). 
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                                             Εικόνα 1.οπτικό τεστ μνήμης 

 

   Για τη διεξαγωγή του οπτικοακουστικού τεστ χρησιμοποιήθηκε μια ταμπλέτα αφής 

(touchpad) IVEO διαστάσεων Α3,  της εταιρείας View Plus.Αποτελείται από το IVEO 

Creator, το οποίο είναι το πρόγραμμα σχεδίασης, δημιουργίας και επεξεργασίας 

απτικοακουστικών γραφικών και από το IVEO Converter,ένα εργαλείο το οποίο εισάγει από 

τον ηλεκτρονικό  υπολογιστή έτοιμα γραφικά στη συσκευή IVEO(εικόνα 2). 

   Η ταμπλέτα μεταφράζει τη θέση και την κίνηση των δαχτύλων του χρήστη σε μια σχετική 

θέση στην οθόνη του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή με τον οποίο ήταν συνδεδεμένη,  

προσφέροντας ακουστικές και απτικές πληροφορίες. Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 

λαμβάνει πληροφορίες μέσω της αφής, σαρώνοντας απτικές εικόνες και ταυτόχρονα να 

λαμβάνει ακουστικές πληροφορίες για κάθε σημείο που πιέζει με τα δάχτυλα των χεριών 

του.  

                                                       

                                                       Εικόνα 2. IVEO Touchpad 

 

   Χρησιμοποιήθηκε και πάλι χαρτί Α3 το οποίο ήταν χωρισμένο στον ίδιο αριθμό 

παραλληλογράμμων (5,2ˣ5,5 cm),όπως και στα προηγούμενα τεστ. Το χαρτί αυτό 
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τοποθετούνταν πάνω στην ταμπλέτα αφής. Το κάθε παραλληλόγραμμο αντιστοιχούσε σε 

ένα διαφορετικό ήχο και σε ένα διαφορετικό σχέδιο γραμμών. Έτσι σχηματιζόντουσαν 12 

ζευγάρια ήχων και σχεδίων. Παρόμοια με το οπτικό τεστ μνήμης και στο οπτικοακουστικό 

στα παραλληλόγραμμα ήταν κολλημένα από την πάνω πλευρά τους ένα σκληρό χαρτόνι 

που τα κάλυπτε (εικόνα 3). 

                                                

                                          Εικόνα 3.οπτικοακουστικό τεστ μνήμης 

 

   Το τελευταίο τεστ που διεξήχθη ήταν το οπτικοαπτικοακουστικό. Παρόμοια με το τεστ 2 

και εδώ χρησιμοποιήθηκε η ταμπλέτα αφής η οποία ήταν συνδεδεμένη με φορητό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η διαφορά με τα προηγούμενα δυο τεστ είναι πως εδώ 

χρησιμοποιήθηκε η πολυτροπική παρουσίαση των παραλληλογράμμων, δηλαδή υπήρχε 

συνδυασμός ακουστικών, οπτικών και απτικών γραφικών σε κάθε παραλληλόγραμμο. Στην 

ταμπλέτα τοποθετούνταν ένα χαρτί μεγέθους Α3 το οποίο ήταν χωρισμένο σε 24 

παραλληλόγραμμα (5,2ˣ5,5 cm) και πάλι σχηματίζονταν  6 στήλες και 4 γραμμές.Το χαρτί 

που χρησιμοποιήθηκε είχε ανάγλυφη μορφή. Όμως,  σε κάθε παραλληλόγραμμο υπήρχαν 

διαφορετικοί σχεδιασμοί γραμμών, υφών (απτικής μορφής) και ήχων τα οποία καλύπτονταν 

από σκληρό χαρτόνι που ήταν κολλημένο από την πάνω πλευρά τους. Όπως  συνέβαινε και 

με τα δυο προηγούμενα τεστ δημιουργούνταν 12 ζεύγη παραλληλογράμμων τα οποία είχαν 

ίδιους συνδυασμούς γραμμών, υφών αλλά και ήχων (εικόνα 4). 
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                                            Εικόνα 4.οπτικοαπτικοακουστικό τεστ μνήμης 

2.3 Διαδικασία  
 

   Η έρευνα, στο μεγαλύτερο μέρος της, πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της 

περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Με κάποιους συμμετέχοντες οι συναντήσεις έλαβαν χώρα 

στο σπίτι τους..Η διεξαγωγή της ήταν καθόλη τη διάρκεια ατομική και συνεχόμενη,  πέρα 

από κάποια ολιγόλεπτα διαλείμματα μεταξύ των δοκιμασιών. 

   Ο χώρος διεξαγωγής ήταν συνήθως κάποια αίθουσα διδασκαλίας,  η οποία ήταν 

απομακρυσμένη από εξωτερικά ερεθίσματα που μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή 

των συμμετεχόντων. 

   Πριν την έναρξη της διαδικασίας η ερευνήτρια τους διάβαζε τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου για τη συμπλήρωση των δημογραφικών και προσωπικών στοιχείων. 

Έπειτα τους δίνονταν ένα δοκιμαστικό τεστ για τη φάση της προετοιμασίας και της 

εξοικείωσης,  με στόχο να κατανοήσουν τη διαδικασία και να εξοικειωθούν με τα υλικά και 

τον τρόπο χρήση τους. Η φάση αυτή διαρκούσε 5 λεπτά. 

   Τα τεστ διεξάγονταν κυκλικά σε κάθε συμμετέχοντα  δηλαδή στον πρώτο η διαδικασία 

ξεκίνησε από το οπτικό τεστ, στη συνέχεια προχώρησε στο οπτικοακουστικό και στο τέλος 

πραγματοποιήθηκε το οπτικοαπτικοακουστικό. Έτσι στο δεύτερο συμμετέχοντα η 

διαδικασία ξεκίνησε από το οπτικοακουστικό  τεστ, ακολούθησε το  

οπτικοαπτικοακουστικό και τελευταίο το οπτικό τεστ. Στον τρίτο συμμετέχοντα πρώτα 

πραγματοποιήθηκε το οπτικοαπτικοακουστικό,  έπειτα το οπτικό και στο τέλος το 

οπτικοακουστικό. Η κυκλική χορήγηση των τεστ στους συμμετέχοντες στόχευε στην 

εξάλειψη της πιθανότητας αλλοίωσης των αποτελεσμάτων λόγω α) επίδρασης του 

παράγοντα νοητικής κόπωσης (επιβάρυνση του γνωστικού φορτίου και δυσκολία 

συγκέντρωσης) και β) της επίδρασης της μάθησης (learning effect). 

   Με την έναρξη της επίσημης διαδικασίας οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν μια κάρτα 

της αρεσκείας τους με την οποία θα ξεκινούσαν. Αφού την παρατηρούσαν την έκλειναν. 

Στη συνέχεια,  μπορούσαν να ανοίξουν οποιαδήποτε άλλη κάρτα με όποια σειρά 

επιθυμούσαν. Η χρονομέτρησή τους ξεκινούσε μόλις τοποθετούσαν τα χέρια πάνω την 

ταμπλέτα (για το τεστ 2 και τεστ 3)  ή μόλις έβαζαν τα χέρια πάνω στο οπτικό τεστ. Τα 

ζευγάρια τα οποία είχαν βρει τα «σημαδεύαμε» με κάποιο αυτοκόλλητο. Με αυτόν τον 
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τρόπο γνώριζαν ποια ζευγάρια υπολείπονται και δεν άνοιγαν πάλι αυτά που είχαν ήδη βρει. 

Ο συμμετέχων κάθε φορά προσπαθούσε να επιλέξει τα σωστά ζεύγη παραλληλογράμμων 

με τα ανάλογα χαρακτηριστικά του κάθε τεστ. Το παραλληλόγραμμο που επέλεγαν ότι θα 

ψάξουν να βρουν το όμοιό του δεν μπορούσαν να το  ανοιγοκλείνουν. Το άνοιγαν, το 

παρατηρούσαν και στη συνέχεια μπορούσαν να ανοίγουν μόνο τα υπόλοιπα κουτάκια, 

προσπαθώντας να το θυμούνται. 

   Όταν το παιδί τοποθετούσε τα χέρια του πάνω στο χαρτόνι ή την ταμπλέτα ξεκινούσε και 

η χρονομέτρηση του αντίστοιχου τεστ. Η χρονομέτρηση σταματούσε όταν ο συμμετέχων 

είχε σχηματίσει 12 ζεύγη παραλληλογράμμων, ανεξάρτητα αν τα ζεύγη που είχε σχηματίσει 

ήταν σωστά ή λάθος.  

   Κατά τη διάρκεια των τεστ, ταυτόχρονα με τη χρονομέτρηση, η ερευνήτρια μετρούσε και 

τις συνολικές κινήσεις των χεριών που εκτελούσε ο συμμετέχων σε κάθε τεστ. Πόσες φορές 

άνοιξε τα παραλληλόγραμμα μέχρι να επιλέξει το ζευγάρι αυτού που ψάχνει. 

Έτσι,  επειδή πολλοί συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν με όλες τις 

λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του το παραλληλόγραμμο που ψάχνουν, το ταίριαζαν 

με κάποιο άλλο το οποίο είχε παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτή η επιλογή σημειωνόταν ως 

λάθος.  

   Επιπλέον,  κατά τη διάρκεια των τεστ η ερευνήτρια παρατηρούσε την κατεύθυνση στην 

οποία κινούνταν οι συμμετέχοντες για να σχηματίσουν τα όμοια ζεύγη. Κατέγραφε τις 

στρατηγικές και τον τρόπο  που χρησιμοποιούσαν τα ερεθίσματα των κάθε τεστ. Στο τέλος 

κάθε τεστ έκανε κάποιες ερωτήσεις αυτοαναφοράς στο κάθε συμμετέχοντα οι οποίες 

σχετίζονταν με τη διαδικασία που ακολούθησαν για την επιλογή των ζευγαριών.Αν τους 

κατεύθυνε δηλαδή ο ήχος,  η υφή των παραλληλογράμμων ή μόνο το οπτικό ερέθισμα της 

εικόνας στο κάθε κουτάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

2.4 Ανάλυση Δεδομένων 
 
 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού 

εργαλείου SPSS. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  :Αποτελέσματα έρευνας  
 

   Από τη μέτρηση του χρόνου οι συμμετέχοντες με δυσλεξία έκαναν κατά μέσο όρο να 

ολοκληρώσουν το οπτικό τεστ 6.18 λεπτά(πίνακας 7).Ο αριθμός των κινήσεων που 

χρειάστηκαν οι μαθητές με δυσλεξία για να ολοκληρώσουν το οπτικό τεστ ήταν 64.95 με 

2.90 λάθη (πίνακας 8 &9). Από την άλλη πλευρά  οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

ολοκλήρωσαν το οπτικό τεστ σε 2.96 λεπτά κατά μέσο όρο (πίνακας 7).Όσον αφορά τις 

κινήσεις που μετρήθηκαν για την ολοκλήρωση του οπτικού τεστ ήταν 53.03 με 0.5 

λάθη(πίνακας 8&9). 

 

Πίνακας7.Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης τεστ 

 Οπτικό τεστ  Οπτικοακουστικό 

τεστ 

Οπτικοαπτικοακο

υστικό τεστ  

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλι

ση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλισ

η 

Συμμετέχοντε

ς με δυσλεξία  

6.13 2.17                      6.71 1.66 7.14 1.74 

Συμμετέχοντε

ς τυπικής 

ανάπτυξης 

2.96 1.44 3.12 0.98 3.21 1.48 
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Πίνακας 8.Αριθμός κινήσεων  τεστ.  

 Οπτικό τεστ  Οπτικοακουστικό 

τεστ 

Οπτικοαπτικοακο

υστικό τεστ  

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλι

ση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλισ

η 

Συμμετέχοντε

ς με δυσλεξία  

64.95 20.21 75.20 26.82 75.60 18.94 

Συμμετέχοντε

ς τυπικής 

ανάπτυξης 

53.05 18.39 55.60 17.44 58.20 25.04 

 

 

 

Πίνακας 9. Συνολικός αριθμός λαθών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση t-test  μεταξύ των συμμετεχόντων με δυσλεξία και του 

τυπικού δείγματος. Σκοπός της ανάλυσης ήταν να  συγκριθούν οι δυο ομάδες ως προς το 

χρόνο, τις κινήσεις και τα λάθη στην ολοκλήρωση του κάθε τεστ. 

 

 Οπτικό τεστ  Οπτικοακουστικό 

τεστ 

Οπτικοαπτικοακο

υστικό τεστ  

 Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλι

ση 

Μέσος 

όρος  

Τυπική 

απόκλισ

η 

Συμμετέχοντε

ς με δυσλεξία  

2.90 2.94 2.90 2.47 4.00 3.18 

Συμμετέχοντε

ς τυπικής 

ανάπτυξης 

0.50 1.82 0.10 0.45 0.20 0.62 
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3.1 Αποτελέσματα οπτικού  τεστ  
 

   Αρχικά ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του οπτικού τεστ φάνηκε πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών με δυσλεξία και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 

Οι δεύτεροι παρατηρήθηκε να έχουν καλύτερη επίδοση (t=5.446, df=38,p<.01). Ως προς τις 

κινήσεις που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες των δυο ομάδων παρατηρήθηκε μια τάση 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης να χαρακτηρίζονται 

με καλύτερη επίδοση (t=1.948, df=37.67 p=.059).  Ως προς τα λάθη τα οποία σημειώθηκαν 

ανάμεσα στις δυο ομάδες των παιδιών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Και πάλι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατέγραψαν καλύτερη επίδοση 

(t=3.107, df=38, p<.01 ). 

 

3.2 Αποτελέσματα οπτικοακουστικού τεστ  
 

   Ως προς το χρόνο εκτέλεσης του καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ 

των μαθητών με δυσλεξία και του τυπικού πληθυσμού. Η δεύτερη ομάδα των μαθητών 

σημείωσε υψηλότερη επίδοση με στατιστική σημαντικότητα ( t=8.332, df=38, p<.01). Ως 

προς τις κινήσεις που εκτέλεσαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του οπτικοακουστικού 

τεστ φάνηκε να υπάρχει  στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των γκρουπ με την ομάδα 

των μαθητών χωρίς δυσλεξία να υπερισχύει έναντι των δυσλεκτικών παιδιών (t=2.740, 

df=32.63, p<.05 ). Επίσης  στατιστικά σημαντική διαφορά  υπογραμμίσθηκε ανάμεσα στις 

δυο ομάδες των παιδιών ως προς τα λάθη που πραγματοποίησαν στο οπτικοακουστικό τεστ 

Για ακόμη μια φορά η ομάδα των μαθητών χωρίς δυσλεξία είχαν καλύτερη επίδοση 

(t=4.991, df=38,p<.01).  
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3.3 Αποτελέσματα οπτικοαπτικοακουστικού τεστ  
 

   Ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του τεστ 3 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά,  έχοντας θετικότερη επίδοση ο τυπικός πληθυσμός t=7.701,df=38,p<.01.Ως προς 

τις κινήσεις που μετρήθηκαν μεταξύ των δυο ομάδων διαφάνηκε μια στατιστικά σημαντική 

διαφορά έχοντας θετικότερα αποτελέσματα η ομάδα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

t=2.479, df=38,  p<.05. Τέλος, ως προς τα λάθη που σημείωσαν στο οπτικοαπτικοακουστικό 

τεστ παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες των παιδιών 

με τους μαθητές χωρίς δυσλεξία να παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις t=5.248, df=38, 

p<.01.  

3.4 Σύγκριση των επιδόσεων δυσλεκτικών ατόμων και ατόμων τυπικής 
ανάπτυξης  
 

    Για να εξετασθεί αν υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις της κάθε ομάδας μεταξύ των τεστ, 

να δούμε αν κάθε πρόσθετο ερέθισμα επιδρά στην επίδοση των συμμετεχόντων, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση ΑNOVA με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.  

Ως προς το χρόνο στα άτομα με δυσλεξία (F=3.248, p=.05) διαφαίνεται μια τάση 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς. Οι μαθητές με δυσλεξία φάνηκε πως χρειάσθηκαν 

περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού τεστ, 6.71 λεπτά κατά μέσο 

όρο,  απ’ότι για το οπτικό τεστ,  για το οποίο χρειάσθηκαν 6.13 λεπτά κατά μέσο όρο. 

Επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στα δυο τεστ μνήμης 

(οπτικό –οπτικοακουστικό),εμφανίζοντας καλύτερη επίδοση στο πρώτο t=-1.632 df=19 και 

p<.05. Ως προς το χρόνο που απαιτήθηκε από τους μαθητές με δυσλεξία για να 

επεξεργασθούν το οπτικό και το οπτικοαπτικοακουστικό τεστ, παρατηρήθηκε πως 

περισσότερο χρόνο χρειάσθηκε για να ολοκληρώσουν το οπτικοαπτικοακουστικό 7.14 κατά 

μέσο όρο λεπτά έναντι των 6.13 λεπτών κατά μέσο όρο  του οπτικού τεστ. Διαφαίνεται μια 

τάση στατιστικής σημαντικότητας με υψηλότερη επίδοση στο οπτικό τεστ (t=-2.073, df=19, 

p=.05). Tέλος, οι μαθητές με δυσλεξία διαπιστώθηκε πως έφεραν εις πέρας πιο γρήγορα το 

οπτικοακουστικό τεστ με 6.71 λεπτά κατά μέσο όρο,   σε σύγκριση με το 

οπτικοαπτικοακουστικό το οποίο το ολοκλήρωσαν σε 7.14 λεπτά. Εξίσου στατιστικά 

σημαντική  διαφορά υπάρχει μεταξύ του χρόνου υλοποίησης του οπτικοακουστικού και 
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οπτικοαπτικοακουστικού τεστ, με καλύτερη επίδοση χρόνου στο πρώτο (t=-1.291  

df=19,p<.05). 

 

   Παρόμοια και ως προς τις κινήσεις στους συμμετέχοντες με δυσλεξία διαφαίνεται μια 

τάση στατιστικά σημαντικής διαφοράς (F=3.208, p=.052). Ως προς τον αριθμό των 

κινήσεων που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του οπτικού τεστ μνήμης  και του 

οπτικοακουστικού εξήχθη το συμπέρασμα πως οι κινήσεις οι οποίες μετρήθηκαν στο 

δεύτερο ήταν περισσότερες, 75.20 κινήσεις κατά μέσο όρο έναντι των 64.95 κινήσεων κατά 

μέσο όρο του οπτικού τεστ. Τονίζεται πως διαφαίνεται στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των κινήσεων  που σημειώθηκαν  στο οπτικό και οπτικοακουστικό τεστ (t=-

2.379,df=19,p<.05). Συνεχίζοντας, οι μαθητές με δυσλεξία παρατηρήθηκε πως σημείωσαν 

περισσότερες κινήσεις στο οπτικοαπτικοακουστικό τεστ με 75.60 κινήσεις  κατά μέσο όρο 

έναντι των 64.95 κινήσεων κατά μέσο όρο στο οπτικό τεστ. Παρόμοια,  στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπογραμμίσθηκε και εδώ (t=-2.338,df=19 p<.05). Όσον αφορά τις 

κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στο οπτικοακουστικό, 75.20 κινήσεις κατά μέσο 

όρο,  και στο οπτικοαπτικοακουστικό  75.60 κινήσεις κατά μέσο όρο,  δεν παρατηρήθηκε 

μεγάλη διαφορά στον αριθμό των κινήσεων ανάμεσα στα δυο τεστ. 

    Ως προς το χρόνο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τεστ στον τυπικό 

πληθυσμό ( F=0.734, p<.05).Ως προς τις κινήσεις δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον τυπικό πληθυσμό. 

   Κατά τα τη διάρκεια διεξαγωγής των τεστ (2&3) η ερευνήτρια παρατηρούσε και σημείωνε 

τον τρόπο που χειριζόντουσαν τα οπτικά, ακουστικά και απτικά ερεθίσματα. Αξιοσημείωτο 

ήταν το γεγονός πως οι δυσλεκτικοί συμμετέχοντες στο τεστ 2 προσπαθούσαν στην αρχή 

του τεστ να αποθηκεύουν και τον ήχο και την εικόνα του κάθε παραλληλόγραμμου. Όμως 

συνειδητοποιούσαν πολύ γρήγορα πως τους προκαλούσε σύγχυση η επεξεργασία 

ταυτόχρονα δυο ερεθισμάτων. Για το λόγο αυτό προχωρούσαν τη διαδικασία δίνοντας βάση 

μόνο στο οπτικό ερέθισμα. Παρόμοια,  συμπεριφέρθηκαν και στο τεστ 3. Μάλιστα,  στο 

οπτικοαπτικοακουστικό τεστ δεν επεξεργάστηκαν καθόλου την ανάγλυφη υφή των 

παραλληλογράμμων παρά μόνο στην αρχή καθώς τους έκανε εντύπωση. Προσπαθούσαν 

και πάλι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μόνο με την όραση. Αυτό συμβαίνει διότι δεν 

είναι εξοικειωμένοι στη χρήση της αφής στην καθημερινότητά τους και δεν γνώριζαν πώς 

έπρεπε να χειριστούν όλες τις αισθήσεις τους την ίδια χρονική στιγμή. 
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Όμοιες παρατηρήσεις έγιναν και για τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Η μόνη διαφορά είναι 

πως στο τεστ 2 κάποιοι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν και τα ακουστικά ερεθίσματα χωρίς 

όμως να αποδειχθούν ιδιαίτερα βοηθητικά.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ :Συμπεράσματα έρευνας  
 

 

   Στόχος ήταν να παρατηρήσουμε αν η προσθήκη ενός ακόμη ερεθίσματος θα βοηθούσε 

στην απομνημόνευση και ανάκληση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξάγεται το 

συμπέρασμα πως οι δυσλεκτικοί συμμετέχοντες παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο χρόνο 

ολοκλήρωσης και στα τρία τεστ,  σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι 

χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για την ίδια διαδικασία. 

   Ως προς τον αριθμό των κινήσεων που μετρήθηκαν για την ολοκλήρωση της κάθε 

δοκιμασίας, οι δυσλεκτικοί σημείωσαν περισσότερες κινήσεις και στις τρεις δοκιμασίες 

έναντι των ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και όσον αφορά το 

συνολικό αριθμό λαθών που σημειώθηκε ανάμεσα στις δυο ομάδες. Οι συμμετέχοντες με 

δυσλεξία κατέγραψαν μεγαλύτερο αριθμό συνολικών λαθών στα τρία τεστ απ’ ότι οι 

συμμετέχοντες τυπικής ανάπτυξης. 

   Φαίνεται ότι τα δυσλεκτικά άτομα δυσκολεύτηκαν στην ολοκλήρωση του 

οπτικοακουστικού τεστ και αυτό πιθανόν να οφείλεται στη δυσκολία των δυσλεκτικών 

ατόμων να επεξεργάζονται ακουστικές πληροφορίες, να εντοπίζουν τις διαφορές σε ηχητικά 

ερεθίσματα και να μπορούν να ανασύρουν αυτά τα ερεθίσματα (Jordan,1972). 

   Στη συνέχεια, όσον αφορά το χρόνο που χρειάσθηκαν μεταξύ του τεστ 1 και του τεστ 3 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι δυσλεκτικοί μαθητές κατέγραψαν 

περισσότερο χρόνο στο οπτικοαπτικοακουστικό τεστ. Οι κινήσεις που σημειώθηκαν στο 

οπτικοαπτικοακουστικό τεστ ήταν περισσότερες απ’ότι στο οπτικό. Παρόμοια,  και τα λάθη 

που παρατηρήθηκαν στο οπτικοαπτικοακουστικό τεστ ήταν περισσότερα απ’ότι στο οπτικό. 

Παρατηρείται λοιπόν πως όσο περισσότερα ερεθίσματα είχαν να επεξεργαστούν 

ταυτόχρονα τόσο περισσότερος χρόνος απαιτήθηκε. Συμπεραίνουμε πως οι δυσλεκτικοί 

μαθητές δυσκολεύονται να διαχειριστούν πληροφορίες και δεδομένα τα οποία 

παρουσιάζονται με πολυτροπικά μέσα και είναι απαραίτητο να συνδυάσουν πολλά 
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ερεθίσματα την ίδια χρονική στιγμή. Ερευνητές υποστηρίζουν πως οι δυσλεκτικοί 

χαρακτηρίζονται από διαταραχή στην αισθητηριακή επεξεργασία. Σε συνδυασμό με την 

καθρεπτική όραση η δυσκολία στην επεξεργασία ερεθισμάτων στην οποία εμπλέκονται 

όλες τους οι αισθήσεις εντείνει το αυτό χαρακτηριστικό(Frenkel, 1999). 

   Τέλος, ως προς το χρόνο που χρειάσθηκαν οι δυσλεκτικοί μαθητές στο οπτικοακουστικό 

και οπτικοαπτικοακουστικό τεστ διαπιστώθηκε διαφορά. Οι δυσλεκτικοί χρειάστηκαν 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν το οπτικοαπτικοακουστικό τεστ απ’ότι το 

οπτικοακουστικό. Επίσης οι κινήσεις που χρειάστηκαν οι δυσλεκτικοί μαθητές για να 

ολοκληρώσουν το οπτικοαπτικοακουστικό τεστ ήταν περισσότερες σε σχέση με το 

οπτικοακουστικό. Επιπρόσθετα, τα λάθη που εντοπίστηκαν ανάμεσα σ’αυτά τα δυο τεστ 

ήταν περισσότερα στο τεστ 3 απ’ότι στο τεστ 2. 

   Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι συμμετέχοντες με δυσλεξία χρειάστηκαν λιγότερο 

χρόνο για να ολοκληρώσουν το οπτικό τεστ έναντι των άλλων δυο τεστ. Άρα η απλοποίηση 

των ερεθισμάτων συμβάλει θετικά και ουσιαστικά στη σωστότερη επεξεργασία τους από τα 

δυσλεκτικά άτομα. Αυτό το αποτέλεσμα δικαιολογείται από τα χαρακτηριστικά που διέπουν 

τα άτομα με δυσλεξία καθώς δυσκολεύονται στη σύνθεση και αποκωδικοποίηση γραπτών 

και ακουστικών στοιχείων(Vellutting,1981).Tα τεστ 2 και 3 απαιτούσαν αυτήν την 

ικανότητα, γεγονός που δυσκόλεψε τους δυσλεκτικούς συμμετέχοντες. 

   Η αυτοαναφορά των δυσλεκτικών ατόμων σχετικά με την αίσθηση στην οποία 

βασίστηκαν για την ολοκλήρωση των οπτικοακουστικού και οπτικοαπτικοακουστικού τεστ 

φαίνεται να ταυτίζεται με τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως 

χρησιμοποίησαν μόνο την όραση δηλαδή την οπτική τους αντίληψη και όχι τις άλλες δυο 

αισθήσεις καθώς όχι μόνο δεν τους βοήθησαν στην καλύτερη απομνημόνευση και 

ανάκληση των ερεθισμάτων αλλά τους μπέρδευαν και δεν τους επέτρεπαν να ανακαλέσουν 

σωστά την πληροφορία. Σχετικά με την αίσθηση που χρησιμοποίησαν οι δυσλεκτικοί στο 

οπτικοαπτικοακουστικό τεστ δήλωσαν πως βασίστηκαν κυρίως στην όραση, ελάχιστα στην 

ακοή και καθόλου στην αφή. Προσπαθούσαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να 

παρατηρήσουν τους συνδυασμούς των γραμμών σε κάθε παραλληλόγραμμο. Για το λόγο 

αυτό δεν επεξεργαζόντουσαν τις υφές ή τους ήχους αλλά κατευθυνόντουσαν μόνο από την 

εικόνα. 

   Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης χρειάσθηκαν περισσότερο χρόνο για να φέρουν εις πέρας 

το οπτικοαπτικοακουστικό τεστ,  ενώ λιγότερος χρόνος απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση 
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του οπτικού τεστ. Παρόμοια, τα λάθη και οι κινήσεις που εντοπίστηκαν στο τεστ 3 ήταν 

περισσότερα συγκριτικά με τα άλλα δυο τεστ. 

   Παρατηρείται πως όσο αυξάνονται τα ερεθίσματα που πρέπει να επεξεργαστεί κάποιος 

την ίδια στιγμή τόσο περισσότερο περίπλοκη γίνεται η διαδικασία. Όπως υποστήριξαν οι 

Pavani & Turatto (2008) πως η απόδοση των ατόμων είναι καλύτερη όταν υπάρχει 

περιορισμένος αριθμός ακουστικών και απτικών ερεθισμάτων. Η παρουσία επιπλέον 

αισθητηριακών πληροφοριών αποσπά την προσοχή των ατόμων και δεν τους επιτρέπουν να 

ανακαλέσουν με την ίδια επιτυχία τα δεδομένα που τους παρουσιάστηκαν. 

   Αντίθετα, στο οπτικό τεστ οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης εμφάνισαν καλύτερη επίδοση 

έναντι των άλλων δυο τεστ. Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε σημείωσαν υψηλότερα 

αποτελέσματα στο ίδιο τεστ συγκριτικά με τους δυσλεκτικούς μαθητές. Πολλοί ερευνητές 

πιστεύουν πως τα δυσλεκτικά άτομα επεξεργάζονται διαφορετικά τα οπτικά ερεθίσματα και 

δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην εκτέλεση δοκιμασιών που περιλαμβάνουν απεικόνιση 

εικόνων (Hammond & Hercules, 2000).Όμως δε συμβαίνει το ίδιο για τα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης τα οποία δεν παρουσιάζουν κάποια δυσχέρεια στην οπτική επεξεργασία εικόνων 

ή συμβόλων. 

 

 

4.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

   Η έρευνα που διεξήχθη αποτελεί ένα πρώτο στάδιο για τη μελέτη της βραχύχρονης 

μνήμης στα δυσλεκτικά άτομα μέσα από οπτικά, οπτικοακουστικά και πολυτροπικά μέσα. 

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να εξετασθεί κατά πόσο η προσθήκη ενός επιπλέον 

ερεθίσματος συμβάλει θετικά στην απομνημόνευση και αποθήκευση των ερεθισμάτων. Τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα μπορούν να έχουν και πρακτική εφαρμογή 

στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο πως δείχνουν το δρόμο πάνω στον οποίο 

πρέπει να στηριχθεί η μαθησιακή διαδικασία των ατόμων με δυσλεξία, έχοντας ως στόχο 

τον αποτελεσματικότερο και ευκολότερο τρόπο συμμετοχής τους στην εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα,  μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να αναθεωρηθεί και το εποπτικό 

υλικό που χρησιμοποιείται  εως τώρα στην εκπαιδευτική κοινότητα για τα δυσλεκτικά 

άτομα. 

 



68 

 

4.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

   Είναι απαραίτητο να υπογραμμισθούν ορισμένες μελλοντικές προτάσεις επι του θέματος. 

Αρχικά, έχει ιδιαίτερη σημασία να μελετηθεί αν συγκεκριμένα ερευνητικά ερεθίσματα 

οδηγούν σε καλύτερη απομνημόνευση. Επιπρόσθετα,  περαιτέρω έρευνα μπορεί να 

διεξαχθεί στο ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο συγκεκριμένες θέσεις των οπτικών 

ερεθισμάτων βοηθούν καλύτερα στην απομνημόνευση και στην αποθήκευσή τους. Μια 

ακόμη πτυχή η οποία έχει σημασία να μελετηθεί είναι αν μεγαλύτερη σχέση μεταξύ εικόνας 

και ήχου βοηθούν στην απομνημόνευση περισσότερο από ότι το ερέθισμα μόνο του. 

 

 

4.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

   Η συγκεκριμένη έρευνα υπόκειται σε έναν βασικό περιορισμό.Το δείγμα των 

συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος είναι μικρό. Για το λόγο αυτό προτείνεται, η διερεύνηση 

του θέματος με επιπλέον δυσλεκτικά άτομα για να διεξαχθούν ακόμα πιο ασφαλή 

συμπεράσματα. 
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πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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