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Περίληψη: Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) αναφέρεται στην ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων τόσο στον εαυτό όσο και στους άλλους. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν ούτε επαρκή
ούτε ξεκάθαρα ερευνητικά δεδοµένα για την πορεία της ΘτΝ κατά τη γήρανση, ως στόχος της
παρούσας µελέτης τέθηκε η κριτική παρουσίαση των βασικών ερευνών που εξέτασαν τη ΘτΝ
σε ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας, και η συζήτηση επί των ευρηµάτων τους πρωτίστως από
µεθοδολογική σκοπιά. Τα είδη των δοκιµασιών που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα στον
πληθυσµό που µας ενδιαφέρει είναι περιορισµένα και αφορούν τα απλούστερα επίπεδα της
ικανότητας απόδοσης νοητικών καταστάσεων στους άλλους και την αναγνώριση των faux pas.
Παρά την ύπαρξη αντικρουόµενων ευρηµάτων, ελλείµµατα έχουν επιβεβαιωθεί στις περισσότερες µελέτες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιτυχής κατανόηση των κοινωνικών µηνυµάτων και πληροφοριών είναι απαραίτητη σε όλες τις πτυχές της καθηµερινότητας και βοηθά στην αποτελεσµατική επικοινωνία. Έχει αναφερθεί ότι ελλείµµατα στις διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής
νόησης οδηγούν σε εσφαλµένη αντίληψη του κοινωνικού κόσµου, σε λανθασµένες
επιλογές δράσεων και σε κοινωνική απόσυρση (Henry, Phillips, Ruffman, & Bailey,
2013). Κατά συνέπεια, η έρευνα στο χώρο της κοινωνικής νόησης αποκτά αυξηµένη σηµασία, καθώς φαίνεται να είναι απαραίτητη η δηµιουργία ευαίσθητων κι αξιόπιστων δοκιµασιών για την πολύ έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση τυχόν ελλειµµάτων
σε αυτήν, και κυρίως, για την ανάπτυξη παρεµβάσεων βελτίωσης ή / και σταθεροποίησής της στο άτοµο, προϊούσης της ηλικίας.
Ειδικότερα, πέρα από τη µελέτη της κοινωνικής νόησης σε κλινικούς πληθυσµούς,
τα τελευταία χρόνια (Channon, Pellijeff, & Rule, 2005. Monetta, Grindrod, & Pell,
2009. Pinkham, Hopfinger, Pelphrey, Piven, & Penn, 2008), έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η διερεύνηση της πορείας της κοινωνικής νόησης κατά
τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση. Με στόχο την καλύτερη προσέγγιση και προσαρµοσµένη στα κατάλληλα πλαίσια φροντίδα των ηλικιωµένων, είναι αναγκαία η
γνώση των χαρακτηριστικών του γηράσκοντος οργανισµού.
Βάσει όλων των προαναφερθέντων, ως στόχος της παρούσας µελέτης τέθηκε η
κριτική παρουσίαση των βασικότερων πρόσφατων ερευνών για την κοινωνική νόηση σε ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας, και η συζήτηση των ευρηµάτων τους.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας πραγµατοποιήθηκε µέσω έρευνας στις βάσεις δεδοµένων PubMed (Medline) και Scopus (Elsevier). Οι βασικές παράµετροι
για την αναζήτηση ήταν οι λέξεις – φράσεις: theory of mind, social cognition, false
belief, faux pas, Strange Stories, Happé’s, σε συνδυασµό µε τις λέξεις aging, ageing,
older adults. Η επιλογή των ερευνών που παρουσιάζονται, έγινε βάσει δύο κριτηρίων:
πρώτον, ότι θα συµπεριλαµβάνονταν στους συµµετέχοντες στην εκάστοτε έρευνα άτοµα προχωρηµένης ηλικίας και ο µέσος όρος ηλικίας του δείγµατος ή της υπο-οµάδας
ατόµων προχωρηµένης ηλικίας θα ήταν ίσος µε 65 έτη και άνω. ∆εύτερον, η µέτρηση της ΘτΝ έπρεπε να έχει πραγµατοποιηθεί µε κλασικές δοκιµασίες που εστιάζουν
στην αξιολόγηση της απόδοσης νοητικών καταστάσεων.
Σχετικά µε το πρώτο κριτήριο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι όροι «γήρας», «ηλικιωµένος», «υπερήλικας», «τρίτη και τέταρτη ηλικία» παραµένουν ως ένα βαθµό ασα-
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φείς. Έχει υποστηριχθεί ότι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής, η ποιότητα της ζωής,
όπως και το επίπεδο λειτουργικότητας του ατόµου αποτελούν παράγοντες που θέτουν υπό αµφισβήτηση τον ορισµό ακριβούς χρονολογικής ηλικίας ως ουδό για τη γήρανση (Sabharwal, Wilson, Reilly, & Gupte, 2015). Μάλιστα, βάσει του καταστατικού του οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, παρά το γεγονός ότι το πέρας του 60ου
έτους της ηλικίας χαρακτηρίζει τους ενήλικες «προχωρηµένης ηλικίας», δεν υπάρχει σαφές χρονολογικό κατώφλι για τον ορισµό του γήρατος, καθώς αυτή η έννοια
παίρνει διαφορετικό νόηµα στις διάφορες κοινωνίες (United Nations, 2012). Ωστόσο, σε συµβατικό επίπεδο και σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World
Health Organization), στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες το 65ο έτος το
οποίο συνήθως σηµατοδοτεί τη συνταξιοδότηση ενός ατόµου θεωρείται το µεταίχµιο της µετάβασης στη γεροντική ηλικία (Sanderson & Scherbov, 2008).
Ως προς το δεύτερο κριτήριο, επισηµαίνεται ότι ως δοκιµασίες αξιολόγησης της
απόδοσης νοητικών καταστάσεων που πληρούν µε σχετική ακρίβεια το σκοπό της δηµιουργίας τους, θεωρήθηκαν δοκιµασίες που εµπίπτουν στις εξής τρεις κατηγορίες:
α) δοκιµασίες απόδοσης επιστηµολογικών νοητικών καταστάσεων, όπως είναι οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις, β) δοκιµασίες απόδοσης προθέσεων, και γ) δοκιµασίες απόδοσης νοητικών καταστάσεων µε θυµικά στοιχεία, όπως είναι οι επιθυµίες (Stone,
Baron-Cohen, Calder, Keane, & Young, 2003).
Στη συνέχεια, αφού σκιαγραφηθεί το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας µελέτης (ορισµός της κοινωνικής νόησης, συνοπτική αναφορά σε επιµέρους λειτουργίες της, αναλυτική αναφορά στη ΘτΝ), θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί και
να συζητηθεί η πορεία βασικών διαστάσεων της ΘτΝ, προϊούσης της ηλικίας, µε βάση
τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα και τις ισχύουσες θεωρητικές προσεγγίσεις.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κοινωνική νόηση και θεωρία του νου
Ο όρος «κοινωνική νόηση» προέρχεται από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και
πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 µε αρχές της δεκαετίας του 1970
(Penn, Sanna, & Roberts, 2008), µια περίοδο, η οποία σηµατοδότησε τη γνωστική επανάσταση (Sperry, 1993). Η κοινωνική νόηση ορίζεται ως η ικανότητα νοητικής αναπαράστασης των σχέσεων µεταξύ του εαυτού και των άλλων ατόµων καθώς και η χρήση αυτών των αναπαραστάσεων για την καθοδήγηση της κοινωνικής συµπεριφοράς
(Adolphs, 2001). Πέρα από την ικανότητα νοητικής αναπαράστασης των διαπροσωπικών σχέσεων, η κοινωνική νόηση περιλαµβάνει την ικανότητα αντίληψης, ερ-
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µηνείας και πρόβλεψης της κοινωνικής συµπεριφοράς των άλλων ατόµων, η οποία
βασίζεται στην κατανόηση των πεποιθήσεων και των προθέσεών τους (Baron-Cohen,
2000. Green, Olivier, Crawley, Penn, & Silverstein, 2005). Πρόκειται για ανώτερη γνωστική λειτουργία που εξυπηρετεί την αλληλεπίδραση των ατόµων (Adolphs, 1999),
οδηγεί σε συνεκτικές διαπροσωπικές σχέσεις (Moran, 2013) και αποτελεί τo συνδετικό
κρίκο της νόησης µε την κοινωνική συµπεριφορά (Ostrom, 1984).
Η κοινωνική νόηση περιλαµβάνει τόσο αυτόµατες όσο και σκόπιµες, εκούσιες γνωστικές διεργασίες που χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση του κοινωνικού κόσµου και, πρωτίστως, για την επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν τον εαυτό και τους άλλους. Οι διεργασίες αυτές µπορεί να επηρεάζονται από διάφορες προκαταλήψεις, όπως, για παράδειγµα, από τις προσδοκίες
που έχει κάποιος για ένα άλλο άτοµο. Ακόµα, µέρος της κοινωνικής νόησης αποτελεί η επεξεργασία των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις νόρµες και τις διεργασίες που διέπουν την εκάστοτε κοινωνία (Beer & Ochsner, 2006). Μερικές από τις
πιο βασικές διεργασίες κοινωνικής νόησης είναι η απόδοση αιτίων για τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς, δικής µας και των άλλων, η διατύπωση κοινωνικών κρίσεων
και η συναγωγή κοινωνικών συµπερασµών (Green et al., 2005. Kunda, 1999. Smith
& Semin, 2004). Οι συµπερασµοί αυτοί διαχωρίζονται σε δύο τύπους: α) στους συµπερασµούς που αφορούν παροδικές καταστάσεις, όπως είναι οι προθέσεις και οι στόχοι, και β) στους συµπερασµούς που αφορούν σταθερά χαρακτηριστικά, όπως τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, και τα κοινωνικά σενάρια. Ο πρώτος τύπος συµπερασµών θεωρείται ότι πραγµατώνεται µέσω της αντίληψης της άµεσα παρατηρούµενης
συµπεριφοράς, ενώ ο δεύτερος τύπος απαιτεί αφηρηµένη σκέψη και πιο ώριµες γνωστικές ικανότητες (Van Overwalle, 2009).
Καθώς η κοινωνική νόηση αποτελεί µια σύνθετη γνωστική διεργασία, εύλογα περιλαµβάνει επιµέρους λειτουργίες, ο αριθµός των οποίων είναι «µεγάλος και ανεξάντλητος» (Saltzman-Benaiah & Lalonde, 2007, σελ. 295). Κάποιες από αυτές είναι
η κοινωνική αντίληψη, η κοινωνική γνώση, η απόδοση αιτίων, η ενσυναίσθηση και η
Θεωρία του Νου (ΘτΝ), η οποία αποτελεί την πιο µελετηµένη λειτουργία της
κοινωνικής νόησης έως σήµερα. Η ΘτΝ αναφέρεται στην ικανότητα των ανθρώπων να
αποδίδουν τόσο στους εαυτούς τους όσο και στους άλλους νοητικές καταστάσεις, καθώς
και στην ικανότητα χρήσης αυτών των αποδόσεων, µε σκοπό τη νοηµατοδότηση και
πρόβλεψη της συµπεριφοράς (Kemp, Després, Sellal, & Dufour, 2012. Perner, 2005. Peterson, Wellman, & Slaughter, 2012). Σύµφωνα µε άλλον ορισµό, η ΘτΝ ορίζεται ως
η ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων για νοητικές καταστάσεις, όπως είναι οι
πεποιθήσεις, οι προθέσεις και οι συναισθηµατικές καταστάσεις (Baron-Cohen, 2000.
Stanford, Messinger, Malaspina, & Corcoran, 2011). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρχική θεώρηση του ανθρώπινου νου ως «εργαλείου» συναγωγής συµπερασµάτων που
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εµπεριέχει νοητικές καταστάσεις όπως σκέψεις, πεποιθήσεις, επιθυµίες και συναισθήµατα, πραγµατοποιήθηκε αρκετά χρόνια πριν, στο χώρο της φιλοσοφίας και της
ψυχολογίας. O όρος «Θεωρία του Νου» χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τους Premack και Woodruff (1978) σε µια µελέτη τους, στην οποία διερευνήθηκε κατά πόσο οι
χιµπατζήδες µπορούν να συναγάγουν συµπεράσµατα για τις νοητικές καταστάσεις
άλλων όντων του είδους τους.
Η ΘτΝ διακρίνεται σε δύο διαστάσεις, στη γνωστική και στη θυµική (Kalbe et al.,
2010), οι οποίες, όπως προκύπτει από δεδοµένα ερευνών, διαµεσολαβούνται µερικώς από διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου (Eslinger, 1998. Hynes, Baird, &
Grafton, 2006. Sabbagh, 2004). Η γνωστική ΘτΝ αναφέρεται στην ικανότητα εκφοράς συµπερασµών για γνωστικές καταστάσεις, όπως είναι οι πεποιθήσεις, οι σκέψεις,
οι προθέσεις και τα κίνητρα (Brothers, & Ring, 1992. Coricelli, 2005), ενώ η θυµική
ΘτΝ στην ικανότητα εκφοράς συµπερασµών για το τι νιώθει κάποιο άτοµο (Brothers
& Ring, 1992. Sebastian et al., 2011). Σύµφωνα µε το µοντέλο της Shamay-Tsoory, Harari,
Aharon-Peretz, και Lekovitz (2010) για τις δύο διαστάσεις της ΘτΝ, η γνωστική ΘτΝ
θεωρείται προαπαιτούµενο της θυµικής ΘτΝ, η οποία συνδέεται επίσης µε την ικανότητα της ενσυναίσθησης (βλ. και Kemp et al., 2012. Sebastian et al., 2011). Η θεώρηση αυτή, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται σθεναρά από αποτελέσµατα ερευνών, στα
οποία φαίνεται ότι ασθενείς µε διάφορες µορφές νευροεκφυλιστικών παθήσεων µπορεί να παρουσιάζουν ελλείµµατα στη µία διάσταση της ΘτΝ, διατηρώντας την άλλη
(Bon, Belliard, Eustache, & Desgranges, 2009. Castelli et al., 2010. Gregory et al., 2002.
Lough, Gregory, & Hodges, 2001).

Μέτρηση της ΘτΝ
Η ΘτΝ, όπως και η κοινωνική νόηση γενικότερα, αποτελεί µια σύνθετη γνωστική λειτουργία. Στην προσπάθεια εκτίµησης της ικανότητας συναγωγής συµπερασµάτων για
ποικίλες νοητικές καταστάσεις έχουν κατασκευαστεί διάφορες δοκιµασίες (MartínRodríguez & León-Carrión, 2010). Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δοκιµασίες απόδοσης
επιστηµικών νοητικών καταστάσεων, σε δοκιµασίες απόδοσης προθέσεων, και σε δοκιµασίες απόδοσης νοητικών καταστάσεων µε θυµικά στοιχεία (Stone et al., 2003).
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι δοκιµασίες απόδοσης πεποιθήσεων, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα µέτρησης της ΘτΝ (Stone, 2006). Κατά τη συµπλήρωση δοκιµασιών απόδοσης πεποιθήσεων, ζητείται από τους συµµετέχοντες να συµπεράνουν
τις πεποιθήσεις κάποιου άλλου ατόµου (π.χ., ο Χ πιστεύει ότι …), οι οποίες µπορεί
να είναι αληθείς ή ψευδείς (εσφαλµένες). Ουσιαστικά, ο εξεταζόµενος πρέπει να αναπαραστήσει τις σκέψεις που κάνει κάποιος, υιοθετώντας τη δική του προοπτική
(«∆οκιµασίες Θεωρίας του Νου 1ου επιπέδου». Baron-Cohen, 2000. Dennett, 1978.
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Duval, Piolino, Bejanin, Eustache, & Desgranges, 2011. Frith & Corcoran, 1996). Πιο
σύνθετες δοκιµασίες απόδοσης πεποιθήσεων είναι οι «∆οκιµασίες ΘτΝ 2ου επιπέδου», στις οποίες ζητείται από τους συµµετέχοντες να συµπεράνουν τις πεποιθήσεις
κάποιου για τις πεποιθήσεις ενός τρίτου ατόµου (π.χ., ο Χ πιστεύει ότι ο Ψ πιστεύει…).
Για τη σωστή συµπλήρωση των δοκιµασιών αυτών απαιτούνται υψηλότερου επιπέδου µετα-αναπαραστάσεις (Morin, 2006), καθώς χρειάζεται η ταυτόχρονη υιοθέτηση δύο προοπτικών (Duval et al., 2011). Η απόδοση πεποιθήσεων µπορεί να µετρηθεί και µε ακόµα πιο απαιτητικά έργα, όπως αυτά της «ΘτΝ 3ου επιπέδου», στα οποία
οι συµµετέχοντες πρέπει να συναγάγουν συµπεράσµατα για τις πεποιθήσεις που έχει
κάποιος για τις πεποιθήσεις ενός τρίτου ατόµου που αφορούν τις πεποιθήσεις κάποιου άλλου (Liddle & Nettle, 2006). Η εξέταση της ΘτΝ σε παιδιά εξετάζεται κυρίως µε δοκιµασίες που αξιολογούν την ικανότητα απόδοσης ψευδών πεποιθήσεων
1ου και 2ου επιπέδου (Μισαηλίδη & Κώστα, 2016). Ωστόσο, σε έρευνα µε ενήλικες
έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα και έργα που µετρούν «ΘτΝ 5ου επιπέδου». Σε αυτές
τις δοκιµασίες περιλαµβάνονται λεκτικά ερεθίσµατα, τα οποία δίνονται είτε µέσω
γραπτών ιστοριών ή και ακουστικά και παρουσιάζουν σενάρια µε πολλούς χαρακτήρες.
Όσον αφορά τη ΘτΝ 5ου επιπέδου, οι εξεταζόµενοι καλούνται να συµπεράνουν τις
σκέψεις που µπορεί να διαθέτει ένα άτοµο για τις σκέψεις ενός δεύτερου ατόµου,
που αφορούν τις σκέψεις ενός τρίτου ατόµου που σχετίζονται µε το τι σκέφτεται ένα
τέταρτο πρόσωπο για τις πεποιθήσεις ενός πέµπτου προσώπου (Kinderman, Dunbar,
& Bentall, 1998). Συνήθως οι δοκιµασίες µέτρησης της ικανότητας απόδοσης πεποιθήσεων είναι λεκτικές και αποτελούνται από σύντοµα σενάρια (π.χ., «∆οκιµασία
Ιστοριών ΘτΝ», German & Hehman, 2006), ωστόσο έχουν χρησιµοποιηθεί και δοκιµασίες µε οπτικά δυναµικά ερεθίσµατα (π.χ., «∆οκιµασία βίντεο ΘτΝ», Phillips,
et al., 2011).
Ένα άλλο είδος εργαλείου που µετρά την ικανότητα απόδοσης δύο διαφορετικών
νοητικών καταστάσεων, και απαιτεί ανώτερου επιπέδου συµπερασµούς ΘτΝ (McDonald
& Flanagan, 2004), είναι η «∆οκιµασία Αναγνώρισης του Αδιάκριτου Λόγου» ή -όπως
ονοµάζεται διεθνώς- η «∆οκιµασία Αναγνώρισης των Faux Pas» (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones, & Plaisted, 1999. Stone, Baron-Cohen, & Knight, 1998). Αυτή
αποτελείται από σύντοµες ιστορίες, στις οποίες λέγεται κάτι το οποίο δε θα έπρεπε να
ειπωθεί, καθώς φέρνει σε δύσκολη θέση ή στεναχωρεί αυτόν που το άκουσε. Αφού
διαβάζονται οι ιστορίες, οι συµµετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν εάν ειπώθηκε
κάτι που δεν έπρεπε, ποιος το είπε, γιατί δεν έπρεπε να το πει, γιατί το είπε και πώς
αισθάνθηκε το άτοµο που το άκουσε. Όπως φαίνεται από τις ερωτήσεις της δοκιµασίας,
εξετάζονται η ικανότητα απόδοσης επιστηµικών νοητικών καταστάσεων, η ικανότητα
απόδοσης πρόθεσης και η ικανότητα απόδοσης συναισθήµατος (Stone et al., 2003). Για
να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν τα faux pas, πρέπει να κατανοηθεί ότι το άτοµο
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που είπε αυτό που δεν έπρεπε, δε συνειδητοποίησε ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη
δήλωση, και ότι το άτοµο που το άκουσε, αναστατώθηκε ή στεναχωρέθηκε (Gregory
et al., 2002). Επιπλέον, σηµαντική πλευρά σε αυτές τις ιστορίες είναι η ικανότητα
κατανόησης της πρόθεσης του ατόµου που είπε αυτό που δε θα έπρεπε, η οποία δεν
είναι κακόβουλη (Martín-Rodríguez & León-Carrión, 2010). Στο πλαίσιο µιας
κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε συνθήκες της πραγµατικής ζωής, η απόδοση νοητικών
καταστάσεων είναι πιθανό να απαιτεί την κατανόηση της σύνδεσης πολλαπλών
νοητικών καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, έχει υποστηριχθεί ότι οι δοκιµασίες faux
pas αποτελούν ένα από τα πιο ‘οικολογικά’ εργαλεία µέτρησης της ΘτΝ (Banerjee &
Watling, 2005).
Άλλες δοκιµασίες, οι οποίες µετρούν την ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων και
απαιτούν ΘτΝ ανώτερου επιπέδου (McDonald & Flanagan, 2004), αφορούν την
ικανότητα κατανόησης του «έµµεσου λόγου». Ο έµµεσος λόγος κυριαρχεί στην
καθηµερινή αλληλεπίδραση, όταν οι άνθρωποι αστειεύονται, χρησιµοποιούν µεταφορές
ή µιλούν µε σαρκασµό και ειρωνεία (Harada et al., 2009). Η ειρωνεία καθώς και ο
σαρκασµός που αποτελεί µια πιο καυστική µορφή ειρωνείας είναι πρωτίστως λεκτικές
αναφορές που χρησιµοποιούνται µε σκοπό να µεταδώσουν αρνητικά συναισθήµατα µε
έναν έµµεσο τρόπο. Το έµµεσο νόηµα προκύπτει καθώς υπάρχει αντίθεση µεταξύ της
πραγµατικής σηµασίας των λέξεων και αυτού που αρµόζει στη συγκεκριµένη κοινωνική περίσταση (Channon et al., 2005). Η ικανότητα κατανόησης των διάφορων µορφών
του έµµεσου λόγου αποτελεί µια βασική κοινωνική δεξιότητα και τα ελλείµµατα σε αυτήν
οδηγούν σε δυσκολίες στην επικοινωνία (Winner, Brownell, Happé, Blum, & Pincus, 1998).
Για να γίνει αντιληπτός ο έµµεσος λόγος, πρέπει να κατανοηθεί η πρόθεση του οµιλητή,
να κατανοηθεί ο λόγος σηµασιολογικά και συντακτικά, να γίνει επεξεργασία µη λεκτικών
πληροφοριών (όπως η προσωδία και οι εκφράσεις του προσώπου) και πληροφοριών
του πλαισίου αναφοράς (Shany-Ur et al., 2012). Σύµφωνα µε τη Winner (1988), η
κατανόηση του έµµεσου λόγου πραγµατοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο
πραγµατοποιείται η ανίχνευση της µη κυριολεκτικής πρόθεσης του οµιλητή. Το δεύτερο
στάδιο αφορά την ανίχνευση της σχέσης µεταξύ των όσων ειπώθηκαν και των όσων
υπονοούνται. Στο τρίτο στάδιο πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό που εννοεί ο οµιλητής,
δηλαδή να συναχθούν συµπεράσµατα για το «µήνυµα» που θέλει να εκφράσει.
Κατά την αντίληψη του έµµεσου λόγου, για να πάει κανείς πέρα από την
κυριολεκτική σηµασία των όσων ειπώθηκαν, πρέπει να κατανοήσει πέρα από τις
προθέσεις του οµιλητή, και άλλες νοητικές του κατάστασεις, όπως είναι οι πεποιθήσεις
και τα συναισθήµατά του (Baron-Cohen, 2000. Martín-Rodríguez & León-Carrión, 2010.
Shibata, Toyomura, Itoh, & Abe, 2010). Η ΘτΝ 1ου επιπέδου εµπλέκεται στην κατανόηση της ειρωνείας και του σαρκασµού, καθώς απαιτείται αναπαράσταση των πεποιθήσεων του οµιλητή, για να µη γίνουν αντιληπτά τα όσα ειπώθηκαν ως λανθασµέ-
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να (Shamay-Tsoory, Tomer, & Aharon-Peretz, 2002). Ακόµα, απαιτείται ΘτΝ 2ου επιπέδου, καθώς για να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις του οµιλητή, πρέπει κανείς να
αναπαραστήσει τις πεποιθήσεις που έχει ο οµιλητής για τον ακροατή. Η σωστή αναπαράσταση των προθέσεων αυτών συντελεί στο να µην παρερµηνευθούν η ειρωνεία
και ο σαρκασµός ως ψέµα (Dews & Winner, 1997. Shamay-Tsoory et al., 2002. Winner & Leekman, 1991). Υπό το ίδιο πρίσµα, η ΘτΝ έχει υποστηριχθεί ότι είναι απαραίτητη και για την επεξεργασία του χιούµορ (Howe, 2002. Jung, 2003).
Μια ευρέως χρησιµοποιηµένη δοκιµασία, µε την οποία εξετάζεται, µεταξύ άλλων,
η ικανότητα κατανόησης της ειρωνείας, του χιούµορ και του σαρκασµού, είναι η
δοκιµασία «Παράξενες Ιστορίες» (Happé, 1994). Η δοκιµασία αποτελείται από 24
σύντοµες ιστορίες και περιλαµβάνει 12 τύπους σεναρίων (δύο ιστορίες για κάθε τύπο),
τα οποία περιγράφουν καταστάσεις που εµπεριέχουν ψέµα, λευκό ψέµα, χιούµορ,
προσποίηση, παρεξήγηση, πειθώ, ξέχασµα, εµφάνιση/πραγµατικότητα, ειρωνεία, σαρκασµό, διπλή µπλόφα και αντίθετα συναισθήµατα. Μέσω της δοκιµασίας αυτής εξετάζεται η ικανότητα απόδοσης σκέψεων, συναισθηµάτων και προθέσεων. Στις ιστορίες που παρουσιάζονται σενάρια που αφορούν τον έµµεσο λόγο, λέγονται πράγµατα
που δεν εννοούνται κυριολεκτικά. Οι εξεταζόµενοι καλούνται να αποδώσουν τις προθέσεις των οµιλητών. Για να αποδοθούν σωστά οι προθέσεις, πρέπει να έχει γίνει
κατανοητό και να αναγνωριστεί ότι τα λεγόµενα των πρωταγωνιστών των ιστοριών
δεν ήταν κυριολεκτικά (Cavallini, Lecce, Bottiroli, Palladino, & Pagnin, 2013).
∆εδοµένων των σχετικά υψηλών απαιτήσεων των περισσότερων δοκιµασιών ΘτΝ
σε γνωστικούς πόρους, αναδεικνύεται ως εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτηµα η µελέτη
της πορείας των επιδόσεων σε τέτοια έργα, προϊούσης της ηλικίας. Εφόσον η γήρανση
συνδέεται µε γνωστική έκπτωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά γνωστικές ικανότητες
υψηλής ιεραρχίας (Brüne & Brüne-Cohrs, 2006. Elderkin-Thompson, Ballmaier, Hellemann, Pham, & Kumar, 2008. Frith & Frith, 2007. Kemp et al., 2012. Leslie, Friedman, & German, 2004. Schurz, Radua, Aichhorn, Richlan, & Perner, 2014), τίθεται
το ερώτηµα αν και πώς αυτή η έκπτωση θα µπορούσε να επηρεάσει την αναπτυξιακή τροχιά των επιµέρους διαστάσεων της ΘτΝ. Το ερώτηµα γίνεται, βεβαίως, πιο σύνθετο, αν, από την άλλη, ληφθεί υπόψη ότι η γήρανση συνοδεύεται συνήθως κι από
συσσώρευση γνώσης και πείρας όσον αφορά στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Moran, 2013).
Η γνώση και η πείρα θα µπορούσαν όχι µόνο να αντισταθµίσουν πιθανές απώλειες
στη ΘτΝ, οφειλόµενες σε µείωση των γνωστικών διαθέσιµων, αλλά και σε ενίσχυσή της, σε σύγκριση µε νεότερα άτοµα.
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Η θεωρία του νου κατά το γήρας
Προκειµένου να απαντήσουν στο ερώτηµα για την πορεία της ΘτΝ στο γήρας, οι µέχρι σήµερα έρευνες έχουν εξετάσει, πρωτίστως, τη σχέση της ηλικίας µε διάφορες
διαστάσεις της ΘτΝ. Σύµφωνα µε τη σχετική έρευνα, τα ελλείµµατα στη ΘτΝ κατά
την τρίτη ηλικία φαίνεται να επιφέρουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση
και χαµηλή κοινωνική συµµετοχή, πράγµατα που έχουν συνδεθεί µε µοναξιά και κακή
υγεία (Bailey, Henry, & von Hippel, 2008). Ωστόσο, οι έρευνες αυτές παρουσιάζουν
αντιφατικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη σχέση ηλικίας – ΘτΝ: Πρώτον, στις περισσότερες έχουν επιβεβαιωθεί ελλείµµατα σε διάφορες πλευρές της ΘτΝ (Bailey
& Henry, 2008. Castelli et al., 2010. Charlton, Barrick, Markus, & Morris, 2009. German & Hehman, 2006. Maylor, Moulson, Muncer, & Taylor, 2002. McKinnon & Moscovitch, 2007. Phillips et al., 2011. Sullivan & Ruffman, 2004. Uekermann, Channon, &
Daum, 2006). Ωστόσο, υπάρχουν δεδοµένα που δεν υποστηρίζουν σύνδεση της ΘτΝ
µε την ηλικία (MacPherson, Phillips, & Della Sala, 2002. Slessor, Phillips, & Bull, 2007)
ή υποστηρίζουν βελτίωσή της (Happé, Winner, & Brownell, 1998). Οι έρευνες αυτές
διαφέρουν ως προς τη µεθοδολογία που ακολούθησαν, καθώς τα έργα που έχουν χρησιµοποιηθεί ποικίλλουν ως προς το είδος τους και µετρούν διαφορετικές ικανότητες
ΘτΝ. Επιπλέον, διαφέρουν και ως προς τη µορφή µε την οποία χορηγήθηκαν, καθώς
ήταν λεκτικά ή οπτικά.
∆εύτερον, σε ορισµένες µελέτες (π.χ., Duval et al., 2011. Phillips et al., 2011. Wang
& Su, 2013) έχουν χρησιµοποιηθεί παράλληλα διάφορες νευροψυχολογικές δοκιµασίες,
όπως η δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin (WCST), που µετρά την εναλλαγή και τη νοητική ευελιξία, η δοκιµασία Stoop, µέσω της οποίας εξετάζεται ο ανασταλτικός έλεγχος, ή η δοκιµασία ∆ηµιουργία Ίχνους - Β µέρος (Heaton, Chelune,
Talley, Kay, & Curtiss, 1993. Reitan, 1958. Stroop, 1935), µε σκοπό την εξέταση της
σχέσης της ΘτΝ µε το γνωστικό έλεγχο κατά τη γεροντική ηλικία.

∆ιατήρηση της ΘτΝ προϊούσης της ηλικίας; Ευρήµατα και διαπιστώσεις
Η διερεύνηση της ΘτΝ κατά τη γήρανση, ξεκίνησε µε την έρευνα της Happé και των
συνεργατών της, το 1998 (Happé et al., 1998). Στόχος της ήταν η διερεύνηση των πιθανών διαφορών µεταξύ νέων ενηλίκων και ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας, όσον
αφορά την ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων και στην ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων για καταστάσεις που δεν απαιτούν την απόδοση νοητικών καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν 19 ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας, από
60 έως 80 ετών (M.O. = 73 έτη), οι οποίοι κατοικούσαν στη Βοστώνη. Την οµάδα σύγκρισης αποτέλεσαν 52 νέοι ενήλικες από το Ηνωµένο Βασίλειο, ηλικίας 16 έως 30
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ετών (Μ.Ο. = 21 έτη). Για να ελεγχθούν οι πιθανές πολιτιστικές διαφορές, εξετάστηκαν επιπλέον 15 νέοι ενήλικες, ηλικίας 21 έως 30 ετών (Μ.Ο. = 22.5 έτη), οι οποίοι κατοικούσαν στη Βοστώνη. Ωστόσο, καθώς οι δύο οµάδες των νέων ενηλίκων δε
διέφεραν ως προς τις επιδόσεις τους στις δοκιµασίες, οι βαθµολογίες τους συνδυάστηκαν, αποτελώντας µια ενιαία οµάδα ελέγχου. Η µέτρηση των επιδόσεων της ΘτΝ
πραγµατοποιήθηκε µε τη χορήγηση της δοκιµασίας Παράξενες Ιστορίες (Happé, 1994).
Όπως αναφέρθηκε, η δοκιµασία αυτή αποτελείται από 12 τύπους ιστοριών. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι ιστορίες της διπλής µπλόφας, του λευκού ψέµατος, του λάθους, και της πειθούς. Η µέγιστη δυνατή βαθµολογία ήταν οι 16 βαθµοί. Εκτός από αυτές τις ιστορίες, χορηγηθήκαν και ιστορίες ελέγχου, στις οποίες περιγράφονται καταστάσεις που δεν απαιτούν κατανόηση νοητικών
καταστάσεων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ΘτΝ κατά τη γήρανση, όχι µόνο διατηρείται αλλά παρουσιάζει και βελτίωση. Ειδικότερα, οι επιδόσεις των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας (Μ.Ο. = 14.9, Τ.Α. = 1.2) στις ιστορίες που απαιτούν ΘτΝ ήταν
υψηλότερες από αυτές των νέων ενηλίκων (Μ.Ο. = 12.8, Τ.Α. = 2.0), ενώ οι επιδόσεις των δύο οµάδων στις ιστορίες ελέγχου (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 16 βαθµοί) δε διέφεραν (άτοµα προχωρηµένης ηλικίας: Μ.Ο. = 12.4, Τ.Α. = 2.2, νέοι ενήλικες: Μ.Ο. = 12.5, Τ.Α. = 2.2). Οι ερευνητές συµπέραναν ότι η ΘτΝ είναι ένας τοµέας στον οποίο η πείρα της ζωής συµβάλλει θετικά: υποστήριξαν ότι είναι πιθανό
οι µεγαλύτεροι ενήλικες να έχουν αναπτύξει πιο σύνθετα γνωστικά σχήµατα για τον
τρόπο που δρουν οι άνθρωποι σε σύγκριση µε τους νεότερους.
Μια ακόµα έρευνα στην οποία βρέθηκε ότι δεν παρατηρούνται αλλαγές που σχετίζονται µε την ηλικία στη ΘτΝ, είναι αυτή των MacPherson, Phillips, και Della Sala
(2002). Στόχος της δεν ήταν απλώς η µελέτη της σχέσης ηλικίας - ΘτΝ αλλά η διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας µε την επίδοση σε δοκιµασίες που ενεργοποιούν διαφορετικά σηµεία του µετωπιαίου φλοιού. Σύµφωνα µε µια υπόθεση, οι αλλαγές που
εµφανίζονται στο µετωπιαίο λοβό λόγω της προόδου της ηλικίας δεν είναι ίδιες για
κάθε περιοχή του (West, 1996, 2000). Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριµένη έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών, οι οποίες έχει βρεθεί ότι ενεργοποιούν κυρίως πλάγιες και οπίσθιες προµετωπιαίες περιοχές (Petrides & Milner,
1982), και δοκιµασίες ΘτΝ, οι οποίες ενεργοποιούν κυρίως µεσοκοιλιακές προµετωπιαίες περιοχές (Rolls, 1996). Ειδικότερα, η δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του
Wisconsin, µια δοκιµασία καθυστερηµένης απόκρισης (Delayed Response Task), µια
δοκιµασία µέτρησης της ικανότητας οργάνωσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης µιας
σειράς δράσεων (Self-Ordered Pointing Task), µια δοκιµασία ελέγχου της ικανότητας λήψης κοινωνικών αποφάσεων (Gambling Task), µια λεκτική δοκιµασία αναγνώρισης faux pas (Faux Pas Task, Stone et al., 1998) και µια οπτική δοκιµασία αναγνώρισης συναισθηµάτων (Emotion Identification Task, Matsumoto & Ekman, 1988),
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χορηγήθηκαν σε οµάδα 30 νέων ενηλίκων (20-38 ετών, Μ.Ο. = 28.8 έτη), σε οµάδα
30 µεσηλίκων (40-59 ετών, Μ.Ο. = 50.3 έτη) και σε µια οµάδα 30 ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας (61-80 ετών, Μ.Ο. = 69.9 έτη). Για να εξεταστεί η υπόθεση ότι οι
πιθανές διαφορές στις επιδόσεις που σχετίζονται µε την ηλικία, οφείλονται κατά ένα
µέρος στην εκφύλιση του µετωπιαίου λοβού και όχι του κροταφικού, χορηγήθηκαν
επιπλέον δύο δοκιµασίες µέτρησης της µνήµης, οι οποίες φαίνεται ότι ενεργοποιούν
τον έσω κροταφικό λοβό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι επίδραση της
ηλικίας παρουσιάζεται µόνο στις εκτελεστικές λειτουργίες κι όχι στη ΘτΝ. Υποστηρίχθηκε, λοιπόν, ότι η δυσλειτουργία του µετωπιαίου λοβού που σχετίζεται µε την
ηλικία δεν είναι καθολική, καθώς φαίνεται ότι η λειτουργία των οπίσθιων και πλάγιων προµετωπιαίων περιοχών είναι πιο ευαίσθητη κατά τη γήρανση. Το εύρηµα αυτό
συνεπικουρείται και από παρεµφερή ερευνητικά δεδοµένα (Daigneault & Braun, 1993.
West, 1996).
Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα άλλης µελέτης (Keightley, Winocur, Burianova, Hongwanishkul, & Grady, 2006), σκοπός της οποίας ήταν η διερεύνηση της
επίδρασης της ηλικίας στην κοινωνική νόηση. Οι επιδόσεις 30 ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας (Μ.Ο. = 72.5 έτη) συγκρίθηκαν µε τις επιδόσεις 30 νέων ενηλίκων (Μ.Ο. = 25.7 έτη). Η µέγιστη δυνατή βαθµολογία ήταν οι 4 βαθµοί. Οι επιδόσεις
των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας δε βρέθηκαν να είναι ελλειµµατικές (M.O. =
2.4, Τ.Α. = 1.2) σε οπτικές δοκιµασίες εξέτασης της κατανόησης εσφαλµένων πεποιθήσεων (TοM cartoon stories, Gallagher et al., 2000) και σε λεκτικές δοκιµασίες απόδοσης νοητικών καταστάσεων (TοM stories; Gallagher et al., 2000)
(M.O. = 3.6, Τ.Α. = 0.6), έναντι αυτών των νέων ενηλίκων (M.O. = 3.5, Τ.Α. = 0.7,
M.O. = 3.8, Τ.Α. = 0.4), αλλά ούτε και στις δοκιµασίες ελέγχου. Μάλιστα, λόγω
της µη επιβεβαίωσης εξάρτησης της επίδοσης στη ΘτΝ από λειτουργίες γνωστικού
ελέγχου (π.χ., εργαζόµενη µνήµη, ανασταλτικός έλεγχος), καθώς και λόγω της υψηλής συσχέτισης των έργων ΘτΝ µε άλλα έργα κοινωνικής νόησης που χορηγήθηκαν (π.χ., προσδιορισµός συναισθηµατικά φορτισµένων λέξεων), οι ερευνητές υποστήριξαν ότι είναι πιθανό τα άτοµα προχωρηµένης ηλικίας, κατά την εκτέλεση δοκιµασιών κοινωνικής νόησης, να βασίζονται σε έναν κοινό πόρο, ο οποίος διαφοροποιείται σε σύγκριση µε τους πόρους που απαιτούνται για την υποστήριξη των
λειτουργιών γνωστικού ελέγχου.
Συνεπώς, η διαφοροποίηση των εγκεφαλικών δοµών και δικτύων που υποστηρίζουν τη ΘτΝ από τις αντίστοιχες δοµές που υποστηρίζουν το γνωστικό έλεγχο και αποδιοργανώνονται προϊούσης της ηλικίας, καθώς και η συσσώρευση γνώσης από τις εµπειρίες της ζωής φαίνεται να αντισταθµίζουν πιθανές απώλειες συνδεόµενες µε την
ηλικία, όσον αφορά βασικές διαστάσεις της ΘτΝ.
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Ελλειµµατική ΘτΝ κατά τη γήρανση: Ευρήµατα και διαπιστώσεις
Η δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες
Η πρώτη έρευνα στην οποία επιβεβαιώθηκε αρνητική σχέση της προόδου της ηλικίας
µε τη ΘτΝ πραγµατοποιήθηκε από τους Maylor et al. (2002), µε σκοπό την επιβεβαίωση
ή µη των ευρηµάτων της Happé και των συνεργατών της (1998). Οι 75 συµµετέχοντες διαχωρίστηκαν στην οµάδα των νέων ενηλίκων (16 - 29 ετών, Μ.Ο. = 19 έτη), στην
επονοµαζόµενη οµάδα των νέων-ηλικιωµένων (60 - 74 ετών, Μ.Ο. = 67.2 έτη) και
στην οµάδα των ηλικιωµένων-ηλικιωµένων (75 - 89 ετών, Μ.Ο. = 81 έτη). Η ΘτΝ εξετάστηκε µε τη χορήγηση 10 ιστοριών, επτά από τις οποίες προέρχονταν από τη δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες, ενώ χορηγήθηκαν και πέντε ιστορίες ελέγχου. Για να
διερευνηθεί ο ρόλος της µνήµης, ως προς τις επιδόσεις στη ΘτΝ, η εξέταση πραγµατοποιήθηκε σε δύο συνθήκες, διαφορετικές ως προς τις µνηµονικές τους απαιτήσεις. Για τις µισές ιστορίες ΘτΝ και για όλες τις ιστορίες ελέγχου οι συµµετέχοντες
καλούνταν να απαντήσουν στις ερωτήσεις ανακαλώντας την ιστορία από τη µνήµη
τους, ενώ για την απάντηση των ερωτήσεων στις υπόλοιπες ιστορίες ΘτΝ οι συµµετέχοντες µπορούσαν να ανατρέχουν στις ιστορίες. Ως προς τη συνθήκη κατά την οποία
οι µνηµονικές απαιτήσεις ήταν αυξηµένες (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 7 βαθµοί),
η οµάδα των νέων-ηλικιωµένων και η οµάδα των ηλικιωµένων-ηλικιωµένων παρουσίασαν ελλείµµατα στη ΘτΝ (Μ.Ο. = 3.0, Τ.Α. = 1.3, Μ.Ο. = 2.4, Τ.Α. = 1.3, αντίστοιχα), συγκριτικά µε τους νέους ενήλικες (Μ.Ο. = 4.0, Τ.Α. = 1.1). Αυτό, όµως,
δε συνέβη στις ιστορίες ελέγχου. Μάλιστα, οι επιδόσεις στη ΘτΝ των δύο οµάδων
ηλικιωµένων παρέµειναν στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες έναντι αυτών των νέων
ενηλίκων, ακόµα και όταν ελέγχθηκαν οι διαφορές που παρουσιάστηκαν µεταξύ των
οµάδων στο λεξιλόγιο και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Καθώς, όµως,
στη δεύτερη συνθήκη, στην οποία ο µνηµονικός φόρτος ήταν µειωµένος, ελλείµµατα παρουσίασαν µόνον οι ηλικιωµένοι-ηλικιωµένοι, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι,
µε εξαίρεση τις πολύ µεγάλες ηλικίες, πιθανόν η παρατηρούµενη µείωση του επιπέδου
της ΘτΝ από τα 19 έτη ζωής έως περίπου τα 67 έτη, να µπορεί να αποδοθεί στα µνηµονικά ελλείµµατα που σχετίζονται µε την πρόοδο της ηλικίας.
Για να διερευνηθεί περαιτέρω η πορεία της ΘτΝ στις πολύ µεγάλες ηλικίες, σε
ένα δεύτερο πείραµα εξετάστηκαν µέσω οκτώ ιστοριών ΘτΝ (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 16 βαθµοί) και οκτώ ιστοριών ελέγχου, σε συνθήκη µειωµένου µνηµονικού φόρτου, 30 ηλικιωµένοι-ηλικιωµένοι (75 - 91 ετών, Μ.Ο. = 80.6 έτη) και 30 νέοι
ενήλικες (18 - 27 ετών, Μ.Ο. = 21.2 έτη). Επιπλέον, χορηγήθηκαν άλλες δύο δοκιµασίες η δοκιµασία του Wisconsin (WCST) και το έργο Ευχέρειας Αποκλεισµού Γράµµατος για να εξεταστεί η σχέση του γνωστικού ελέγχου µε τη ΘτΝ. Οι ηλικιωµένοιηλικιωµένοι παρουσίασαν ελλείµµατα (Μ.Ο. = 10.8, Τ.Α. = 4.3), σε σύγκριση µε τους
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νέους ενήλικες (Μ.Ο. = 14.6, Τ.Α. = 4.3), τόσο στη ΘτΝ όσο και στο γνωστικό έλεγχο αλλά όχι στις ιστορίες ελέγχου. Καθώς η ηλικία βρέθηκε ότι αποτελούσε έναν ανεξάρτητο προβλεπτικό παράγοντα για την επίδοση σε έργα ΘτΝ, όταν ελέγχθηκε το
λεξιλόγιο, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και ο γνωστικός έλεγχος, θεωρήθηκε
ότι ενισχύεται η άποψη για την ύπαρξη ενός εξειδικευµένου γνωστικού µηχανισµού
για τη ΘτΝ.
Οµοίως, στην πιο πρόσφατη έρευνα στην οποία εξετάστηκε η ΘτΝ µέσω της δοκιµασίας Παράξενες Ιστορίες, οι επιδόσεις των ηλικιωµένων βρέθηκαν να διαφέρουν
από αυτές των νέων ενηλίκων, χωρίς ωστόσο να µπορούν να αποδοθούν στις δυσκολίες
που παρουσίασαν σε άλλες γνωστικές λειτουργίες. Πιο αναλυτικά, µε σκοπό τη διερεύνηση της πορείας της ΘτΝ κατά την ενήλικη ζωή, αλλά και του ρόλου της εργαζόµενης µνήµης, του ανασταλτικού ελέγχου και της γλώσσας στις πιθανές διαφορές
στη ΘτΝ, εξετάστηκαν 86 ενήλικες. Βάσει της ηλικίας τους διαχωρίστηκαν στην οµάδα των νέων ενηλίκων (20 - 30 ετών, Μ.Ο. = 23.6 έτη), στην επονοµαζόµενη οµάδα
των νέων-ηλικιωµένων (59 - 70 ετών, Μ.Ο. = 65 έτη) και στην οµάδα των ηλικιωµένων-ηλικιωµένων (71 - 82, Μ.Ο. = 75 έτη). Εκτός από τη δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες, χρησιµοποιήθηκαν ιστορίες ελέγχου, δύο δοκιµασίες µέτρησης της γλωσσικής
ικανότητας (Λεξιλόγιο, ∆οκιµασία Ευχέρειας Λέξεων), µια δοκιµασία µέτρησης της
εργαζόµενης µνήµης (Πεδίο Εργαζόµενης Μνήµης µε Κατηγοριοποίηση) και µια δοκιµασία µέτρησης του ανασταλτικού ελέγχου (έργο Λεξικής Απόφασης). Πτώση στη
ΘτΝ εντοπίστηκε περίπου από την ηλικία των 60 ετών κι εξής, καθώς οι νέοι είχαν
υψηλότερη επίδοση (Μ.Ο. = 90.5% σωστά, Τ.Α. = 11.6) έναντι και των δύο οµάδων
ηλικιωµένων (νέοι-ηλικιωµένοι: Μ.Ο. = 57.4% σωστά, Τ.Α. = 10.3, ηλικιωµένοιηλικιωµένοι: Μ.Ο. = 53% σωστά, Τ.Α. = 15.8). Όσον αφορά τη σχέση της πορείας
της ΘτΝ µε τη γλώσσα και το γνωστικό έλεγχο, παρά το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε ισχυρή και θετική συσχέτιση µεταξύ τους, όταν υπολογίστηκαν ως συµµεταβλητές, η επίδραση της ηλικίας στη ΘτΝ παρέµεινε στατιστικά σηµαντική. ∆εδοµένου
ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των οµάδων στις ιστορίες ελέγχου, οι ερευνητές πρότειναν ότι πιθανόν µετά την ηλικία των 60 ετών να υπάρχουν εξειδικευµένα
ελλείµµατα ως προς την ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων, τα οποία είναι ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο γνωστικό έλεγχο (Cavallini et al., 2013).
Ωστόσο, υπάρχουν δεδοµένα τα οποία υποστηρίζουν διαφορετική άποψη ως προς
την εξειδίκευση των ελλειµµάτων στη ΘτΝ. Η Slessor και οι συνεργάτες της (2007)
διερεύνησαν την επίδραση της γήρανσης στη ΘτΝ, µε τη χρήση τόσο λεκτικών όσο
και οπτικών στατικών και δυναµικών ερεθισµάτων. Επιπλέον, για να εξεταστεί εάν
η πρόοδος της ηλικίας συνδέεται µε εξειδικευµένα ελλείµµατα στη ΘτΝ, χορηγήθηκαν
και δοκιµασίες ελέγχου, αντίστοιχες για το κάθε είδος ερεθισµάτων. Το δείγµα της
έρευνας αποτέλεσαν 40 ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας (60 - 74 ετών, Μ.Ο. = 67 έτη)
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και 40 νεότερα άτοµα (16 - 40 ετών, Μ.Ο. = 20.1 έτη). Όσον αφορά στα λεκτικά ερεθίσµατα, αρχικά επιβεβαιώθηκε διατήρηση της ΘτΝ στους συµµετέχοντες προχωρηµένης ηλικίας, όπως αυτή µετρήθηκε από τις επιδόσεις τους σε ιστορίες της δοκιµασίας Παράξενες Ιστορίες (Λάθη, ∆ιπλή µπλόφα και Λευκά ψέµατα). Ωστόσο, όταν
υπολογίστηκε ως συµµεταβλητή η επίδοση σε έργα λεξιλογίου, παρατηρήθηκαν ελλείµµατα. Ενώ τα πρωταρχικά ευρήµατα έδειξαν ότι οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας δεν εµφάνισαν ελλείµµατα στην ικανότητά τους να κωδικοποιούν λεκτικές πληροφορίες, ώστε να απαντούν σωστά σε ερωτήσεις που απαιτούν την ικανότητα απόδοσης των προθέσεων ενός ατόµου, µετέπειτα φάνηκε ότι η διατήρηση της ΘτΝ οφειλόταν στο ότι οι γηραιότεροι διέθεταν έναντι των νεότερων ατόµων µια υπεροχή στο
λεξιλόγιό τους (όπως µετρήθηκε µε την κλίµακα Mill Hill Κλίµακα Λεξιλογίου).
Σε σχέση µε τις οπτικές δοκιµασίες, οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας βρέθηκε ότι παρουσίασαν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση σκέψεων και συναισθηµατικών καταστάσεων, τόσο από στατικά όσο και από δυναµικά οπτικά ερεθίσµατα. Καθώς όµως οι επιδόσεις τους βρέθηκαν ελλειµµατικές και στις αντίστοιχες δοκιµασίες
ελέγχου, στις οποίες δεν απαιτούνταν η απόδοση νοητικών καταστάσεων, φάνηκε ότι
δεν εµφάνισαν ένα εξειδικευµένο έλλειµµα ως προς τη ΘτΝ αλλά ένα γενικότερο έλλειµµα στην ικανότητα αποκωδικοποίησης πληροφοριών για άλλους ανθρώπους. Βάσει αυτών των ευρηµάτων, οι ερευνητές διατύπωσαν την υπόθεση ότι πιθανόν τα προβλήµατα αυτά οφείλονταν στην αδυναµία αναστολής µη σχετικών πληροφοριών και
στη δυσκολία διατήρησης πληροφοριών στην εργαζόµενη µνήµη.
Όσον αφορά τα ελλείµµατα των ηλικιωµένων ατόµων στη δοκιµασία Παράξενες
Ιστορίες, υπάρχουν και άλλα δεδοµένα τα οποία ενισχύουν την άποψη για µη ύπαρξη εξειδίκευσης των ελλειµµάτων στη ΘτΝ. Τρεις ανεξάρτητες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την εξέταση της ΘτΝ, προϊούσης της ηλικίας, και τη διερεύνηση της σχέσης των πιθανών ελλειµµάτων µε άλλες γνωστικές λειτουργίες. Στην έρευνα των Sullivan και Ruffman (2004) συµµετείχαν 24 νεότεροι ενήλικες (20 - 46 ετών,
Μ.Ο. = 30 έτη) και 24 ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας (60 - 82 ετών, Μ.Ο. = 73 έτη),
οι οποίοι εκτός από τη ΘτΝ (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 12 βαθµοί) εξετάστηκαν
και ως προς τη ρέουσα και αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη. Βρέθηκε ότι οι ελλειµµατικές επιδόσεις των ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας (Μ.Ο. = 7, Τ.Α. = 2.2), έναντι των νεοτέρων (Μ.Ο. = 9.5, Τ.Α. = 1.3) διαµεσολαβούνταν από τα ελλείµµατά τους
στη ρέουσα νοηµοσύνη (Sullivan & Ruffman, 2004).
Σε έρευνα που εξετάστηκαν 106 ενήλικες, ηλικίας 50 - 90 ετών (Μ.Ο. = 69 έτη),
βρέθηκε ότι η αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της επίδοσης στη ΘτΝ διαµεσολαβούνταν µερικώς από τη λεκτική νοηµοσύνη και πλήρως από το γνωστικό έλεγχο (νοητική ευελιξία, προσοχή, σχεδιασµός, αφηρηµένη σκέψη, ανασταλτικός
έλεγχος), την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, και την πρακτική νοηµοσύνη
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(Charlton et al., 2009). Τέλος, σύµφωνα µε πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα, οι
σχετικά ελλειµµατικές επιδόσεις (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 16 βαθµοί, Μ.Ο.
= 12.4, Τ.Α. = 2.1) 20 ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας (60 - 91 ετών, Μ.Ο. = 73.3
έτη), έναντι των επιδόσεων (Μ.Ο. = 13.8, Τ.Α. = 1.4) 27 νέων ενηλίκων (19 - 23 ετών,
Μ.Ο. = 22.6 έτη), µπορούν µερικώς να εξηγηθούν από τα ελλείµµατα στην ταχύτητα
επεξεργασίας πληροφοριών και στο γνωστικό έλεγχο (Rakoczy, Harder-Kasten, &
Sturm, 2012).

Ικανότητα απόδοσης πεποιθήσεων και προθέσεων
∆εδοµένα που υποστηρίζουν ότι η ηλικία ασκεί αρνητική επίδραση στη ΘτΝ παρέχονται και από άλλες έρευνες, στις οποίες εξετάστηκαν διαφορετικές ικανότητες της
ΘτΝ από αυτές που εξετάζονται µε τη δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες. Οι German
και Hehman (2006) αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στην
ικανότητα πρόβλεψης µιας δράσης βάσει πεποιθήσεων ή επιθυµιών και στην ικανότητα
κατανόησης αληθών και εσφαλµένων πεποιθήσεων. Επιπλέον, στόχο των ερευνητών
αποτελούσε η εξέταση της άµεσης επίδρασης γενικών γνωστικών λειτουργιών σε αυτές τις ικανότητες. Οι 47 συµµετέχοντες χωρίστηκαν στην οµάδα των νέων ενηλίκων
(18 - 26 ετών, Μ.Ο. = 20 έτη) και σε αυτήν των ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας (62
- 90 ετών, Μ.Ο. = 78 έτη). Η ικανότητα πρόβλεψης µιας δράσης βάσει πεποιθήσεων-επιθυµιών εξετάστηκε µέσω λεκτικών ιστοριών, στις οποίες περιγράφονταν σενάρια στα οποία διαφαίνονταν οι πεποιθήσεις ή οι επιθυµίες ενός προσώπου.
Οι εξεταζόµενοι καλούνταν να παραγάγουν κρίσεις - προβλέψεις σχετικά µε τη
δράση του προσώπου. Επιπλέον, χορηγήθηκαν και ιστορίες ελέγχου, ίδιες ως προς
το βαθµό πολυπλοκότητας, στις οποίες περιγράφονταν φυσικά γεγονότα. Οι εξεταζόµενοι καλούνταν να προβλέψουν το φυσικό αποτέλεσµα - συνέχεια του γεγονότος.
Για τη µέτρηση της ικανότητας κατανόησης αληθών και εσφαλµένων πεποιθήσεων
δόθηκε µια δοκιµασία λεκτικών σεναρίων, για τα οποία καλούνταν και πάλι να παραγάγουν κρίσεις - προβλέψεις σχετικά µε τη δράση του προσώπου, βασιζόµενοι στις
πεποιθήσεις του (εσφαλµένες ή αληθείς) και στις επιθυµίες του (αποφυγής ή προσέγγισης). Οι γενικές γνωστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν περιλάµβαναν την αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη (Mill Hill ∆οκιµασία Λεξιλογίου), το λεκτικό δείκτη νοηµοσύνης (Weschler ∆οκιµασία Ανάγνωσης Ενηλίκων), τη χωρητικότητα της µνήµης
(∆οκιµασία Ευθέος Μνηµονικού Πεδίου Ψηφίων), πληροφοριών (∆οκιµασία Αντικατάστασης Ψηφίων Συµβόλων) και τον ανασταλτικό έλεγχο (∆οκιµασία Stroop, έργο
Ηµέρα-Νύχτα).
Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι η ηλικία ασκούσε επίδραση στην ικανότητα συναγωγής πεποιθήσεων-επιθυµιών και στην ικανότητα παραγωγής κρίσεων για τις
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εσφαλµένες και αληθείς πεποιθήσεις, καθώς οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας είχαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση από τους νέους ενήλικες. Επιπλέον, τα άτοµα
προχωρηµένης ηλικίας παρουσίασαν προβλήµατα και στις αντίστοιχες ιστορίες ελέγχου. Αναφορικά µε τη σχέση των ελλειµµάτων της ΘτΝ µε τις γενικές γνωστικές λειτουργίες που µετρήθηκαν, φάνηκε ότι η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και
ο ανασταλτικός έλεγχος συνέβαλλαν σε µεγάλο βαθµό στη διακύµανση της ακρίβειας
των απαντήσεων και του χρόνου απόκρισης για τις εσφαλµένες και αληθείς πεποιθήσεις και για τις πεποιθήσεις και επιθυµίες. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, τα ευρήµατα αυτά παρέχουν στήριξη στην ιδέα ότι τα ελλείµµατα στη ΘτΝ που συνδέονται
µε την ηλικία οφείλονται πιθανόν σε ελλείµµατα στο γνωστικό έλεγχο και όχι στην
αδυναµία αναπαράστασης νοητικών καταστάσεων.
Ωστόσο, βάσει άλλων ερευνητικών δεδοµένων, η µείωση που παρατηρείται στην
ικανότητα κατανόησης των εσφαλµένων πεποιθήσεων από τη νεότερη ενήλικη ζωή
έως το γήρας είναι ανεξάρτητη από τις αλλαγές στις γενικές γνωστικές λειτουργίες
(Bernstein, Thornton, & Sommerville, 2011). Οι επιδόσεις 37 ενηλίκων προχωρηµένης
ηλικίας (60 - 85 ετών, Μ.Ο. = 67.6 έτη) και οι επιδόσεις 20 µεσηλίκων (51 - 59 ετών,
Μ.Ο. = 56.3 έτη), οι οποίες δε διέφεραν µεταξύ τους, βρέθηκαν να είναι στατιστικώς σηµαντικά χαµηλότερες από εκείνες 38 νεότερων ενηλίκων (17 - 22 ετών, Μ.Ο.
= 19.2 έτη). Ωστόσο, αυτές οι διαφορές που συνδέονταν µε την ηλικία δε βρέθηκαν
να συσχετίζονται µε τις διαφορές που παρατηρήθηκαν µεταξύ των οµάδων στη γλωσσική τους ικανότητα, στο γνωστικό έλεγχο (αναστολή, µετατόπιση, παρακολούθηση),
στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και στη λεκτική µνήµη.
Εκτός από τις λεκτικές δοκιµασίες, η ικανότητα απόδοσης εσφαλµένων πεποιθήσεων έχει εξεταστεί και µε τη χρήση οπτικών δοκιµασιών που χρησιµοποιούν δυναµικά ερεθίσµατα. Τα ευρήµατα της έρευνας των Bailey και Henry (2008), στην οποία
χρησιµοποιήθηκαν µη λεκτικά βιντεοσκοπηµένα σενάρια, έδειξαν ότι οι επιδόσεις
33 ατόµων προχωρηµένης ηλικίας (62 - 82 ετών, Μ.Ο. = 72.2 έτη) ήταν ελλειµµατικές, συγκριτικά µε αυτές 36 νέων ενηλίκων (18 - 26 ετών, Μ.Ο. = 19.5 έτη), κατά την
απόδοση εσφαλµένων πεποιθήσεων, όταν οι συµµετέχοντες για να απαντήσουν έπρεπε να αναστείλουν τη δική τους προοπτική. Οι επιδόσεις των οµάδων δε διέφεραν
για τα ερεθίσµατα εκείνα στα οποία έπρεπε να κατανοηθούν εσφαλµένες πεποιθήσεις χωρίς την απαίτηση ανασταλτικού ελέγχου. Πράγµατι, τα ελλείµµατα των γηραιοτέρων στην πρώτη κατηγορία ερεθισµάτων βρέθηκαν να διαµεσολαβούνται από
τις επιδόσεις τους σε µια δοκιµασία ανασταλτικού ελέγχου (στο έργο Stroop).
∆ύο πιο πρόσφατες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στη γνωστική και θυµική ΘτΝ, καθώς και του ρόλου άλλων γνωστικών λειτουργιών στη σχέση ΘτΝ - ηλικίας. Στη µελέτη της Duval και των συνεργατών της (2013), χορηγήθηκε µία οπτική δοκιµασία, η οποία µετρά την ικανότητα
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απόδοσης προθέσεων (έργο Απόδοσης Προθέσεων), µια δοκιµασία, η οποία συνδυάζει λεκτικά και οπτικά ερεθίσµατα και εξετάζει την ικανότητα απόδοσης εσφαλµένων πεποιθήσεων 1ου και 2ου επιπέδου (έργο ψευδούς πεποίθησης), µια οπτική
δοκιµασία µέσω της οποίας ελέγχεται η ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων ως σύνθετων συναισθηµάτων (Η δοκιµασία Τα Μάτια) και µία οπτική δοκιµασία, η οποία µετρά την ικανότητα κατανόησης των προτιµήσεων ενός προσώπου, βάσει του περιεχοµένου των σκέψεών του (Η Γεύση του Tom). Σχετικά µε την εξέταση άλλων γνωστικών λειτουργιών, χορηγήθηκαν τρεις δοκιµασίες γνωστικού ελέγχου για τη µέτρηση της εναλλαγής της προσοχής και της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών (∆οκιµασία ∆ηµιουργίας Ίχνους), της επικαιροποίησης (∆οκιµασία Πεδίου Τρεξίµατος) και της αναστολής (∆οκιµασία Stroop µε χρώµα και λέξεις) και µία
δοκιµασία µνήµης επεισοδίων (Υποδοκιµασία Λογικής Μνήµης του Wechsler
Memory Scale-WΜS). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 70 ενήλικες, οι οποίοι διαχωρίστηκαν στις οµάδες των νέων ενηλίκων (Μ.Ο. = 23.8 έτη), των µεσηλίκων (Μ.Ο.
= 52.3 έτη) και των ηλικιωµένων (Μ.Ο. = 70.1 έτη). Η ηλικία βρέθηκε να επιδρά άµεσα και αρνητικά στην ικανότητα κατανόησης των εσφαλµένων πεποιθήσεων 2ου επιπέδου και στην ικανότητα κατανόησης των προτιµήσεων ενός προσώπου, καθώς οι
ηλικιωµένοι παρουσίασαν χαµηλότερες επιδόσεις συγκριτικά µε τους νέους ενήλικες και µεσήλικες (οι επιδόσεις των οποίων δε διέφεραν). Επιπλέον, φάνηκε ότι η
ηλικία ασκούσε έµµεση αρνητική επίδραση, µέσω του γνωστικού ελέγχου, στην ικανότητα κατανόησης εσφαλµένων πεποιθήσεων 1ου επιπέδου και στην ικανότητα απόδοσης προθέσεων. Οι ερενητές υποστήριξαν ότι πιθανόν η απόδοση εσφαλµένων
πεποιθήσεων 2ου επιπέδου να αποτελεί µια εξειδικευµένη λειτουργία της ΘτΝ, η οποία,
αν και δέχεται άµεση –και ίσως όχι γραµµική– επίδραση από τη βιολογική γήρανση,
είναι ανεξάρτητη από τις γνωστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν στην παρούσα
έρευνα.

Ικανότητα κατανόησης των faux pas (αδιάκριτου λόγου) και του έµµεσου λόγου
(ειρωνείας, σαρκασµού, χιούµορ)
Χαµηλότερες επιδόσεις των ηλικιωµένων τόσο στη γνωστική (εσφαλµένες πεποιθήσεις
2ου επιπέδου) όσο και στη θυµική (κατανόηση faux pas) ΘτΝ έχουν επιβεβαιωθεί
ξανά, προσφάτως. O Li και οι συνεργάτες του (2013) εξέτασαν το ρόλο του µορφωτικού
επιπέδου και µιας σειράς γνωστικών λειτουργιών στη ΘτΝ κατά τη φυσιολογική γήρανση. Στην έρευνα συµµετείχαν 28 νέοι ενήλικες (Μ.Ο. = 20.5 έτη) υψηλού µορφωτικού επιπέδου (Μ.Ο. = 15.11 έτη), 28 ηλικιωµένοι (Μ.Ο. = 76.3 έτη) υψηλού µορφωτικού επιπέδου (εξισωµένου µε αυτό των νέων ενηλίκων, Μ.Ο. = 15.79 έτη) και
24 ηλικιωµένοι (Μ.Ο. = 73.5 έτη) µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο (Μ.Ο. = 9.71
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έτη). Οι ηλικιωµένοι µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο επέδειξαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση στη δοκιµασία εσφαλµένων πεποιθήσεων 2ου επιπέδου και στη
δοκιµασία των faux pas, συγκριτικά µε τις άλλες δύο οµάδες, οι οποίες επέδειξαν παρόµοιες επιδόσεις. Καθώς το υψηλό µορφωτικό επίπεδο συνδέεται µε υψηλότερη αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη, οι ερευνητές κατέληξαν στο ίδιο περίπου συµπέρασµα
µε το αρχικό της Happé και των συνεργατών της (Happé et al., 1998), ότι, δηλαδή,
η ισχυρή αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά ως
προς τις δυσκολίες που µπορεί να εµφανιστούν στη ΘτΝ κατά το γήρας.
∆υσκολίες ως προς την κατανόηση των faux pas έχουν επιβεβαιωθεί και σε µία
ακόµα µελέτη. Οι Halberstadt, Ruffman, Murray, Taumoepeau, και Ryan (2011), για
να προσδιορίσουν την επίδραση της ηλικίας στην αναγνώριση των faux pas, εξέτασαν 60 ενήλικες 60 - 85 ετών (Μ.Ο. = 70.5 έτη) και 60 ενήλικες 18 - 35 ετών (Μ.Ο.
= 20.5 έτη). Οι συµµετέχοντες έβλεπαν δυναµικά βιντεοσκοπηµένα σενάρια από µια
τηλεοπτική σειρά, στα οποία παρουσιάζονταν λεκτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ διάφορων προσώπων, και καλούνταν να προσδιορίσουν σε τι βαθµό η συµπεριφορά του
πρωταγωνιστή ήταν κοινωνικά αποδεκτή ή όχι, χρησιµοποιώντας µια κλίµακα 11 βαθµίδων. Φάνηκε ότι οι γηραιότεροι χαρακτήριζαν τα faux pas ως κοινωνικά αρµόζουσες
συµπεριφορές σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι νέοι ενήλικες. Εποµένως, τα αναγνώριζαν σε χαµηλότερο βαθµό. Επιπλέον, διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ της ικανότητας αναγνώρισης των faux pas και της ικανότητας αναγνώρισης συναισθηµάτων
και βρέθηκε ότι η επίδραση της ηλικίας στην αναγνώριση των faux pas διαµεσολαβούνταν από την ικανότητα αναγνώρισης συναισθηµάτων.
Σε σχέση µε την ικανότητα των ηλικιωµένων να κατανοούν τον έµµεσο λόγο, θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι η δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες περιλαµβάνει και ιστορίες στις οποίες εξετάζεται η ικανότητα κατανόησης της ειρωνείας, του χιούµορ και
του σαρκασµού. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά δεδοµένα για τις επιδόσεις των ηλικιωµένων σε αυτήν τη δοκιµασία, δεν παρέχονται, όµως, στοιχεία για την ικανότητά τους
να κατανοούν ειδικές µορφές του έµµεσου λόγου, καθώς η βαθµολογία προκύπτει
συνολικά από όλες τις ιστορίες. Συγχρόνως, δεν έχουν αναφερθεί άλλες έρευνες στις
οποίες να εξετάστηκε µε άλλα λεκτικά έργα η ικανότητα κατανόησης του έµµεσου
λόγου κατά τη γήρανση. Για το λόγο αυτό, σε πρόσφατη έρευνα (Nazlidou, Moraitou,
Natsopoulos, & Papantoniou, 2015), µεταφράστηκαν και χορηγήθηκαν οι ιστορίες
της ειρωνείας, του χιούµορ και του σαρκασµού από τη δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες, µε σκοπό την εξέταση της σχέσης της ηλικίας και του γνωστικού ελέγχου µε την
ικανότητα κατανόησης της καθεµιας από τις τρεις µορφές του έµµεσου λόγου. Το δείγµα αποτέλεσαν 70 άτοµα: τα 26 ανήκαν στην οµάδα των νέων ενηλίκων (18 - 30 ετών,
Μ.Ο. = 23.4 έτη), τα 20 στην οµάδα των µεσηλίκων (35 - 58 ετών, Μ.Ο. = 45.8 έτη),
και τα 24 στην οµάδα των ηλικιωµένων (65 - 83 ετών, Μ.Ο. = 71.6 έτη). Οι τρεις οµά-
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δες δε διέφεραν ως προς το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο. Στην έρευνα αυτή, η
ηλικία δε βρέθηκε να επιδρά άµεσα στην ικανότητα κατανόησης των διακριτών µορφών του έµµεσου λόγου. Ωστόσο, όταν ελέγχθηκε η διαµεσολάβηση του γνωστικού
ελέγχου, η ηλικία βρέθηκε να επιδρά έµµεσα και αρνητικά στην ικανότητα κατανόησης
όλων τους, µέσω αυτού.
Όσον αφορά αποκλειστικά την επεξεργασία του χιούµορ, οι Uekermann, Channon,
και Daum (2006) χορήγησαν σε 26 ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας (60 - 78 ετών, Μ.Ο.
= 67.4 έτη), µια δοκιµασία που εξετάζει την ικανότητα συµπλήρωσης µιας ιστορίας µε
ένα αστείο τέλος, όπως και την ικανότητα απόδοσης των προθέσεων και των πεποιθήσεων των πρωταγωνιστών των ιστοριών. Οι επιδόσεις των ατόµων προχωρηµένης
ηλικίας, οι οποίες συγκρίθηκαν µε αυτές νέων ενηλίκων (20 - 34 ετών, Μ.Ο. = 24.1 έτη)
και µεσηλίκων (40 - 58 ετών, Μ.Ο. = 49 έτη), βρέθηκαν ελλειµµατικές τόσο για τη συµπλήρωση της ιστορίας, όσο και για την ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων.
Επιπλέον, βρέθηκε ότι η επεξεργασία του χιούµορ συσχετιζόταν µε την ικανότητα απόδοσης νοητικών καταστάσεων και µε την επίδοση σε έργο ανασταλτικού ελέγχου (Stroop
test), η οποία στους ηλικιωµένους ήταν επίσης ελλειµµατική.
Συνοψίζοντας, οι έρευνες που υποστηρίζουν την έκπτωση της ΘτΝ προϊούσης της
ηλικίας, φαίνεται να υποστηρίζουν παράλληλα τη µικρότερη ή µεγαλύτερη εµπλοκή
άλλων γνωστικών διεργασιών, και κυρίως, του γνωστικού ελέγχου στη ΘτΝ, τουλάχιστον ως προς τις διαστάσεις της απόδοσης πεποιθήσεων και προθέσεων καθώς και
της κατανόησης του αδιάκριτου και του έµµεσου λόγου. Ωστόσο, οι ίδιες µελέτες αφήνουν χώρο και σε ερµηνείες της σχέσης ηλικίας - ΘτΝ σχετικές µε τις γενικότερες
διεργασίες βιολογικής γήρανσης κι αποδόµησης των βιολογικών δοµών και δικτύων
υποστήριξης της ίδιας της ΘτΝ, κυρίως όσον αφορά την πολύ µεγάλη ηλικία και τις
πολύ σύνθετες διαστάσεις της ΘτΝ.

∆ιατήρηση και παράλληλη έκπτωση εκφάνσεων της ΘτΝ κατά τη γήρανση
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα µιας σειράς ερευνών, η διατήρηση ή η έκπτωση της ΘτΝ
κατά το γήρας µπορεί να µην είναι καθολική, καθώς οι ηλικιωµένοι ενδέχεται να διατηρούν µια επιµέρους ικανότητα ΘτΝ αλλά να εµφανίζουν ελλείµµατα σε άλλη. Πιο
αναλυτικά, οι Wang και Su (2006) πραγµατοποίησαν µελέτη στην οποία συγκρίθηκαν 30 ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας (62 - 77 ετών, Μ.Ο. = 70 έτη) µε 30 νέους ενήλικες (19 - 25 ετών, Μ.Ο. = 22 έτη). Στόχος των ερευνητών ήταν η διερεύνηση των
πιθανών διαφορών µεταξύ των επιδόσεων των δύο οµάδων, σε δύο δοκιµασίες ΘτΝ
(Παράξενες Ιστορίες και faux pas) και στην κατανόηση ιστοριών ελέγχου. Επιπρόσθετο στόχο αποτελούσε η εξέταση της σχέσης της ΘτΝ µε την αποκρυσταλλωµένη
και ρέουσα νοηµοσύνη, µε το συνολικό δείκτη νοηµοσύνης, καθώς και µε τον πρα-
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κτικό και λεκτικό δείκτη νοηµοσύνης ξεχωριστά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι οµάδες
ήταν εξισωµένες ως προς το συνολικό δείκτη νοηµοσύνης και το µορφωτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας δε διέφεραν από τους νέους ενήλικες ως προς την ικανότητα να αποδίδουν σωστά συµπεράσµατα για τις νοητικές καταστάσεις των πρωταγωνιστών των ιστοριών στη δοκιµασία «Παράξενες Ιστορίες» (άτοµα προχωρηµένης ηλικίας: Μ.Ο. = 5.7, Τ.Α. =
0.6, νέοι: Μ.Ο. = 5.3, Τ.Α. = 1.2). Μάλιστα, στις επιδόσεις και των δύο οµάδων παρατηρήθηκε το φαινόµενο οροφής, αφού η µέγιστη δυνατή βαθµολογία ήταν οι 6 βαθµοί. Επιπλέον, οι δύο οµάδες δε βρέθηκε να διαφέρουν ούτε ως προς την ικανότητα κατανόησης ιστοριών στις οποίες δεν απαιτείται απόδοση νοητικών καταστάσεων. Ωστόσο, διαφορές εντοπίστηκαν στην ικανότητα κατανόησης των faux pas (µέγιστη δυνατή βαθµολογία = 18 βαθµοί), καθώς οι επιδόσεις των γηραιοτέρων (Μ.Ο.
= 10.8, Τ.Α. = 4.7) ήταν σηµαντικά χαµηλότερες από αυτές των νέων ενηλίκων (Μ.Ο.
= 13.4, Τ.Α. = 4.1). Οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας, ενώ αναγνώριζαν τα faux
pas, παρουσίαζαν δυσκολία στην απόδοση των προθέσεων και των συναισθηµάτων
των πρωταγωνιστών των ιστοριών.
Όσον αφορά τη σχέση της ΘτΝ µε τη νοηµοσύνη, για την οµάδα των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας βρέθηκε συσχέτιση των επιδόσεών τους στις δοκιµασίες ΘτΝ µε
την αποκρυσταλλωµένη νοηµοσύνη. Για τους νέους ενήλικες, συσχέτιση βρέθηκε µόνο
µεταξύ της επίδοσής τους στη δοκιµασία Παράξενες Ιστορίες και της αποκρυσταλλωµένης νοηµοσύνης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο γενικό συµπέρασµα ότι τα ευρήµατα
ενισχύουν την άποψη ότι πιθανόν η ΘτΝ να βασίζεται σε έναν εξειδικευµένο γνωστικό µηχανισµό. Από τα ευρήµατα φαίνεται, επίσης, ότι αυτός ο µηχανισµός διακρίνεται σε επιµέρους µέρη, η διά βίου ανάπτυξη και γήρανση των οποίων ακολουθεί διακριτή τροχιά.
Μάλιστα, πιο πρόσφατα, οι ίδιοι ερευνητές (Wang & Su, 2013) µελέτησαν τις αλλαγές που σχετίζονται µε την ηλικία αναφορικά µε τη γνωστική και θυµική ΘτΝ καθώς και µε εκτελεστικές λειτουργίες (αναστολή, εναλλαγή, και νοητική ευελιξία). Το
δείγµα αποτέλεσαν 32 άτοµα που ανήκαν στην οµάδα των νέων ενηλίκων (20 - 35 ετών,
Μ.Ο. = 26.5 έτη), 42 που ανήκαν στην οµάδα των νέων-ηλικιωµένων (65 - 74 ετών,
Μ.Ο. = 69.2 έτη), και 32 που ανήκαν στην οµάδα των ηλικιωµένων-ηλικιωµένων (75
- 85 ετών, Μ.Ο. = 78.7 έτη). Η εξέταση των συµµετεχόντων πραγµατοποιήθηκε µέσω
12 ιστοριών, κάποιες από τις οποίες ενέπλεκαν τη γνωστική και κάποιες τη θυµική
ΘτΝ. Και οι δύο οµάδες των ηλικιωµένων είχαν χειρότερη επίδοση από τους νέους
ενήλικες στη γνωστική ΘτΝ αλλά όχι στη θυµική ΘτΝ. Επιπλέον, βρέθηκε ότι από
τις εκτελεστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν, µόνον η αναστολή συσχετιζόταν µε
τη γνωστική ΘτΝ αλλά όχι µε τη θυµική, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το διαχωρισµό
µεταξύ των δύο διαστάσεων.
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Σε άλλη µελέτη (McKinnon & Moscovitch, 2007) φάνηκε ότι οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας παρουσίασαν ελλειµµατική επίδοση σε ερωτήσεις που αφορούσαν
ΘτΝ ανώτερου επιπέδου, αλλά όχι σε ερωτήσεις που ενέπλεκαν ΘτΝ χαµηλότερου
επιπέδου. Μέσω οκτώ λεκτικών ιστοριών, στις οποίες περιγράφονταν σύνθετα κοινωνικά σενάρια, ελέγχθηκε η ΘτΝ 1ου και 2ου επιπέδου. Βρέθηκε ότι οι ενήλικες
προχωρηµένης ηλικίας (Μ.Ο. = 78.2 έτη) δεν παρουσίασαν δυσκολίες στην ικανότητά τους να υιοθετούν την προοπτική ενός ατόµου (ΘτΝ 1ου επιπέδου), συγκριτικά µε τους νέους ενήλικες (Μ.Ο. = 20.2 έτη). Ωστόσο, όσον αφορά την ικανότητα
κατανόησης των νοητικών καταστάσεων δύο ατόµων ταυτοχρόνως (ΘτΝ 2ου επιπέδου),
οι επιδόσεις τους ήταν ελλειµµατικές. Υποστηρίχθηκε ότι εφόσον η πρόοδος της ηλικίας συνδέεται µε µείωση σε γενικούς γνωστικούς πόρους, πιθανόν να επηρεάζει αρνητικά τις ικανότητες ΘτΝ που είναι πιο απαιτητικές σε αυτού του είδους τους πόρους. Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα της µελέτης της Phillips και των συνεργατών της (2011). Οι ενήλικες προχωρηµένης ηλικίας (Μ.Ο. = 73.6 έτη) βρέθηκε ότι
υπολείπονταν των νέων ενηλίκων (Μ.Ο. = 25.8 έτη) και των µεσηλίκων (Μ.Ο. = 51.8
έτη) µόνο στην ικανότητα να κατανοούν και να ερµηνεύουν εσφαλµένες πεποιθήσεις
και όχι στην ικανότητα να κατανοούν τις αληθείς πεποιθήσεις. Καθώς η κατανόηση
των εσφαλµένων πεποιθήσεων είναι πιο δύσκολη από αυτήν των αληθών πεποιθήσεων (German, & Hehman, 2006), φαίνεται και πάλι ότι οι γηραιότεροι παρουσίασαν ελλείµµατα σε ικανότητες ΘτΝ που είναι πιο απαιτητικές ως προς την επεξεργασία τους.
Συνεπώς, οι έρευνες που εξετάζουν διακριτές διαστάσεις, διακριτές ικανότητες
και διακριτά επίπεδα της ΘτΝ σε διαφορετικές οµάδες ηλικίας, φαίνεται να συνεισφέρουν στη γνώση για τη γήρανση της ΘτΝ, από την άποψη ότι διαφωτίζουν κατά
το δυνατό τη διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά που ακολουθούν οι επιµέρους πλευρές της ΘτΝ στην ενήλικη ζωή.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σε συµφωνία µε τη µετα-ανάλυση των Henry, Phillips, Ruffman, και Bailey (2013),
από την παρούσα ανασκόπηση προκύπτει τελικά µια σχετικά συνεπής εικόνα ως προς
τα ελλείµµατα των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας σε δοκιµασίες ΘτΝ, καθώς γενικά επιδεικνύουν σταστιστικώς σηµαντικά φτωχότερες επιδόσεις από τους νέους ενήλικες. Πιο αναλυτικά, τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι γηραιότεροι παρουσιάζουν ελλείµµατα στις επιδόσεις τους σε λεκτικές δοκιµασίες εξέτασης της ΘτΝ, τα οποία αποδίδονται µερικώς ή εξ ολοκλήρου σε άλλες γνωστικές λειτουργίες. Η συσσωρευµέ-
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νη γνώση, το υψηλό µορφωτικό επίπεδο και το υψηλό επίπεδο λεξιλογίου, ωστόσο,
φαίνεται να βοηθούν στη διατήρηση της ΘτΝ. Από την άλλη, τα ελλείµµατα στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και στο γνωστικό έλεγχο, προϊούσης της ηλικίας,
πιθανόν να ενισχύουν τις δυσκολίες. Απεναντίας, τα ελλείµµατα που παρουσιάζουν
οι γηραιότεροι ενήλικες σε οπτικά έργα µε δυναµικά ερεθίσµατα φαίνεται να είναι
σχετικώς ανεξάρτητα από τα ελλείµµατα άλλων γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο, παρά
το ότι η ΘτΝ 2ου επιπέδου έχει βρεθεί να είναι ελλειµµατική, η διαµεσολάβησή της
από άλλες γνωστικές λειτουργίες χρήζει περαιτέρω έρευνας. Περαιτέρω διερεύνηση επίσης απαιτείται και για τη σχέση ηλικίας - ικανότητας κατανόησης της ειρωνείας,
του χιούµορ και του σαρκασµού, όπως και ηλικίας - ικανότητας αναγνώρισης των faux
pas. Τέλος, καθώς πέρα από τα ελλείµµατα που έχουν επιβεβαιωθεί στις δοκιµασίες
ΘτΝ, έχει βρεθεί ότι οι γηραιότεροι ενήλικες επιδεικνύουν χαµηλότερες επιδόσεις
και σε αντίστοιχες δοκιµασίες ελέγχου (π.χ., Keightley et al., 2006. Slessor et al., 2007),
δεν µπορούν να υπάρξουν σαφή συµπεράσµατα για την εξειδίκευση των ελλειµµάτων ως προς την απόδοση νοητικών καταστάσεων, καθώς µπορεί να οφείλονται σε
µια γενικότερη δυσκολία κατανόησης λεκτικών σεναρίων. Πάντως, υπάρχουν και σποραδικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία η ΘτΝ φαίνεται να διατηρείται ή και να βελτιώνεται κατά τη διά βίου ανάπτυξη και γήρανση.
Εξετάζοντας τις υπάρχουσες µελέτες, διαπιστώνει κανείς ότι τα αντικρουόµενα
αποτελέσµατα µπορούν να αποδοθούν σε αρκετούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους αποτελούν και σηµαντικούς περιορισµούς των ερευνών. Ένας τέτοιος περιορισµός πιθανόν είναι το γεγονός ότι σε ορισµένες µελέτες συνυπολογίστηκαν, αδιακρίτως,
οι επιδόσεις σε έργα που µετρούν διαφορετικές διαστάσεις της ΘτΝ. Συνεπώς, µέσω
της συνολικής επίδοσης είναι δύσκολο να εντοπιστεί η σχέση της ηλικίας µε κάθε µία
από αυτές (Wang & Su, 2013). Από την άλλη, έχουν πραγµατοποιηθεί και έρευνες (π.χ.,
Maylor et al., 2002) στις οποίες χρησιµοποιήθηκε µία µόνο δοκιµασία µέτρησης της
ΘτΝ, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η γενίκευση των ευρηµάτων τους. Καθώς
έχει υποστηριχθεί ότι διαφορετικές δοκιµασίες αξιολόγησης της ΘτΝ µετρούν διαφορετικές πλευρές της κοινωνικής νόησης, που δέχονται διαφορετική επίδραση από
την ηλικία (Saltzman, Strauss, Hunter, & Archibald, 2000), είναι δόκιµο στο ίδιο δείγµα να χορηγούνται ποικίλα έργα µε διακριτή βαθµολόγηση.
Ακόµα, η αντίφαση των αποτελεσµάτων και οι διαφορές στις επιδόσεις των συµµετεχόντων είναι πιθανό να οφείλονται στο διαφορετικό µνηµονικό φόρτο που απαιτείται σε κάθε δοκιµασία (π.χ., Happé et al., 1998. Sullivan & Ruffman, 2004. Wang
& Su 2006). Σε µελέτες (π.χ., Duval et al., 2011. German & Hehman, 2006. McKinnon & Moscovitch, 2007) στις οποίες ο µνηµονικός φόρτος ήταν µειωµένος, καθώς
οι συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια των απαντήσεων µπορούσαν να ανατρέχουν στις
ιστορίες, φάνηκε ότι οι επιδόσεις των γηραιότερων συµµετεχόντων ήταν υψηλότε-
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ρες, σε σύγκριση µε δοκιµασίες που επιβάρυναν το µνηµονικό τους σύστηµα. Εποµένως, η συστηµατική µελέτη της σχέσης διακριτών µνηµονικών συστηµάτων µε διακριτές πλευρές της ΘτΝ απαιτείται να λάβει χώρα στο εγγύς µέλλον.
Ένας ακόµα παράγοντας που είναι δυνατόν να εξηγεί την αντίφαση των αποτελεσµάτων αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ορίζουν οι ερευνητές τις οµάδες των ενηλίκων προχωρηµένης ηλικίας. Οι οµάδες αυτές ουσιαστικά θα µπορούσαν να χωρίζονται ακόµα και σε τρεις υπο-οµάδες, καθώς άτοµα ηλικίας 65 έως 74 ετών θεωρείται
ότι αντιπροσωπεύουν τους «ηλικιωµένους», άτοµα από 75 έως 89 ετών τους υπερήλικες, και άτοµα ηλικίας 90 ετών και άνω τους γηραιότερους των ηλικιωµένων και
αιωνόβιους (Wang & Su, 2013). Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι οι επιδόσεις των ηλικιωµένων-ηλικιωµένων και των νέων-ηλικιωµένων φάνηκε να διαφέρουν όπου υπήρχε η δυνατότητα σύγκρισης (Maylor et al., 2002) στις περισσότερες έρευνες δεν υποδιαιρείται το δείγµα των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας, µε αποτέλεσµα να αποτελείται τόσο από µεσήλικες της τελευταίας µέσης ηλικίας (55 – 64 έτη) όσο και από
ηλικιωµένους και υπερήλικες. Κάτι τέτοιο σαφώς αποτελεί µεθοδολογικό περιορισµό, καθώς οι γνωστικές ικανότητες διαφοροποιούνται σηµαντικά, ειδικά στις δύο
τελευταίες οµάδες.
Άλλα µεθοδολογικά ζητήµατα, τα οποία συµβάλλουν στην αντιφατική εικόνα των
αποτελεσµάτων, αφορούν τις επιδόσεις στις δοκιµασίες και τον αριθµό των συµµετεχόντων. Σε ορισµένες έρευνες (π.χ., Keightley et al., 2006. MacPherson et al., 2002.
Wang & Su, 2006) έχουν παρουσιαστεί επιδόσεις οροφής. Επιπλέον, σε ορισµένες µελέτες (π.χ., German & Hehman, 2006. Happé et al., 1998. McKinnon & Moscovitch,
2007) ο αριθµός των γηραιότερων συµµετεχόντων ήταν εξαιρετικά µικρός. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει, βέβαια, να διασφαλίζεται και η εγκυρότητα και η αξιοπιστία
των δοκιµασιών αξιολόγησης της ΘτΝ αλλά και η στατιστική δύναµη των δειγµάτων.
Ωστόσο, το σηµαντικότερο µεθοδολογικό πρόβληµα που διαφαίνεται στην έρευνα της σχέσης ηλικίας - ΘτΝ, είναι ο συγχρονικός σχεδιασµός των µελετών: στην πραγµατικότητα, οι οµάδες που διαφοροποιούνται σύµφωνα µε την ηλικία δε διαφέρουν
µόνο σε αυτήν αλλά ενδεχοµένως και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Για να µελετηθεί µε σχετική ακρίβεια η σχέση ηλικίας - ΘτΝ και να διαφανεί εάν η τροχιά της
µεταβολής των επιµέρους διαστάσεων, ικανοτήτων, και επιπέδων της ΘτΝ είναι γραµµική ή µη, θετική ή αρνητική, απότοµη ή οµαλά µεταβαλλόµενη, απαιτείται διαχρονικός σχεδιασµός ή συνδυασµός διαχρονικού - συγχρονικού σχεδίου έρευνας. Η εξέταση αιωνόβιων κρίνεται επίσης αναγκαία, λόγω της αύξησης της αναλογίας τους στον
πληθυσµό (Bosworth & Hertzog, 2009).
Συµπερασµατικά, µε βάση την ανασκόπηση που παρουσιάστηκε, φαίνεται ότι παρά
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εξέταση της ΘτΝ κατά τη γήρανση, δεν έχουν προκύψει σαφή συµπεράσµατα για το ποι-
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ες διαστάσεις της επηρεάζονται από την πρόοδο της ηλικίας, ούτε για το ρόλο που
διαδραµατίζουν άλλες γνωστικές λειτουργίες στη διά βίου πορεία της. Με στόχο την
κάλυψη των κενών της βιβλιογραφίας, οι ανώτερου επιπέδου διαστάσεις της κοινωνικής
νόησης, που έχουν µελετηθεί ελάχιστα σε σχέση µε την πορεία τους κατά τη διά βίου
ανάπτυξη, θα πρέπει να µελετηθούν περαιτέρω µέσω σύνθετων σχεδίων έρευνας και
της παράλληλης χρήσης νευροαπεικονιστικών µεθόδων. Αυτό ήδη γίνεται στη µελέτη
της κοινωνικής νόησης σε νεότερες ηλικίες (Vogeley et al., 2001) και σε παθολογικούς πληθυσµούς (Dodell-Feder, Tully, Lincoln, & Hooker, 2014. Shamay-Tsoory,
Tomer, Berger, Goldsher, & Aharon-Peretz, 2005).
Πάντως, καθώς έχει βρεθεί σε αρκετές µελέτες ότι η ηλικία δε συνδέεται άµεσα
µε τη ΘτΝ, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση των παραγόντων που πιθανόν συµβάλλουν
στη διατήρησή της αλλά και αυτών που ευθύνονται για την αποδόµησή της, είτε στη
συνήθη είτε στη γνωστικά παθολογική γήρανση.
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THEORY OF MIND IN AGING:
A CRITICAL PRESENTATION OF CONTRADICTORY
FINDINGS AND DIVERGENT VIEWS
Elena-Ioanna Nazlidou & Despina Moraitou
Aristotle University of Thessaloniki

Abstract: Theory of Mind (ΤοΜ) refers to the ability to attribute mental states to ourselves and others. Because there are neither sufficient nor clear research data on the
trajectory of ToM during aging, the purpose of this study was to critically present key
research examining ToM in older adults, and to discuss the findings primarily from a
methodological standpoint. The types of tests that have been used to date in the population of interest are limited and refer to the primary levels of the ability to attribute mental states to others and recognize faux pas. Despite conflicting findings, deficits
have been confirmed in most studies.
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