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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γνωστικές ικανότητες κατά το φυσιολογικό γήρας

Η µελέτη της αναπτυξιακής πορείας των ανθρώπινων γνωστικών λειτουργιών κατά
τη διάρκεια της ζωής καταδεικνύει ότι αυτή ακολουθεί το γενικό πρότυπο της ανά-
πτυξης και της φθοράς που ισχύει για τις βιολογικές και σωµατικές λειτουργίες. Οι
άνθρωποι είναι ανεξάρτητοι και εύρωστοι κατά τη νεανική και τη µέση ηλικία, αλλά
εξαρτώµενοι και αδύναµοι στην παιδική ηλικία και το γήρας. Σε αναλογία µε την
πορεία αυτή, οι γνωστικές ικανότητες αυξάνονται κατακόρυφα από την παιδική ηλι-
κία έως την ενηλικίωση και,στη συνέχεια, είτε διατηρούνται είτε παρουσιάζουν έκ-
πτωση κατά το γήρας, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κάθε φορά ικανότητα (Craik &
Bialystok, 2006).

Ειδικότερα, ενώ η αποκρυσταλλωµένη (ή παγιωµένη) νοηµοσύνη, η οποία αν-
τανακλά τη συσσωρευµένη γνώση που αποκτάται στη διάρκεια της ζωής και εξαρ-
τάται από µαθησιακές και πολιτισµικές εµπειρίες, παραµένει αµετάβλητη σε προ-
χωρηµένη ηλικία, η ρέουσα νοηµοσύνη, η ικανότητα, δηλαδή, επίλυσης προ-
βληµάτων µε ευέλικτο τρόπο και αναγνώρισης σύνθετων σχέσεων σε µη οικεία
πλαίσια, αρχίζει να φθίνει ήδη από την ηλικία των 25 - 30 ετών (Moraitou & Efklides,
2012. Salthouse, Pink, & Tucher-Drob, 2008). Επίσης, ενώ οι γλωσσικές ικανό-
τητες, όπως αυτές εκτιµώνται µέσα από τη χρήση του λεξιλογίου και της γραµ-
µατικής, µπορούν να αυξηθούν σε όλες τις ηλικίες και παρουσιάζουν µικρές µόνο
απώλειες κατά το γήρας, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε δυσκολίες µνηµονικής
φύσης (Craik & Bialystok, 2006), η ταχύτητα επεξεργασίας αυξάνεται από την
παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση και µειώνεται από την ηλικία των 20 έως το
γήρας (Salthouse, 1996). Η µείωση στην ταχύτητα επεξεργασίας στους ηλικιω-
µένους συνοδεύεται από περιορισµούς, τόσο ως προς τη συντηρούµενη όσο και
ως προς την επιλεκτική προσοχή, καθώς και ως προς την ικανότητα ελέγχου της
νοητικής δραστηριότητας. Παρατηρούνται, επίσης, δυσκολίες στον αντιληπτικο-
κινητικό συντονισµό καθώς και σε πλευρές της χωρικής ικανότητας που σχετί-
ζονται µε τον προσανατολισµό στο χώρο (βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011.
Moraitou & Efklides, 2012).

Η υπόθεση της «ρετρογένεσης»

Ερευνητικά δεδοµένα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο,
έχουν συνεισφέρει στο να αρχίσει να διερευνάται η πορεία της γνωστικής έκπτωσης
κατά το φυσιολογικό γήρας, αλλά και σε περιπτώσεις άνοιας, µέσα από το πρί-
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σµα της ρετρογένεσης. Η ρετρογένεση µπορεί να οριστεί ως η διεργασία µέσα από
την οποία εκφυλιστικοί µηχανισµοί οδηγούν σε αντιστροφή της σειράς απόκτησης
συγκεκριµένων δεξιοτήτων κατά τη φυσιολογική ανάπτυξη (Reinsberg, Franssen
et al., 1999. Reinsberg et al., 2002. Reinsberg, Kenowsky, Franssen, Auer, & Souren,
1999). Σύµφωνα µε τα ρετρογενετικά µοντέλα, η πορεία της φυσιολογικής γήρανσης
του εγκεφάλου, αλλά και της αλλοίωσης που προκαλεί η άνοια τύπου Alzheimer,
προχωρά αντιστρόφως προς τα ανθρώπινα οντογενετικά πρότυπα απόκτησης των
διάφορων γνωστικών ικανοτήτων (Reinsberg, Fransen et al., 1999. Rubial-Alvarez
et al., 2013. Rubial-Alvarez et al., 2007).

Όσον αφορά ειδικά τη νόσο Alzheimer (ΝΑ), αρκετές µελέτες έχουν δώσει
ενδείξεις για την προοδευτική πορεία των εκφυλιστικών συµπτωµάτων της νόσου
και της αντίστροφης σχέσης της πορείας της ΝΑ µε την κανονική πορεία της αν-
θρώπινης γνωστικής ανάπτυξης, όπως αυτή προτείνεται µέσα από την πιαζετια-
νή ακολουθία των αναπτυξιακών σταδίων (de Ajuriaguerra & Tissot, 1968. Mat-
teson, Linton, Barnes, & Cleary, 1996), µέσα από ειδικότερες δεξιότητες, ικανό-
τητες και διεργασίες, όπως το σχέδιο, η γλώσσα, οι µετα-γλωσσικές ικανότητες και
η σηµασιολογική γνώση και µνήµη (Bonoti, Tzouvaleka, Bonotis, & Vlachos, 2015.
Kim et al., 2011. Lust et al., 2015. Moos, 2011. Simoes Loureiro & Lefebvre, 2016),
αλλά και µέσα από τη γενικότερη γνωστική λειτουργία (Rubial-Alvarez et al., 2007,
2013. Shoji et al., 2002).

Τα ρετρογενετικά µοντέλα είναι πιθανό να µπορούν να οδηγήσουν σε βελτίω-
ση της κατανόησης της φύσης των νευροπαθολογικών αλλαγών του εγκεφάλου στην
πορεία του φυσιολογικού γήρατος. Η υπόθεση της ρετρογένεσης προτείνει ότι η
κατάρρευση των ελύτρων της µυελίνης –µιας λιπόφιλης, λευκής ουσίας, η οποία
ενσωµατώνεται στην κυτταρική µεµβράνη των γλοίων (νευρογλοιακών) κυττάρων–
από τους νευράξονες που έχουν εµµυελωθεί τελευταίοι, κατά την ανάπτυξη, δια-
µεσολαβεί στη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται µε την ηλικία. Η υπόθεση αυτή
δεν έχει ελεγχθεί συστηµατικά στο πλαίσιο του φυσιολογικού γνωστικού γήρατος
(Brickman, Meier, Korgaonkar, Provenzano, Grieve et al., 2012. DeMello, Abris-
queta-Gomez, Xavier, & Bueno, 2008. Reinsberg et al., 2002). Οι Brickman et al.
(2012) έκαναν µια προσπάθεια ελέγχου της παραπάνω υπόθεσης σε δείγµα 282 γνω-
στικώς φυσιολογικών ατόµων, ηλικίας 7 έως 87 ετών. Ειδικότερα, εξέτασαν τις, συν-
δεόµενες µε την ηλικία, διαφορές σε βιοµοριακούς δείκτες, τόσο στην οµάδα του
δείγµατος που βρισκόταν σε αναπτυξιακή τροχιά (ηλικίας 7-30 ετών) όσο και στην
οµάδα του δείγµατος που βρισκόταν σε εκφυλιστική τροχιά (ηλικίας 31-87 ετών).
Στόχος ήταν να διερευνηθεί το όριο στη συνοχή της µυελίνης που είναι υπεύθυνο
για την εµπλοκή της τελευταίας στη, σχετιζόµενη µε την ηλικία, γνωστική έκπτω-
ση της µεγαλύτερης, σε ηλικία, οµάδας. Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας
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ενισχύουν την άποψη για τη σηµασία που έχει η συνοχή της µυελίνης στο γνωστι-
κό γήρας και τείνουν να επιβεβαιώσουν, αλλά όχι πλήρως, την υπόθεση της ρε-
τρογένεσης στο συγκεκριµένο πλαίσιο. Τα παραπάνω ευρήµατα υποδηλώνουν την
ανάγκη για έλεγχο της υπόθεσης της ρετρογένεσης στο πλαίσιο του φυσιολογικού
γνωστικού γήρατος µε µετρήσεις πέρα από βιολογικούς δείκτες: Αν, δηλαδή, υπάρ-
χει ρετρογένεση, τότε αυτή θα είναι εµφανής κατά την αξιολόγηση και σύγκριση
των γνωστικών ικανοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης και νοητικά υγιών ηλι-
κιωµένων.

Η ανάγκη αυτή γίνεται περισσότερο εµφανής εάν ληφθούν υπόψη ερευνητικά
ευρήµατα που υποδηλώνουν ότι, πριν την εµφάνιση της κλινικώς διαγνωσµένης άνοι-
ας τύπου Alzheimer, υπάρχει µερική απώλεια γνωστικών ικανοτήτων που απο-
κτήθηκαν κατά την παιδική ηλικία (Shoji et al., 2002). Η απώλεια αυτή δεν αξιο-
λογείται επαρκώς µε τα κοινώς χρησιµοποιούµενα διαγνωστικά µέσα (Goldman
et al., 2001. Schmitt et al., 2000). Επιπλέον, η έγκαιρη ανίχνευση της άνοιας είναι
ιδιαιτέρως σηµαντική, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για την οικογένειά του.
Εκτός από την εφαρµογή συµπτωµατικής θεραπείας, η πρώιµη ανίχνευση της νό-
σου προσφέρει τη δυνατότητα στον ασθενή και το περιβάλλον του να προγραµµατίσει
το µέλλον, όσον αφορά νοµικά και άλλα προσωπικά θέµατα (Borza, Reinsberg,
Chiosa, & Astarastoae, 2011), αλλά και να ενηµερωθεί σχετικά µε τις επικείµενες
αλλαγές στο συναίσθηµα, τη συµπεριφορά και τις γνωστικές λειτουργίες του ασθε-
νούς (Jungwirth et al., 2009).

Η σύγκριση γνωστικών ικανοτήτων παιδιών και ηλικιωµένων απαιτεί τη χρή-
ση των ίδιων διαγνωστικών εργαλείων κατά την αξιολόγηση των δύο αυτών οµά-
δων, όπως για παράδειγµα την κοινή χρήση της ∆οκιµασίας Σύντοµης Γνωστικής
Εκτίµησης – ∆ΣΓΕ (Mini-Mental State Examination, MMSE. Folstein, Folstein, &
McHugh, 1975). Οι ψυχοµετρικές ιδιότητες της ∆ΣΓΕ έχουν διερευνηθεί, ταυτο-
χρόνως, σε παιδιά και ηλικιωµένους από τους Rubial-Alvarez et al. (2007, 2013),
τις Savvidou et al. (2016), τους Shoji et al. (2002), και τους Tsantali, Economidis,
Rigopoulou, και Porpodas (2012) (βλ. Μπουρονίκου, Παπαντωνίου, Μωραΐτου, &
Σαρρής, 2014).

Επιπλέον, ο εντοπισµός της προκλινικής άνοιας τύπου Alzheimer είναι πιθανό να
είναι περισσότερο εφικτός µέσω νευροψυχολογικών δοκιµασιών, οι οποίες να επι-
κεντρώνονται στην ανίχνευση αναπτυξιακών διαφορών ή µη, ανάµεσα σε µικρά παι-
διά και ηλικιωµένους. Ως εκ τούτου, θα ήταν λογικό να υποθέσουµε ότι τόσο η σύγ-
κριση των γνωστικών ικανοτήτων παιδιών και ηλικιωµένων, στο πλαίσιο του ελέγ-
χου της θεωρίας της ρετρογένεσης, όσο και η αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτή-
των των ηλικιωµένων, µε σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση της γνωστικής τους εξασθέ-
νησης, θα µπορούσε να επιχειρηθεί µέσω ψυχοµετρικών/νευροψυχολογικών εργα-
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λείων εξέτασης των γνωστικών ικανοτήτων που χρησιµοποιούνται κατά τη νηπιακή
και παιδική ηλικία, όπως οι Έγχρωµες Προοδευτικές Μήτρες του Raven (Raven, Rust,
& Squire, 2008) (βλ. Papantoniou et al., 2015), το τεστ Children’s Category Test (Boll,
1993) (βλ. Papantoniou et al., 2016), και το Αθηνά Τεστ (Παρασκευόπουλος, Καλαντζή-
Αζίζι, & Γιαννίτσας, 1999).

Το Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ διάγνωσης δυσκολιών µάθησης (Παρασκευόπουλος et al., 1999) εί-
ναι ένα ψυχοµετρικό διαγνωστικό µέσο για τον εντοπισµό παιδιών ηλικίας 5 - 9 ετών
που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο του σχολείου. Πρόκειται για
ένα πολυθεµατικό τεστ ενδο-ατοµικής αξιολόγησης, το οποίο δίνει µιαν αναλυτική
εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τοµείς της ανάπτυξης, και
µπορεί, επίσης, να προσδιορίσει ελλειµµατικές περιοχές που θα µπορούσαν να απο-
τρέψουν το παιδί από το να ανταποκριθεί στις µαθησιακές απαιτήσεις του σχολεί-
ου και οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη παρέµβαση.

Το Αθηνά Τεστ (ΑΤ) κατασκευάστηκε και σταθµίστηκε για τον ελληνικό πληθυσµό
από το Ψυχοµετρικό Εργαστήριο του Τοµέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η κατασκευή του βασίστηκε σε δύο γνωστά διαγνωστικά
εργαλεία: στο Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA. Kirk, McCarthy, & Kirk,
1968) και στο Aston Index (Newton & Thomson, 1982), το οποίο αποτελεί ένα ολο-
κληρωµένο διαγνωστικό εργαλείο γλωσσικών δυσκολιών. Η κατασκευή και στάθµιση
του ΑΤ πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις σε συνολικό δείγµα 1160 παιδιών. Σύµ-
φωνα µε τους κατασκευαστές του (Παρασκευόπουλος et al., 1999), οι συντελεστές
αξιοπιστίας, οι οποίοι υπολογίστηκαν µε βάση τα δεδοµένα της στάθµισης για τις επι-
µέρους κλίµακες και για τις διάφορες ηλικιακές οµάδες, κυµαίνονται σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα, δηλαδή περίπου .80 στις µικρότερες και στις µεγαλύτερες ηλικίες (δη-
λαδή στα νήπια και τους µαθητές της ∆´ τάξης του δηµοτικού σχολείου, ηλικίας πε-
ρίπου πέντε και εννέα ετών, αντιστοίχως) και περίπου .90 στις ενδιάµεσες ηλικια-
κές οµάδες (δηλαδή στους µαθητές των Α´, Β´, και Γ´ τάξεων του δηµοτικού σχολείου,
ηλικίας περίπου έξι, επτά και οκτώ ετών, αντιστοίχως) .

Το Αθηνά Τεστ αποτελείται από 15 επιµέρους διαγνωστικές δοκιµασίες σε µορ-
φή ψυχοµετρικών κλιµάκων, 14 κύριες και µία συµπληρωµατική, οι οποίες αξιολο-
γούν το επίπεδο, αλλά και τo ρυθµό ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε τοµείς, οι οποί-
οι είναι: η Νοητική Ικανότητα, η Άµεση Μνήµη Ακολουθιών, η Ολοκλήρωση Πα-
ραστάσεων, η Γραφο-φωνολογική Ενηµερότητα, και η Νευρο-ψυχολογική Ωριµότητα.
Η αξιολόγηση της Νοητικής Ικανότητας περιλαµβάνει τρεις από τις πιο συχνά χρη-
σιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης της γενικής νοητικής/γνωστικής ικανότητας.
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Οι δύο είναι γλωσσικές: η κλίµακα Λεξιλόγιο και η κλίµακα Γλωσσικές Αναλογίες,
και η τρίτη, δηλαδή η Αντιγραφή Σχηµάτων, είναι µία κλίµακα έργων πρακτικής, οπτι-
κο-κινητικής µορφής. Οι κλίµακες της Άµεσης Μνήµης Ακολουθιών µετρούν την ικα-
νότητα του παιδιού να αναπαράγει, από µνήµης, σειρές συµβόλων – παραστάσεων,
χωρίς λογική συνάφεια µεταξύ τους. Ειδικότερα, η Άµεση Μνήµη Ακολουθιών πε-
ριλαµβάνει τέσσερις κλίµακες: τη Μνήµη Αριθµών, τη Μνήµη Εικόνων, τη Μνήµη
Σχηµάτων, καθώς και τη συµπληρωµατική κλίµακα Κοινές Ακολουθίες. Η Ολοκλή-
ρωση Ελλιπών Παραστάσεων αναφέρεται στην ικανότητα του εξεταζοµένου να αξιο-
ποιεί τη γλωσσική εµπειρία του και τους πλεονασµούς της γλώσσας για να συµπλη-
ρώνει κενά σε γλωσσικό υλικό. Περιλαµβάνει δύο κλίµακες, την Ολοκλήρωση Λέ-
ξεων και την Ολοκλήρωση Προτάσεων. Η Γραφο-φωνολογική Ενηµερότητα ανα-
φέρεται στο βαθµό συνειδητοποίησης, εκ µέρους του παιδιού, ότι ο λόγος, γραπτός
και προφορικός, συντίθεται από βασικές επιµέρους ακουστικές και οπτικές µονά-
δες: τα φωνήµατα–φθόγγους και τα γραφήµατα–γράµµατα. Αποτελείται από τις κλί-
µακες: Σύνθεση Φθόγγων, ∆ιάκριση Φθόγγων και ∆ιάκριση Γραφηµάτων. Τέλος, η
Νευρο-ψυχολογική Ωριµότητα εκτιµάται µε τις τρεις παρακάτω κλίµακες: Οπτικο-
κινητικός Συντονισµός, Πλευρίωση, και Αντίληψη ∆εξιού-Αριστερού.

Η πολυθεµατικότητα του Αθηνά Τεστ, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αξιο-
λόγησης πολλών ειδικότερων πλευρών της γενικής γνωστικής ικανότητας, όπως και
το γεγονός ότι κατασκευάστηκε αποκλειστικά για τον ελληνικό πληθυσµό, έχουν κα-
ταστήσει το Αθηνά Τεστ ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο εργαλείο στον ελληνικό χώρο,
τόσο ως διαγνωστικό µέσο ψυχοπαιδαγωγικής εκτίµησης, όσο και ως µέσο συλλο-
γής ερευνητικών δεδοµένων (βλ. Agaliotis & Kalyva, 2008. Agapitou & Andreou, 2008.
Thomaidis et al., 2012. Zisimopoulos & Galanaki, 2009). Ωστόσο, από όσο είµαστε
σε θέση να γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν δεδοµένα από τυχόν χρήση του σε ενήλικο ελ-
ληνικό πληθυσµό.

Στόχος της παρούσας έρευνας

Με βάση την προτεινόµενη, από τη θεωρία της ρετρογένεσης, παλίνδροµη πορεία
των γνωστικών λειτουργιών, τόσο στο φυσιολογικό γήρας όσο και σε περιπτώσεις άνοι-
ας, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση της δοµής της γενικής γνωστικής
ικανότητας ανάµεσα σε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά και γνωστικά υγιείς ηλι-
κιωµένους. Η σύγκριση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη διερεύνηση, µέσω επιβεβαι-
ωτικής ανάλυσης παραγόντων, των διαφοροποιήσεων που ενδεχοµένως θα παρου-
σιάζει στις διαφορετικές ηλικιακές υπο-οµάδες της παρούσας έρευνας η δοµή των
επιδόσεων σε µια σύντοµη εκδοχή του ΑΤ.

Πιο συγκεκριµένα, και µε βάση αντίστοιχα ευρήµατα της ευρύτερης έρευνας (Pa-
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pantoniou et al., 2015. Papantoniou et al., 2016. Savvidou et al., 2016) από την οποία
προέρχεται η εργασία αυτή, η ανά ζεύγη σύγκριση των τεσσάρων υπο-οµάδων του
δείγµατος (δηλαδή των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου µε τους ηλι-
κιωµένους, και των µαθητών νηπιαγωγείου µε τους υπερήλικες), αναµενόταν ότι, κατ’
αρχήν, θα εντοπίσει διαφορές στη δοµή του ΑΤ ανάµεσα στις υπο-οµάδες των µα-
θητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου και των ηλικιωµένων, από τη µία µεριά,
και των µαθητών νηπιαγωγείου και των υπερηλίκων, από την άλλη (Υπόθεση 1). Επι-
πλέον, η δοµή του ΑΤ, αναµενόταν να είναι παρόµοια για τις υπο-οµάδες των µα-
θητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου και των ηλικιωµένων (Υπόθεση 2α), κα-
θώς και για τις υπο-οµάδες των µαθητών νηπιαγωγείου και των υπερηλίκων (Υπό-
θεση 2β), αντίστοιχα.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Συµµετέχοντες και ∆ιαδικασία

Το συνολικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 243 συµµετέχοντες που συνιστούσαν
τις δύο κύριες οµάδες: αυτές των παιδιών και των ηλικιωµένων. Από αυτούς, σχη-
µατίστηκαν τέσσερις υπο-οµάδες: η υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, η υπο-
οµάδα των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου, η υπο-οµάδα των ηλικιω-
µένων και η υπο-οµάδα των υπερηλίκων.

Παιδιά. Η πρώτη υπο-οµάδα αποτελούνταν από 42 µαθητές νηπιαγωγείου, ηλι-
κίας 5 έως 6 ετών, µε µέση ηλικία 68.07 µήνες (ΤΑ = 3.84) και ηλικιακό εύρος από
61 έως 75 µήνες. Από αυτούς 16 ήταν αγόρια (38.1%) και 26 ήταν κορίτσια (61.9%).
Οι συµµετέχοντες ήταν µαθητές δύο νηπιαγωγείων, ενός δηµόσιου και ενός ιδιωτι-
κού, της πόλης των Ιωαννίνων. Η δεύτερη υπο-οµάδα αποτελούνταν από 56 µαθη-
τές Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου, ηλικίας 6 έως 8 ετών µε µέση ηλικία 85.45
µήνες (ΤΑ = 7.15) και ηλικιακό εύρος από 74 έως 98 µήνες. Από αυτούς, 22 ήταν αγό-
ρια (39.3%) και 34 ήταν κορίτσια (60.7%). Οι µαθητές αυτοί φοιτούσαν σε τρία δη-
µοτικά σχολεία, δύο δηµόσια και ένα ιδιωτικό, στα Ιωάννινα. Κανένας από τους µα-
θητές των δύο υπο-οµάδων των παιδιών δεν είχε ιστορικό ειδικών εκπαιδευτικών αναγ-
κών, και όλοι τους φοιτούσαν σε τυπικές τάξεις στο πλαίσιο των σχολικών µονάδων.
Επιπλέον, όλοι οι συµµετέχοντες προέρχονταν από οικογένειες µέσου και υψηλού
κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου.

Όσον αφορά τη διαδικασία, οι γονείς των µαθητών των δύο υπο-οµάδων ενη-
µερώθηκαν για τους σκοπούς και τη διαδικασία της έρευνας από τους ερευνητές και
τους υπεύθυνους των σχολικών µονάδων. Στους ίδιους ζητήθηκε να δώσουν τη γρα-
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πτή συγκατάθεσή τους για τη συµµετοχή των παιδιών τους στην έρευνα, όπως επί-
σης και να συµπληρώσουν ένα έντυπο δηµογραφικών στοιχείων. Η εξέταση των παι-
διών µε το Αθηνά Τεστ πραγµατοποιήθηκε σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα στο χώρο
του σχολείου, από εκπαιδευµένους στη χορήγηση του συγκεκριµένου εργαλείου ερευ-
νητές. Η εξέταση διενεργήθηκε σε ατοµική βάση, χωρίς χρονικό περιορισµό και οι
εξεταζόµενοι ήταν ενήµεροι ότι µπορούσαν να αποχωρήσουν, εγκαταλείποντας την
εξέταση, οποιαδήποτε στιγµή. Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκε µία σύντοµη εκδο-
χή του Αθηνά Τεστ που περιλάµβανε έξι δοκιµασίες/κλίµακες.

Ηλικιωµένοι. Οι ηλικιωµένοι συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα χωρίστηκαν,
επίσης, σε δύο υπο-οµάδες: την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων και την υπο-οµάδα των
υπερηλίκων. Την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων αποτέλεσαν 118 άτοµα µέσης ηλικίας
71.33 ετών (ΤΑ = 4.44) µε ηλικιακό εύρος 61 έως 79 έτη. Από αυτούς 45 ήταν άνδρες
(38.1%) και 73 ήταν γυναίκες (61.9%). Η δεύτερη υπο-οµάδα, δηλαδή αυτή των υπε-
ρηλίκων, αποτελούνταν από 27 άτοµα, 10 άνδρες (37%) και 17 γυναίκες (63%), µέ-
σης ηλικίας 83.04 ετών (ΤΑ = 2.62) και ηλικιακό εύρος 80 έως 88 έτη.

Οι συµµετέχοντες των δύο αυτών υπο-οµάδων προέρχονταν από τις περιοχές της
Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης και συµµετείχαν εθελοντικά στην έρευνα, αφού ενη-
µερώθηκαν για τους σκοπούς και τη διαδικασία της στα Κέντρα Ανοιχτής Προστα-
σίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), από όπου και επελέγησαν. Κριτήρια αποκλεισµού από
τη συµµετοχή στην έρευνα αποτέλεσαν οι νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις,
η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, τα σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα, η ύπαρ-
ξη σοβαρής οπτικής βλάβης, η αδυναµία λεκτικής κατανόησης, και η άνοια.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλους τους ηλικιωµένους συµµετέχοντες χορηγήθηκε
η ∆οκιµασία Σύντοµης Γνωστικής Εκτίµησης – ∆ΣΓΕ (Mini-Mental State Examina-
tion, MMSE. Folstein et al., 1975). Πρόκειται για µία δοκιµασία αξιολόγησης των νοη-
τικών λειτουργιών, ευρέως χρησιµοποιούµενη για τη σύντοµη ανίχνευση της γνωστικής
εξασθένησης και της άνοιας στον πληθυσµό των ενηλίκων, η οποία έχει σταθµιστεί
σε πολλούς πληθυσµούς, µεταξύ των οποίων και στον ελληνικό πληθυσµό από τους
Tsolaki, Fountoulakis, Nakopoulou, Kazis, και Mohs (1997. Fountoulakis, Tsolaki,
Chantzi, & Kazis, 2000), οι οποίοι προτείνουν ως σηµείο τοµής για διάγνωση άνοι-
ας την επίδοση 23/24. Από τους 145 συµµετέχοντες των δύο υπο-οµάδων της παρούσας
έρευνας, οι 122 (103 ηλικιωµένοι και 19 υπερήλικες) κατέγραψαν συνολική βαθµο-
λογία 25-30 στη ∆ΣΓΕ (MMSE), ενώ 23 συµµετέχοντες (15 ηλικιωµένοι και 8 υπε-
ρήλικες) κατέγραψαν συνολική βαθµολογία µεταξύ 20 και 24, γεγονός που τους κα-
τατάσσει στην κατηγορία της ήπιας γνωστικής εξασθένησης/έκπτωσης (ΗΓΕ), πα-
ρόλο που δεν είχαν λάβει, έως εκείνη τη χρονική στιγµή, αντίστοιχη ιατρική διάγνωση.

Η εξέταση των ηλικιωµένων και των υπερηλίκων µε το Αθηνά Τεστ έγινε σε
ατοµική βάση από εκπαιδευµένους στη χορήγηση του συγκεκριµένου εργαλείου
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ερευνητές, αφού πρώτα έδωσαν τη γραπτή συγκατάθεσή τους και συµπλήρωσαν
ένα έντυπο δηµογραφικών στοιχείων. Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκε µία
σύντοµη εκδοχή του Αθηνά Τεστ που περιλάµβανε έξι δοκιµασίες. Και σε αυτή
την περίπτωση, η εξέταση ολοκληρώθηκε χωρίς χρονικό περιορισµό και οι συµ-
µετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι είχαν τη δυνατότητα να διακόψουν την εξέταση, εφό-
σον το επιθυµούσαν.

Εργαλείa

Αθηνά Τεστ

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Εισαγωγή, το Αθηνά Τεστ διάγνωσης δυσκολιών µά-
θησης (Παρασκευόπουλος et al., 1999) είναι ένα πολυθεµατικό τεστ, το οποίο παρέχει
τη δυνατότητα αναλυτικής περιγραφής της παρούσας κατάστασης του εξεταζόµενου
σε καίριους τοµείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριµένες περιοχές που είναι
ελλειµµατικές. Πρόκειται για µια συστοιχία από επιµέρους διαγνωστικές δοκιµασίες
(κλίµακες), 14 κύριες και µία συµπληρωµατική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο
φάσµα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών.

Οι κατασκευαστές του ΑΤ προτείνουν τη χρήση µιας σύντοµης µορφής του ερ-
γαλείου σε περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να γίνει εξέταση πολλών παιδιών για
τον εντοπισµό αυτών που παρουσιάζουν ελλειµµατικές περιοχές ανάπτυξης. Για αυτή
την προκριµατική, σύντοµη χορήγηση προτείνουν τη χρήση οκτώ κλιµάκων που κα-
λύπτουν όλες τις πλευρές του τεστ. Επιπλέον, η επιλεκτική χορήγηση κλιµάκων του
ΑΤ παρέχεται ως δυνατότητα από τους κατασκευαστές του (Παρασκευόπουλος et
al., 1999) σε περιπτώσεις στις οποίες ορισµένες µόνον κλίµακες επαρκούν για τους
επιδιωκόµενους σκοπούς µιας έρευνας.

Για τον έλεγχο των στόχων της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν έξι κλίµακες, τέσ-
σερις από τις οποίες περιλαµβάνονται στη σύντοµη εκδοχή του ΑΤ. Το κριτήριο επι-
λογής των συγκεκριµένων δοκιµασιών του ΑΤ ήταν η συµπληρωµατικότητα και η συ-
νάφεια των έργων τους µε τις δοκιµασίες που περιλαµβάνονται σε άλλα εργαλεία που
χρησιµοποιήθηκαν σε µια ευρεία έρευνα ελέγχου της υπόθεσης της ρετρογένεσης (Pa-
pantoniou et al., 2015. Papantoniou et al., 2016. Savvidou et al., 2016), µέρος της οποί-
ας ήταν και η παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της ευρύτερης αυ-
τής έρευνας, χορηγήθηκαν οι Έγχρωµες Προοδευτικές Μήτρες του Raven (Raven
et al., 2008) και το τεστ Children’s Category Test (Boll, 1993), δηλαδή εργαλεία που
µετρούν γενική νοηµοσύνη, αφαιρετική σκέψη, και σχηµατισµό εννοιών µε µη λεκτικό
τρόπο (Papantoniou et al., 2015, 2016). Λειτουργώντας, εποµένως, αντισταθµιστικά
προς τα παραπάνω µη λεκτικά εργαλεία, επιλέξαµε, στο πλαίσιο της παρούσας έρευ-
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νας, ορισµένες από τις λεκτικές δοκιµασίες του ΑΤ για τη µέτρηση των γνωστικών
ικανοτήτων. Παράλληλα, επιλέχθηκε η δοκιµασία Αντιγραφή Σχηµάτων, η οποία εί-
ναι µία κλίµακα έργων πρακτικής, οπτικο-κινητικής µορφής, η δοκιµασία Αντίληψη
∆εξιού – Αριστερού, καθώς και η δοκιµασίες µνήµης: Μνήµη Αριθµών και Κοινές
Ακολουθίες, λόγω της αντιστοιχίας που παρουσιάζουν µε ορισµένα έργα της ∆οκι-
µασίας Σύντοµης Γνωστικής Εκτίµησης – ∆ΣΓΕ (MMSE. Folstein et al., 1975), η οποία,
επίσης, χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνάς µας (Savvidou et al.,
2016) και –πέρα από τη χονδρική εκτίµηση της συνολικής γνωστικής κατάστασης του
εξεταζόµενου– έχει βρεθεί ότι αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες: λεξιλόγιο, δια-
λογιστική και µνήµη (Soubelet & Salthouse, 2011).

∆εδοµένου ότι η νοητική ικανότητα, η µνήµη και η νευρο-ψυχολογική κατάστα-
ση δίνουν µια επαρκή εικόνα της συνολικής γνωστικής λειτουργίας σε ηλικιωµένους
στο πλαίσιο της έρευνας αυτής χορηγήθηκαν έξι κλίµακες από τις οποίες τρεις κλί-
µακες, δηλαδή δύο λεκτικές κλίµακες και µία πρακτική οπτικο-κινητικής µορφής, εκτι-
µούν τη νοητική ικανότητα, δύο κλίµακες περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Μνή-
µη ακολουθιών» και µια κλίµακα εκτιµά τη νευρο-ψυχολογική ωριµότητα των εξε-
ταζοµένων.

Ειδικότερα, οι έξι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν
οι εξής:

Γλωσσικές αναλογίες. Πρόκειται για µια κλίµακα που αξιολογεί την ικανότη-
τα ανάλυσης και συσχέτισης εννοιών κατά τρόπο λογικό. Αποτελείται από 32 ελ-
λιπείς γλωσσικές αναλογίες, όπως, π.χ., «Το τραπέζι είναι τετράγωνο, ο ήλιος εί-
ναι…». Η κάθε αναλογία αποτελείται από δύο προτάσεις: 1) Μία πλήρη πρόταση,
η οποία ορίζει µία σχέση ανάµεσα σε πρόσωπα, αντικείµενα ή καταστάσεις (σχέ-
ση αιτίου-αποτελέσµατος, λειτουργικής οµοιότητας, σχήµατος, αντιθέτου κ.λπ.), και
2) Μία ελλιπή πρόταση, η οποία ορίζει µία παρόµοια σχέση µε την πλήρη πρότα-
ση, αλλά της λείπει ο δεύτερος όρος της. Ο εξεταζόµενος καλείται να βρει τον όρο
(τη λέξη) που λείπει προκειµένου να συµπληρωθεί η αναλογία. Οι Γλωσσικές Ανα-
λογίες αξιολογούν την ικανότητα σχηµατισµού λεκτικών εννοιών, η οποία αντανακλά
την ικανότητα αφηρηµένης λεκτικής κατηγοριοποίησης του εξεταζοµένου. Στο πλαί-
σιο της παρούσας έρευνας, για το σύνολο των 32 στοιχείων της κλίµακας Γλωσσι-
κές Αναλογίες, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν: α = .80 για την υπο-οµάδα των µα-
θητών νηπιαγωγείου, α = .83 για την υπο-οµάδα των µαθητών δηµοτικού σχολεί-
ου, α = .75 για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, και α = .73 για την υπο-οµάδα
των υπερηλίκων.

Αντιγραφή Σχηµάτων. Πρόκειται για δοκιµασία η οποία αξιολογεί την οπτικο-
αντιληπτική ικανότητα. Στους εξεταζόµενους της παρούσας έρευνας δόθηκαν τρία
από τα συνολικώς έξι γεωµετρικά σχήµατα της δοκιµασίας, τα οποία ποικίλλουν ως



Ελέγχοντας την υπόθεση της «Ρετρογένεσης» 155

προς το βαθµό δυσκολίας τους. Τα σχήµατα αυτά πρέπει να αντιγραφούν. Η ορθή
αντιγραφή των σχηµάτων απαιτεί για κάθε επόµενο, στη σειρά, σχήµα αυξανόµενη
οπτικο-αντιληπτική ωριµότητα. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε βάση τρία µορ-
φολογικά χαρακτηριστικά του σχήµατος: (i) τη γενική οµοιότητα µε το πρότυπο ως
γεωµετρική µορφή (π.χ., για το τρίγωνο, να υπάρχουν τρεις σαφώς διακριτές, ευθείες
γραµµές που καταλήγουν σε τρεις κορυφές), (ii) τον προσανατολισµό του σχήµατος
(π.χ., για το τρίγωνο, η µία γωνία να είναι πιο πάνω από τις άλλες και η βάση του τρι-
γώνου να είναι οριζόντια), και (iii) την ισότητα των διάφορων µερών (π.χ., για το τρί-
γωνο, οι πλευρές να είναι ίσες). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, για το σύνολο
των απαντήσεων µε βάση τα τρία µορφολογικά χαρακτηριστικά για καθένα από τα
τρία σχήµατα της κλίµακας Αντιγραφή Σχηµάτων, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν: α =
.65 για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, α = .67 για την υπο-οµάδα των
µαθητών δηµοτικού σχολείου, α = .84 για την υπο-οµάδα των νέων ηλικιωµένων, και
α = .76 για την υπο-οµάδα των υπερηλίκων.

Λεξιλόγιο. Πρόκειται για κλίµακα που αποτελείται από 20 λέξεις ποικίλου πε-
ριεχοµένου και αυξανόµενης δυσκολίας, για τις οποίες ο εξεταζόµενος καλείται να
δώσει το εννοιολογικό περιεχόµενο. Η δοκιµασία εκτιµά τη γνώση λεξιλογίου, τη γλωσ-
σική ανάπτυξη και τη µακρόχρονη µνήµη. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, για
το σύνολο των 20 στοιχείων της κλίµακας Λεξιλόγιο, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν:
α = .77 για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, α = .81 για την υπο-οµάδα
των µαθητών δηµοτικού σχολείου, α = .58 για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, και
α = .76 για την υπο-οµάδα των υπερηλίκων.

Μνήµη αριθµών. Πρόκειται για δοκιµασία εκτίµησης της φωνολογικής βραχύχρονης
µνήµης. Αποτελείται από 16 σειρές ψηφίων, οι οποίες βαθµιαία γίνονται µακρύτε-
ρες και παρουσιάζονται στους εξεταζόµενους προφορικά. Οι εξεταζόµενοι καλούνται
να επαναλάβουν την κάθε σειρά, αµέσως µετά την εκφώνησή της. Στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας, για το σύνολο των 16 στοιχείων της κλίµακας Μνήµη Αριθµών,
ο δείκτης Cronbach’s α ήταν: α = .89 για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγεί-
ου, α = .86 για την υπο-οµάδα των µαθητών δηµοτικού σχολείου, α = .84 για την υπο-
οµάδα των ηλικιωµένων, και α = .86 για την υπο-οµάδα των υπερηλίκων.

Κοινές ακολουθίες. Πρόκειται για κλίµακα του ΑΤ, στην οποία οι εξεταζόµενοι
καλούνται να κατονοµάσουν τα µέρη σειρών που συναντά κανείς στην καθηµερινή
ζωή (π.χ., τις ηµέρες της εβδοµάδας, τους µήνες του έτους κ.ά.). Για το σύνολο των
οκτώ στοιχείων της κλίµακας Κοινές Ακολουθίες, τα οποία χορηγήθηκαν στο πλαί-
σιο της παρούσας έρευνας, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν: α = .68 για την υπο-οµά-
δα των µαθητών νηπιαγωγείου, α = .65 για την υπο-οµάδα των µαθητών δηµοτικού
σχολείου, α = .75 για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, και α = .81 για την υπο-οµά-
δα των υπερηλίκων.
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Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού. Πρόκειται για δοκιµασία που περιλαµβάνει 12 προ-
τάσεις, σε µορφή οδηγιών που ο εξεταζόµενος καλείται να εκτελέσει, χρησιµοποι-
ώντας µέλη του σώµατός του. Η δοκιµασία αξιολογεί κατά πόσον ο εξεταζόµενος µπο-
ρεί να διακρίνει ανάµεσα στο δεξί και αριστερό µέρος, τόσο του δικού του σώµα-
τος (ευθεία αντίληψη), όσο και του απέναντί του (καθρεπτική αντίληψη) και να προ-
σανατολίζεται αναλόγως. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, για το σύνολο των 12
στοιχείων της κλίµακας Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν:
α = .74 για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, α = .90 για την υπο-οµάδα
των µαθητών δηµοτικού σχολείου, α = .70 για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, και
α = .74 για την υπο-οµάδα των υπερηλίκων.

∆οκιµασία Σύντοµης Γνωστικής Εκτίµησης – ∆ΣΓΕ (Mini-Mental State Examination,
MMSE)

Η ∆ΣΓΕ (Folstein et al., 1975) χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εκτιµηθεί η συνο-
λική γνωστική κατάσταση αποκλειστικά των ηλικιωµένων και υπερηλίκων συµµετε-
χόντων στην παρούσα έρευνα. Πρόκειται για ένα σύντοµο και εύχρηστο εργαλείο
µε αρκετά υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, τόσο για την ανίχνευση της έκπτωσης
των γνωστικών λειτουργιών, όσο και για την παρακολούθηση των ατόµων που πά-
σχουν από άνοια. Η δοκιµασία αυτή αποτελείται συνολικά από έξι υποδοκιµασίες
που αφορούν την εξέταση του χρονικού και χωρικού προσανατολισµού, της µνήµης,
της προσοχής, της γλώσσας και της ευπραξίας. Η ∆ΣΓΕ, από το 1975 που δηµιουρ-
γήθηκε, έχει αξιολογηθεί πολλές φορές ως προς τις ψυχοµετρικές της ιδιότητες (Albert
& Cohen, 1992. Folstein et al., 1975. Foreman, 1987. Holzer, Tischler, Leaf, &
Myers, 1984. Hopp, Dixon, Grut, & Backman, 1997. Morales, Flowers, Gutierrez, Kleinman,
& Tenesi, 2006. Shigemori, Ohgi, Okuyama, Shimura, & Schneider, 2010). Έχει µε-
ταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό από τους
Tsolaki et al. (1997. Fountoulakis et al., 2000). Η ανώτατη συνολική βαθµολογία που
µπορεί κάποιος να επιτύχει σε αυτή τη δοκιµασία είναι το 30. Βαθµολογία µεγαλύ-
τερη ή ίση µε 23/24, όσον αφορά την ελληνική προσαρµογή του εργαλείου, δείχνει
φυσιολογική γνωστική κατάσταση, ενώ µικρότερη βαθµολογία αποτελεί ένδειξη γνω-
στικής έκπτωσης (Tsolaki et al., 1997).

Στατιστικές αναλύσεις

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Εισαγωγή, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης έρευνάς
µας –από την οποία προέκυψε και η εργασία αυτή– επιχειρήθηκε η σύγκριση της
δοµής της γενικής γνωστικής ικανότητας ανάµεσα σε τυπικώς αναπτυσσόµενα παι-
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διά και νοητικά υγιείς ηλικιωµένους. Ειδικότερα, ο στόχος αυτής της εργασίας
ήταν η διερεύνηση, µε τη χρήση επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων (ΕΑΠ; Con-
firmatoryFactorAnalysis – CFA) των διαφοροποιήσεων που πιθανόν να παρου-
σιάζει στις διαφορετικές ηλικιακές υπο-οµάδες της παρούσας έρευνας, η δοµή
της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ, η οποία περιγράφτηκε στη Μέθοδο. Γίνεται, επο-
µένως, κατανοητό ότι δεν αποτελούσε στόχο της παρούσας έρευνας ο έλεγχος των
ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του ΑΤ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγω-
γή, έχει ήδη σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό.

Καθώς οι συµµετέχοντες στις υπο-οµάδες της παρούσας έρευνας ήταν σχετι-
κά λίγοι, τα επιµέρους δείγµατα των ηλικιακών υπο-οµάδων δεν επαρκούσαν για
την εξέταση µοντέλων επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων σε επίπεδο στοι-
χείου της κάθε δοκιµασίας του ΑΤ. Για το λόγο αυτόν, στις επιβεβαιωτικές ανα-
λύσεις παραγόντων που διενεργήθηκαν για να εξεταστεί η παραγοντική δοµή του
ΑΤ, σε καθεµία από τις υπο-οµάδες αλλά και στο σύνολο του δείγµατος, χρησι-
µοποιήθηκαν οι αθροιστικές βαθµολογίες κάθε µίας από τις έξι δοκιµασίες της
σύντοµης εκδοχής του ΑΤ. Συνεπώς, η µήτρα συνδιακυµάνσεων της ΕΑΠ περι-
λάµβανε, ως παρατηρούµενες µεταβλητές, τις έξι συνολικές ανεπεξέργαστες βαθ-
µολογίες των δοκιµασιών: Γλωσσικές Αναλογίες (ΓΑ), Αντιγραφή Σχηµάτων (ΑΣ),
Λεξιλόγιο (Λ), Μνήµη Αριθµών (ΜΑ), Κοινές Αναλογίες (ΚΑ), και Αντίληψη ∆ε-
ξιού – Αριστερού (Α δ-α).

Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων διεξήχθη µέσω του στατιστικού
προγράµµατος EQS 6.1 (Bentler, 2005) και εφαρµόστηκε στις πέντε µήτρες συν-
διακυµάνσεων που προέκυψαν –για το συνολικό δείγµα και για κάθε µία από
τις τέσσερις υπο-οµάδες συµµετεχόντων–, χρησιµοποιώντας ως µέθοδο εκτίµη-
σης των µοντέλων τη µέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood).
Η εφαρµογή της δοκιµασίας του Wald τεστ χρησιµοποιήθηκε για να ελέγξει την
αναγκαιότητα των εκτιµώµενων παραµέτρων και να υποδείξει ένα περισσότε-
ρο αυστηρό µοντέλο. Ο έλεγχος της παραγοντικής δοµής της σύντοµης εκδοχής
του ΑΤ διεξήχθη µε την εξέταση ενός µονο-παραγοντικού πρότυπου µοντέλου
(Πρότυπο Μοντέλο ΠΜ) που προέβλεπε την οργάνωση των έξι µετρήσιµων µε-
ταβλητών σε έναν παράγοντα (g) πρώτης τάξης (λανθάνουσα µεταβλητή). ∆ιε-
ξήχθη, επίσης, έλεγχος ορισµένων τύπων ελέγχου της ισοδυναµίας µέτρησης του
ΑΤ, µέσω της εφαρµογής επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων πολλαπλών οµά-
δων, ειδικά για τις υπο-οµάδες των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου
και των υπερηλίκων.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

∆οµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ στο σύνολο του δείγµατος

Αρχικά, το πρότυπο µοντέλο (Μοντέλο ΠΜ) του ενός παράγοντα πρώτης τάξης (λαν-
θάνουσας µεταβλητής) στον οποίο φόρτιζαν οι έξι µετρήσιµες µεταβλητές ελέγχθη-
κε στο σύνολο του δείγµατος (Μοντέλο ΜΑ). Το µοντέλο ΜΑ, βάσει των δεικτών του,
χ2 (9, Ν = 243) = 15.006, p = .09, χ2/df = 1.67, CFI = .99, SRMR = .02, RMSEA =
.05 (CI90% .00 - .10), είχε πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της
παρούσας έρευνας (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999). Σύµφωνα µε τις υποδεί-
ξεις του Wald test, όλες οι παράµετροι του µοντέλου ΜΑ ήταν στατιστικώς σηµαν-
τικές. Κατά συνέπεια, η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων επαλήθευσε πλήρως,
για το σύνολο του δείγµατος, το πρότυπο µοντέλο ΠΜ. Για το σύνολο του δείγµατος,
ο δείκτης Cronbach’s α ήταν .82. Το µοντέλο ΜΑ παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.

Σχήµα 1. Η µονο-παραγοντική δοµή της γενικής γνωστικής ικανότητας στο συνολικό δείγµα
και στην υπο-οµάδα των ηλικιωµένων (τυποποιηµένη λύση).

Σηµείωση 1: Όλες οι φορτίσεις είναι στατιστικώς σηµαντικές (p < .05).
Σηµείωση 2: e = σφάλµα µέτρησης.
Σηµείωση 3: ns = µη στατιστικώς σηµαντικό (nonsignificant).

Γλωσσικές
Αναλογίες

Αντιγραφή
Σχηµάτων

Λεξιλόγιο

Μνήµη Αριθµών

Κοινές ακολουθίες

Αντίληψη
αριστερού - δεξιού

.72e .81e

.61e .96e

.85e .91e

.38e .75e

.80e .81e

.39e .ns

.92 .98

.60 .59

.93 .66

.52 .42

.79 .27

.69 .59

g
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Έλεγχος και σύγκριση της δοµής της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ στις υπο-οµάδες
των ηλικιωµένων και των µαθητών Α´ και Β´τάξης δηµοτικού σχολείου

Στη συνέχεια επιχειρήθηκε ο έλεγχος και η σύγκριση της δοµής της σύντοµης εκδο-
χής του ΑΤ ανάµεσα στις ηλικιακές υπο-οµάδες των ηλικιωµένων και των µαθητών
δηµοτικού σχολείου.

Αρχικά έγινε ο έλεγχος του πρότυπου µοντέλου ΠΜ στην υπο-οµάδα των ηλι-
κιωµένων (Μοντέλο ΜB). Το µοντέλο ΜΒ, βάσει των δεικτών του, χ2 (9, Ν = 118)
= 12.574, p = .18, χ2/df = 1.40, CFI = .98, SRMR = .05, RMSEA = .06 (CI90% .00
- .13), είχε πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας έρευ-
νας (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999). Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Wald test,
όλες οι παράµετροι του µοντέλου ΜΒ ήταν στατιστικώς σηµαντικές, εκτός από το υπό-
λοιπο σφάλµατος (p = .54) της δοκιµασίας Γλωσσικές Αναλογίες (µετρήσιµης µε-
ταβλητής). Για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν .68. To
µοντέλο ΜΒ παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.

Στη συνέχεια, ελέγχθηκε το πρότυπο µονο-παραγοντικό µοντέλο ΠΜ στην υπο-
οµάδα των µαθητών Α΄ και Β΄τάξης δηµοτικού σχολείου (Μοντέλο ΜΓ.1). Το
µοντέλο ΜΓ.1, βάσει των δεικτών του, χ2 (9, Ν = 56) = 4.575, p = .87, χ2/df= .51,
CFI = 1.00, SRMR = .04, RMSEA = .00 (CI90% .00 - .08), είχε πολύ καλή προ-
σαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας έρευνας (βλ. Brown, 2006. Hu
& Bentler, 1999). Ωστόσο, παρόλο που, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Wald test,
όλες οι παράµετροι του µοντέλου ΜΓ.1 ήταν στατιστικώς σηµαντικές, δε βρέθη-
κε να είναι στατιστικώς σηµαντική (p = .32) η φόρτιση της δοκιµασίας Αντίληψη
∆εξιού – Αριστερού (µετρήσιµης µεταβλητής) στον παράγοντα πρώτης τάξης. Έπει-
τα από την παραπάνω υπόδειξη του Wald τεστ, στο µοντέλο ΜΓ.1 αφαιρέθηκε η
µετρήσιµη µεταβλητή Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού από την οµάδα των έξι µε-
τρήσιµων µεταβλητών που οργανώνονται στον παράγοντα πρώτης τάξης. Στο
Μοντέλο ΜΓ.2, που τελικά προέκυψε, µόνον οι πέντε από τις έξι µετρήσιµες µε-
ταβλητές οργανώνονταν σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας. Το µο-
ντέλο ΜΓ.2, βάσει των δεικτών του, χ2 (5, Ν = 56) = 4.127, p = .53, χ2/df = .83,
CFI = 1.00, SRMR = .04, RMSEA = .00 (CI90% .00 - .17), είχε, επίσης πολύ καλή
προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας έρευνας (βλ. Brown, 2006.
Hu & Bentler, 1999). Επιπλέον, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Wald test, όλες οι
φορτίσεις των παραµέτρων του Μοντέλου ΜΓ.2 ήταν στατιστικώς σηµαντικές. Για
την υπο-οµάδα των µαθητών δηµοτικού σχολείου, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν .71
για το σύνολο των πέντε µετρήσιµων µεταβλητών. Το Μοντέλο ΜΓ.2 παρουσιά-
ζεται στο Σχήµα 2.

-



160 Μ. Ντίνου, Έ. Κατσαδήµα, Ε. Σαββίδου, Ε. Φουτσιτζή, Χ. Ζάραγκας, ∆. Μωραΐτου, & Γ. Παπαντωνίου

Η σύγκριση των µοντέλων ΜΒ και ΜΓ.2 ανέδειξε µία διαφορετική δοµή της σύν-
τοµης εκδοχής του ΑΤ για τις υπο-οµάδες των ηλικιωµένων και των µαθητών Α´ και
Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου, µη επαληθεύοντας µέρος της Υπόθεσης 1, ούτε την Υπό-
θεση 2α.

Έλεγχος και σύγκριση της δοµής της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ στις υπο-οµάδες
των υπερηλίκων και των µαθητών νηπιαγωγείου

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε ο έλεγχος και η σύγκριση της δοµής της σύντοµης εκδοχής
του ΑΤ ανάµεσα στις ηλικιακές υπο-οµάδες των υπερηλίκων και των µαθητών νη-
πιαγωγείου.

Αρχικά έγινε ο έλεγχος του πρότυπου µοντέλου ΠΜ στην υπο-οµάδα των υπε-
ρηλίκων (Μοντέλο Μ∆.1). Ωστόσο, το πρόγραµµα EQS 6.1 προειδοποίησε ότι τα απο-
τελέσµατα που περιέχονταν στο µοντέλο Μ∆.1 πιθανότατα δεν ήταν κατάλληλα για
την ανάλυση λόγω της πλήρους εξήγησης της διακύµανσης της µετρήσιµης µεταβλητής
Γλωσσικές Αναλογίες από τον παράγοντα πρώτης τάξης. Λαµβάνοντας υπόψη την
προειδοποίηση του προγράµµατος, αλλά και την υπόδειξη του Wald test για απόρ-

Σχήµα 2. Η µονο-παραγοντική δοµή της γενικής γνωστικής ικανότητας στις υπο-οµάδες των
µαθητών δηµοτικού και των υπερηλίκων (τυποποιηµένη λύση).

Σηµείωση 1: Όλες οι φορτίσεις είναι στατιστικώς σηµαντικές (p < .05).

Σηµείωση 2: e = σφάλµα µέτρησης.
Σηµείωση 3: ns = µη στατιστικώς σηµαντικό (nonsignificant).
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ριψη της µετρήσιµης µεταβλητής Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού (p = .53), προβήκαµε
στον έλεγχο, εντός της υπο-οµάδας των υπερηλίκων, του εναλλακτικού µοντέλου που
είχε επιβεβαιωθεί στο πλαίσιο των επιβεβαιωτικών παραγοντικών αναλύσεων της
παρούσας έρευνας, δηλαδή στον έλεγχο του µοντέλου ΜΓ.2, το οποίο είχε ήδη επι-
βεβαιωθεί για την υπο-οµάδα των µαθητών δηµοτικού σχολείου.

Και στο αντίστοιχο µοντέλο Μ∆.2, που προέκυψε για την υπο-οµάδα των υπερηλί-
κων, µόνον πέντε από τις έξι µετρήσιµες µεταβλητές της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ φόρ-
τιζαν τον παράγοντα της γενικής γνωστικής ικανότητας. Η µετρήσιµη µεταβλητή που έµε-
νε εκτός ήταν η Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού. Το µοντέλο Μ∆.2, βάσει των δεικτών του,
χ2(5, Ν = 27) = 1.093, p = .95, χ2/df = .22, CFI = 1.00, SRMR = .03, RMSEA = .00 είχε
πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας έρευνας (βλ.
Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999). Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Wald test, όλες οι πα-
ράµετροι του µοντέλου Μ∆.2 ήταν στατιστικώς σηµαντικές, εκτός από το υπόλοιπο σφάλ-
µατος (p = .95) της δοκιµασίας Γλωσσικές Αναλογίες (µετρήσιµης µεταβλητής). Για την
υπο-οµάδα των υπερηλίκων, ο δείκτης Cronbach’s α ήταν .72 για το σύνολο των πέντε µε-
ταβλητών. Το Μ∆.2 παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Η σύγκριση των µοντέλων ΜΓ.2 και Μ∆.2
υποδεικνύει όµοια δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ για τις ηλικιακές οµάδες των µα-
θητών Α΄και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, από τη µια, και των υπερηλίκων, από την άλλη.

Στη συνέχεια, ελέγχθηκε το πρότυπο µονο-παραγοντικό πρότυπο µοντέλο ΠΜ στην
υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου (Μοντέλο ΜΕ.1). Το µοντέλο ΜΕ.1, βάσει
των δεικτών του, χ2 (9, Ν = 42) = 9.476, p = .39, χ2/df= 1.05, CFI = .97, SRMR =
.09, RMSEA = .04 (CI90% .00 - .18), είχε καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγ-
µατος της παρούσας έρευνας (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999). Ωστόσο, σύµ-
φωνα µε τις υποδείξεις του Wald test, από τις παραµέτρους του µοντέλου ΜΕ.1, δε
βρέθηκαν να είναι στατιστικώς σηµαντικές οι φορτίσεις των δοκιµασιών (µετρήσι-
µων µεταβλητών) Αντίληψη ∆εξιού - Αριστερού (p = .84), Κοινές Ακολουθίες (p =
.63), και Αντιγραφή Σχηµάτων (p = .47) κατά την οργάνωσή τους στο µοναδικό πα-
ράγοντα πρώτης τάξης.

Έπειτα από τις παραπάνω υποδείξεις του Wald τεστ, στο µοντέλο ΜΕ.1 αφαι-
ρέθηκαν οι µετρήσιµες µεταβλητές Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού, Κοινές Ακολου-
θίες, και Αντιγραφή Σχηµάτων από την οµάδα των έξι µετρήσιµων µεταβλητών που
οργανώνονταν στον παράγοντα πρώτης τάξης σύµφωνα µε το πρότυπο µοντέλο ΠΜ.
Στο µοντέλο ΜΕ.2, που τελικά προέκυψε, µόνον οι τρεις από τις έξι µετρήσιµες
µεταβλητές οργανώνονταν σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας. Το
µοντέλο ΜΕ.2, βάσει των δεικτών του, χ2(0, Ν = 42) = 0.00, p = undefined, NFI = 1.00,
θεωρήθηκε ως “just-identified” και είχε καλύτερη προσαρµογή στα δεδοµένα από
ότι το µοντέλο ΜΕ.1 (βλ. Brown, 2006). Ωστόσο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Wald
test, από τις παραµέτρους του µοντέλου ΜΕ.2, δε βρέθηκε να είναι στατιστικώς ση-
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µαντικός (p = .06) ο παράγοντας (g) πρώτης τάξης, στον οποίο οργανώνονταν οι ενα-
ποµείνασες τρεις µετρήσιµες µεταβλητές Γλωσσικές Αναλογίες, Λεξιλόγιο, και Μνή-
µη Αριθµών. Κατά συνέπεια, η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων διέψευσε πλή-
ρως, για την ηλικιακή υπο-οµάδα των νηπίων, το πρότυπο µοντέλο ΠΜ, δηλαδή την
παραγοντική δοµή του ενός παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας (g). Το εύρηµα
αυτό, σε συνδυασµό µε την όµοια δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ, η οποία βρέ-
θηκε για τις ηλικιακές υπο-οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολεί-
ου και των υπερηλίκων, διαψεύδει την Υπόθεση 2β.

Καθώς η όµοια δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ, την οποία υποδεικνύουν τα
ευρήµατα της παρούσας έρευνας για τις υπο-οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης
δηµοτικού σχολείου και των υπερηλίκων, είναι διαφορετική, τόσο από τη δοµή του
ΑΤ για την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, όσο και από τη λανθάνουσα δοµή του ΑΤ
για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, δεν επαληθεύεται η Υπόθεση 1, σύµ-
φωνα µε την οποία αναµένονταν διαφορές στη δοµή της σύντοµης µορφής του ΑΘΗ-
ΝΑ Τεστ ανάµεσα στις υπο-οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου
και των ηλικιωµένων, από τη µία µεριά, και των µαθητών νηπιαγωγείου και των υπε-
ρηλίκων, από την άλλη.

Έλεγχος της ισοδυναµίας της µέτρησης στις υπο-οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄
τάξης δηµοτικού σχολείου και των υπερηλίκων

Λόγω του ότι η σύγκριση των µοντέλων ΜΓ.2 και Μ∆.2 υπέδειξε όµοια δοµή της σύν-
τοµης εκδοχής του ΑΤ για τις ηλικιακές υπο-οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης
δηµοτικού σχολείου, από τη µια, και των υπερηλίκων από την άλλη, θεωρήθηκε σκό-
πιµο να εκτιµηθεί, στη συνέχεια, για τις συγκεκριµένες δύο υπο-οµάδες του δείγµατος,
η ισοδυναµίας µέτρησης, µέσω της εφαρµογής επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόν-
των πολλαπλών οµάδων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στον τρέχοντα έλεγχο ισο-
δυναµίας µέτρησης δε χρειάστηκε να ελεγχθεί η διαστασιακή ισοδυναµία (ισοδυναµία
του αριθµού των παραγόντων) –η οποία ελέγχεται πάντα αρχικά– λόγω του ότι το
υπό έλεγχο µοντέλο ήταν µονο-παραγοντικό και, συνεπώς, η διαστασιακή ισοδυνα-
µία ταυτίζεται µε τη συµµορφική ισοδυναµία (ισοδυναµία της µορφής του παράγοντα).

Πριν από την εφαρµογή της ΕΑΠ πολλαπλών οµάδων, είναι σηµαντικό, σύµφω-
να µε τον Brown (2006), να έχει διασφαλιστεί ότι το υπό έλεγχο µοντέλο έχει εφαρ-
µοστεί ξεχωριστά σε καθεµία από τις υπο-οµάδες που πρόκειται να συγκριθούν και
ότι είναι αποδεκτό. Λαµβάνοντας υπόψη τα µοντέλα ΜΓ.2 και Μ∆.2 της παρούσας
έρευνας, το συγκεκριµένο µοντέλο του ενός παράγοντα πρώτης τάξης στον οποίο φόρ-
τιζαν οι πέντε, από τις έξι, µετρήσιµες µεταβλητές, ήταν αποδεκτό για τις δύο συγ-
κεκριµένες ηλικιακές υπο-οµάδες.
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Για να εξετάσουµε την ισοδυναµία των µετρικών παραµέτρων του παραπάνω µονο-
παραγοντικού µοντέλου στις δύο συγκεκριµένες υπο-οµάδες συµµετεχόντων εφαρ-
µόστηκε αρχικά, και στις δύο αυτές υπο-οµάδες του δείγµατος, ταυτόχρονη ανάλυ-
ση ισοδύναµης παραγοντικής µορφής (βλ. Brown, 2006). Το µοντέλο ΜΓ∆.1 που προ-
έκυψε, επαληθεύτηκε πλήρως βάσει των δεικτών του, χ2 (10, Ν1 = 56, Ν2 = 27) =
5.220, p = .88, χ2/df = .52, CFI = 1.00, SRMR = .04, RMSEA = .00 (CI90% .00
- .06) (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999). Άρα υπήρχε συµµορφική ισοδυναµία
της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ για τους µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολεί-
ου και τους υπερήλικες. Η υποστήριξη της συµµορφικής ισοδυναµίας σηµαίνει ότι
οι πέντε δοκιµασίες που φόρτιζαν τη γενική γνωστική ικανότητα (g) ίσχυαν τόσο για
τους µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, όσο και από τους υπερήλικες (βλ.
Βλαχόπουλος, 2010).

Στη συνέχεια, το µοντέλο ισοδυναµίας ΜΓ∆.1 χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τους
επακόλουθους ελέγχους ισοδυναµίας µέτρησης στις δύο ηλικιακές υπο-οµάδες. Ει-
δικότερα, µε δεδοµένη τη συµµορφική ισοδυναµία, ελέγχθηκε η µετρική ισοδυναµία
(δηλαδή η ισοδυναµία της φόρτισης των παραγόντων ανά ηλικιακή οµάδα) µε την επι-
βολή περιορισµών ισότητας στις παραγοντικές φορτίσεις των µετρήσιµων µεταβλη-
τών που προσδιόριζαν τον παράγοντα της γενικής γνωστικής ικανότητας (g), ανά ηλι-
κιακή οµάδα (βλ. Βλαχόπουλος, 2010. Brown, 2006).

Το µοντέλο ΜΓ∆.2, που προέκυψε, βάσει των δεικτών του, χ2 (11, Ν1 = 56, Ν2
= 27) = 5.407, p = .91, χ2/df = .49, CFI = 1.00, SRMR = .05, RMSEA = .00 (CI90%
.00 - .05), είχε πολύ καλή προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας έρευ-
νας (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999) και δεν παρουσίαζε στατιστικώς σηµαν-
τική διαφοροποίηση από το µοντέλο ισοδύναµης παραγοντικής µορφής ΜΓ∆.1, ∆χ2

(∆df = 1) = .187, p > .05. Όλες οι παράµετροι του µοντέλου ΜΓ∆.2 ήταν στατιστι-
κώς σηµαντικές, εκτός από το υπόλοιπο σφάλµατος (p > .05) της δοκιµασίας Γλωσ-
σικές Αναλογίες, για την υπο-οµάδα των υπερηλίκων. Η υποστήριξη της µετρικής ισο-
δυναµίας σηµαίνει ότι ο παράγοντας της γενικής γνωστικής ικανότητας (g) είχε το
ίδιο νόηµα, τόσο για τους µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, όσο και για
τους υπερήλικες (βλ. Βλαχόπουλος, 2010).

Με δεδοµένη τη µετρική ισοδυναµία, αλλά και µε βάση τη σειρά µε την οποία εφαρ-
µόζονται οι περιορισµοί ισοδυναµίας στο στατιστικό πρόγραµµα EQS 6.1 (Bentler,
2005), που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, ελέγχθηκε, στη συνέχεια, η αυ-
στηρή παραγοντική ισοδυναµία, δηλαδή η ισοδυναµία των υπολοίπων σφάλµατος των
µετρήσιµων µεταβλητών. Είναι σκόπιµο, στο σηµείο αυτό, να αναφερθεί ότι η ισο-
δυναµία της διακύµανσης των υπολοίπων σφάλµατος δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την έγκυρη σύγκριση των µέσων όρων των παραγόντων (λανθανουσών µεταβλητών),
η οποία είναι αυτή που ενδιαφέρει συνήθως τους ερευνητές. Για το λόγο αυτόν, ο έλεγ-
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χος της ισοδυναµίας της διακύµανσης των υπολοίπων σφάλµατος των µετρήσιµων µε-
ταβλητών θεωρείται µικρής ουσιαστικής σηµασίας για την εκτίµηση της ισοδυναµίας
της µέτρησης και, συνεπώς, στην παρούσα έρευνα εφαρµόστηκε προαιρετικά (βλ. Βλα-
χόπουλος, 2010. Brown, 2006).

Το µοντέλο ΜΓ∆.3, που προέκυψε, βάσει των δεικτών του, χ2 (16, Ν1 = 56, Ν2
= 27) = 23.280, p = .11, χ2/df = 1.45, CFI = .93, SRMR = .09, RMSEA = .07 (CI90%
.00 - .13), ήταν οριακά αποδεκτό (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999) και παρου-
σίαζε, στατιστικώς σηµαντικά, υποβαθµισµένη προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγ-
µατος της παρούσας έρευνας σε σχέση µε το προηγούµενο µοντέλο ΜΓ∆.2, ∆χ2 (∆df
= 5) = 17.873, p < .005. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι η αυστηρή παραγοντική ισο-
δυναµία δεν υποστηρίχθηκε. Θα ήταν σκόπιµο, στο σηµείο αυτό, να τονιστεί ότι ο έλεγ-
χος της ισοδυναµίας της διακύµανσης των υπολοίπων σφάλµατος των στοιχείων/θε-
µάτων (µετρήσιµων µεταβλητών) θεωρείται εξαιρετικά αυστηρός (Brown, 2006). Η
συγκεκριµένη ισοδυναµία πιθανόν να µην υποστηρίχθηκε λόγω του ότι τα άτοµα της
µίας ηλικιακής υπο-οµάδας (πιθανόν οι υπερήλικες) ήταν λιγότερο εξοικειωµένα µε
το όργανο µέτρησης –δηλαδή µε τη σύντοµη εκδοχή του ΑΤ– κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης, από ό,τι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δηµοτικού σχολείου, και έτσι να
απάντησαν µε διαφορετικό βαθµό συνέπειας (βλ. Βλαχόπουλος, 2010). Επιπλέον λό-
γοι πρόκλησης αυτού του φαινοµένου θα µπορούσαν να είναι οι τυχόν διαφορές στο
λεξιλόγιο, τη γραµµατική και τη σύνταξη των στοιχείων των δοκιµασιών, καθώς και
οι κοινές εµπειρίες των συµµετεχόντων της κάθε ηλικιακής υπο-οµάδας (βλ. Βλα-
χόπουλος, 2010).

Μία ακόµη παράµετρος ισοδυναµίας της µέτρησης που εξετάστηκε, µε βάση τη
σειρά µε την οποία εφαρµόζονται οι περιορισµοί ισοδυναµίας στο στατιστικό πρό-
γραµµα EQS 6.1 (Bentler, 2005), ήταν η ισχυρή παραγοντική ισοδυναµία (δηλαδή η
ισοδυναµία των σταθερών των µετρήσιµων µεταβλητών). Ο έλεγχος της ισχυρής πα-
ραγοντικής ισοδυναµίας εξέτασε την πιθανότητα οι απαντήσεις στις µετρήσιµες µε-
ταβλητές που φορτίζουν τη λανθάνουσα µεταβλητή να επηρεάζονται µε τέτοιον τρό-
πο, ώστε οι τιµές τους να είναι συστηµατικά υψηλότερες ή χαµηλότερες για τη µία
ηλικιακή υπο-οµάδα, συγκριτικά προς την άλλη, εξαιτίας επιδράσεων οι οποίες δε
σχετίζονται µε τον παράγοντα αυτόν καθαυτόν (βλ. Βλαχόπουλος, 2010).

Το µοντέλο ΜΓ∆.4, που προέκυψε, βάσει των δεικτών του, χ2 (20, Ν1 = 56, Ν2
= 27) = 25.671, p = .18, χ2/df = 1.28, CFI = .94, SRMR = .13, RMSEA = .06 (CI90%
.00 - .12), ήταν οριακά αποδεκτό (βλ. Brown, 2006. Hu & Bentler, 1999) και δεν πα-
ρουσίαζε στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση από το προηγούµενο µοντέλο ΜΓ∆.3,
∆χ2 (∆df= 4) = 2.391, p > .05, το οποίο, ωστόσο, είχε ήδη παρουσιάσει, στατιστικώς
σηµαντικά, υποβαθµισµένη προσαρµογή στα δεδοµένα του δείγµατος της παρούσας
έρευνας σε σχέση µε το προηγούµενό του µοντέλο ΜΓ∆.2, ∆χ2 (∆df = 5) = 17.873,
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p < .005. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι η ισχυρή παραγοντική ισοδυναµία δεν υπο-
στηρίχθηκε και αντανακλά το ύφος διαφορικής συµφωνίας στις απαντήσεις, δηλα-
δή την τάση των ατόµων να συµφωνούν περισσότερο ή λιγότερο στα ίδια στοιχεία
(µετρήσιµες µεταβλητές), ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκουν, εξαιτίας, π.χ.,
χαρακτηριστικών της ηλικίας τους (βλ. Βλαχόπουλος, 2010).

Βάσει των συγκρίσεων µεταξύ των µοντέλων ΜΓ∆.1, ΜΓ∆.2, ΜΓ∆.3 και ΜΓ∆.4,
ως προς το βαθµό στον οποίο αυτά διαφοροποιούνται στατιστικώς σηµαντικά µετα-
ξύ τους, φαίνεται να υποστηρίζονται η διαστασιακή, η συµµορφική και η µετρική ισο-
δυναµία, αλλά όχι η ισχυρή και η αυστηρή παραγοντική ισοδυναµία της σύντοµης εκ-
δοχής του ΑΤ στις υπο-οµάδες των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου και
των υπερηλίκων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας ελέγχου της υπόθεσης
της ρετρογένεσης, µέσα από τη σύγκριση της δοµής εργαλείων σύντοµης εκτίµησης
γνωστικών ικανοτήτων µεταξύ µικρών παιδιών και ηλικιωµένων (Papantoniou et al.,
2015. Papantoniou et al., 2016. Savvidou et al., 2016). Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος αυ-
τής της εργασίας ήταν η σύγκριση της δοµής της γενικής γνωστικής ικανότητας ανά-
µεσα σε τυπικώς αναπτυσσόµενα παιδιά και γνωστικά υγιείς ηλικιωµένους, µέσα από
τη διερεύνηση, µε τη χρήση επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων, των διαφορο-
ποιήσεων που παρουσιάζει στις διαφορετικές ηλικιακές υπο-οµάδες της παρούσας
έρευνας, η δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ.

Ειδικότερα, ο έλεγχος της παραγοντικής δοµής της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ διε-
ξήχθη µε την εξέταση ενός µονο-παραγοντικού πρότυπου µοντέλου (ΠΜ) που προ-
έβλεπε την οργάνωση των έξι µετρήσιµων µεταβλητών (αθροιστικές βαθµολογίες
των δοκιµασιών του ΑΤ) σε έναν παράγοντα πρώτης τάξης, ο οποίος θεωρήθηκε ότι
αντανακλά τη γενική γνωστική ικανότητα (g). Οι έξι δοκιµασίες της σύντοµης εκ-
δοχής του Αθηνά Τεστ –Γλωσσικές Αναλογίες, Λεξιλόγιο, Μνήµη Αριθµών, Κοι-
νές Ακολουθίες, Αντιγραφή Σχηµάτων, και Αντίληψη ∆εξιού - Αριστερού–, βάσει
των κατασκευαστών του ΑΤ, αντανακλούν γενική γνωστική ικανότητα (βλ. και θε-
ωρίες των Cattell-Horn, του Carroll, και των Cattell-Horn-Carroll. McGrew, 2009).
Κι αυτό διότι αντανακλούν τις εξής ευρείες ικανότητες: (α) την αποκρυσταλλωµέ-
νη ή παγιωµένη νοηµοσύνη, και (β) τη µακρόχρονη αποθήκευση και ανάσυρση, οι
οποίες αξιολογήθηκαν µέσω των στενών ικανοτήτων (narrow abilities): γνώση λε-
ξιλογίου, γλωσσική ανάπτυξη, ανάλυση και συσχέτιση εννοιών µε λογικό τρόπο, (γ)
τη βραχύχρονη αποθήκευση της εργαζόµενης µνήµης, (δ) την οπτική επεξεργασία
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ή ευρεία οπτική αντίληψη, και (ε) τις ψυχοκινητικές ικανότητες. Η οπτική επεξερ-
γασία και οι ψυχοκινητικές ικανότητες αξιολογήθηκαν στο Αθηνά Τεστ µέσω των
στενών ικανοτήτων, όπως η οπτικοποίηση, ο οπτικο-κινητικός συντονισµός, και η επι-
δεξιότητα δακτύλων και χεριών (βλ. McGrew, 2009), αλλά και µέσω της βιολογικά
κεντρικής διεργασίας (core process): αντίληψη δεξιού αριστερού (Demetriou,
Spanoudis, & Shayer, 2014).

Για τις υπο-οµάδες των ηλικιωµένων, των υπερηλίκων και των µαθητών Α´ και
Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου τα αποτελέσµατα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης πα-
ραγόντων υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας
(g) που να προκύπτει από τις µετρήσεις όλων ή ορισµένων από τις έξι δοκιµασίες της
σύντοµης εκδοχής του ΑΤ που χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες στην παρούσα έρευ-
να. Αντιθέτως, για την υπο-οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου, δεν επιβεβαιώθηκε
η ύπαρξη ενός παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας (g).

Η αδυναµία οργάνωσης των µετρήσεων των δοκιµασιών της σύντοµης εκδοχής
του ΑΤ σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας (g), για την ηλικιακή υπο-
οµάδα των νηπίων, βρίσκεται σε συµφωνία µε ευρήµατα προηγούµενων ερευνών
που δείχνουν ότι η παραγοντική δοµή των δοκιµασιών Έγχρωµων Προοδευτικών
Μητρών (Raven’s Educational CPM. Raven et al., 2008), Children’s Category Test-
Level 1 (CCT-1. Boll, 1993), αλλά και της ∆οκιµασίας Σύντοµης Γνωστικής Εκτί-
µησης – ∆ΣΓΕ (Mini-Mental State Examination, MMSE. Folstein et al., 1975), στα-
θεροποιείται µετά την ηλικία των 6 ετών και ότι, έως τότε τουλάχιστον, δεν προ-
σιδιάζει πάντα αρκετά προς την παραγοντική δοµή που επιδεικνύουν οι παραπά-
νω δοκιµασίες σε µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες παιδιών τυπικής ανάπτυξης και
γνωστικά υγιών ενηλίκων.

Για την ακρίβεια, σε έρευνα των Savvidou et al. (2016) παρατηρήθηκε, όπως και
στην παρούσα έρευνα, αδυναµία οργάνωσης των µετρήσεων των υπο-δοκιµασιών της
∆οκιµασίας Σύντοµης Γνωστικής Εκτίµησης – ∆ΣΓΕ (Mini-Mental State Examina-
tion, MMSE), σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας (g), για την ηλικιακή
υπο-οµάδα των νηπίων. Στις έρευνες των Fajgelj, Bala, και Katic (2010) και των Pa-
pantoniou et al. (2015) εντοπίστηκε, επίσης, αδυναµία οργάνωσης των µετρήσεων των
τριών υπο-δοκιµασιών των Έγχρωµων Προοδευτικών Μητρών σε έναν παράγοντα
γενικής γνωστικής ικανότητας (g) για την ηλικιακή οµάδα των µαθητών νηπιαγωγείου,
εύρηµα που φαίνεται να υποστηρίζει ότι η παραγοντική δοµή των CPM σταθεροποιείται
στα µικρά παιδιά µετά την ηλικία των 5-6 ετών.

Οι Fajgelj et al. (2010) απέδωσαν αυτή την καθυστέρηση στη σταθεροποίηση της
παραγοντικής δοµής των CPM στη χρήση άκαµπτων στρατηγικών επίλυσης εκ µέρους
των νηπίων και, συγκεκριµένα, σε κακή διαχείριση της στοχοκατευθυνόµενης δρα-
στηριότητας και σε αδύναµους µηχανισµούς ελέγχου. Η ερµηνεία αυτή υποδηλώνει
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ελλείµµατα σε µεταγνωστικές διεργασίες και σε διεργασίες αυτο-ρύθµισης, δηλαδή
σε εκτελεστικές λειτουργίες ως συστατικών της γενικής γνωστικής ικανότητας
(Floyd, Bergeron, Hamilton, & Parra, 2010. Salthause, 2005). Σε αυτό το πλαίσιο, µία
δυνατή ερµηνεία για την καθυστέρηση στην οργάνωση των µετρήσεων των έξι δο-
κιµασιών της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικα-
νότητας θα µπορούσε να είναι η έλλειψη παγιωµένων µεταγνωστικών δεξιοτήτων και
δεξιοτήτων αυτο-ρύθµισης που παρατηρείται στη νηπιακή ηλικία.

Επιπλέον, οι Papantoniou et al. (2016) αναφέρουν την ταυτόχρονη επιβεβαίωση
τριών διαφορετικών (ανταγωνιστικών) µοντέλων της παραγοντικής δοµής του CCT-
1 για την υπο-οµάδα των νηπίων. ∆εδοµένου ότι το CCT-1 έχει βρεθεί ότι αξιολογεί
δύο διακριτές αλλά σχετιζόµενες µεταξύ τους έννοιες, δηλαδή την εννοιολογική δια-
κριτότητα (conceptual discrimination) (λύση προβληµάτων και διαλογιστική) και την
εννοιολογική µνήµη (conceptual memory) (µάθηση και µνήµη) (Allen, Knatz, & May-
field, 2006), το εύρηµα των Papantoniou et al. (2016) πιθανό να αντανακλά µια κα-
θυστέρηση κατά τη νηπιακή ηλικία στην οργάνωση και διαφοροποίηση της γενικής
αφαιρετικής ικανότητας σε εννοιολογική διακριτότητα και σε εννοιολογική µνήµη. Οι
Demetriou et al. (2014) θεωρούν, επίσης, ότι στη νηπιακή ηλικία υπάρχει έλλειψη δια-
φοροποίησης µεταξύ των νοητικών διεργασιών, η οποία αντανακλάται στο επίπεδο
της πραγµατικής επίδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η αδυναµία οργάνωσης των µετρήσι-
µων µεταβλητών (δηλαδή της επίδοσης στις έξι δοκιµασίες της σύντοµης εκδοχής του
ΑΤ) σε έναν παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας, θα µπορούσε να αντανακλά
την καθυστέρηση στην ανάπτυξη και τη συνακόλουθη έλλειψη διαφοροποίησης µε-
ταξύ των υπό εξέταση νοητικών διεργασιών στην ηλικιακή υπο-οµάδα των νηπίων.

Όσον αφορά την ύπαρξη ενιαίας γενικής γνωστικής ικανότητας στους µαθητές
δηµοτικού, στους ηλικιωµένους και στους υπερήλικες συµµετέχοντες στην παρούσα
έρευνα –µέσα από τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζει στις πα-
ραπάνω ηλικιακές οµάδες η δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ– η σύγκριση των µον-
τέλων ΜΒ και ΜΓ.2 ανέδειξε µία ελαφρώς διαφορετική δοµή της σύντοµης εκδοχής
του ΑΤ για τις υπο-οµάδες των ηλικιωµένων και των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης δη-
µοτικού σχολείου. Αντιθέτως, η σύγκριση των µοντέλων ΜΓ.2 και Μ∆.2 υπέδειξε όµοια
δοµή της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ για τις ηλικιακές οµάδες των µαθητών Α΄ και Β΄
τάξης δηµοτικού σχολείου, από τη µια, και των υπερηλίκων,από την άλλη.

Ειδικότερα, για τις υπο-οµάδες των υπερηλίκων και των µαθητών Α΄ και Β΄ τά-
ξης δηµοτικού σχολείου, τα αποτελέσµατα της ΕΑΠ, αλλά και της ΕΑΠ πολλαπλών
οµάδων υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας
που να προκύπτει από τις µετρήσεις των πέντε από τις έξι δοκιµασίεςτης σύντοµης
εκδοχής του ΑΤ. Όπως αναφέρθηκε ήδη στα Αποτελέσµατα, η µετρήσιµη µεταβλητή
που δε βρέθηκε να οργανώνεται στον παράγοντα της γενικής γνωστικής ικανότη-
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τας ήταν η δοκιµασία Αντίληψη ∆εξιού - Αριστερού, η οποία, βάσει των κατα-
σκευαστών του Αθηνά Τεστ, χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της νευρο-ψυχολογικής
ωριµότητας των παιδιών µέσω της αξιολόγησης της αντίληψης δεξιού - αριστερού.
Η δοκιµασία Αντίληψη ∆εξιού - Αριστερού αξιολογεί τη, σύµφωνα µε τη θεωρία
των Demetriou et al. (2014), βιολογικά κεντρική διεργασία της αντίληψης δεξιού
- αριστερού.

Για την ακρίβεια, οι Demetriou et al. (2014) προτείνουν έναν µικρό αριθµό πε-
δίων νοητικής λειτουργίας, τα οποία ανακύπτουν κατά την αλληλεπίδραση µε πρό-
τυπα κριτήρια των σχέσεων εντός του περιβάλλοντος. Οι σχέσεις αυτές περιλαµβά-
νουν, για παράδειγµα, τη διευθέτηση του χώρου (π.χ., κοντά-µακριά, δεξιά-αριστε-
ρά, πάνω-κάτω, κ.λπ.) ή τη φυσική οµοιότητα (π.χ., χρώµατος, σχήµατος, κλπ.) και
είναι τόσο κρίσιµες για τις λειτουργίες της επιβίωσης και της ρουτίνας µέσα στο πε-
ριβάλλον, ώστε να θεωρούνται ότι είναι διάσπαρτες εντός των αντιληπτικών συστη-
µάτων (και στον εγκέφαλο) διαµέσου βιολογικά κεντρικών διεργασιών (core
process) –όπως η αντίληψη βάθους, η αντίληψη χρώµατος, η αντίληψη δεξιού-αριστερού,
η διαδικασία άµεσης εκτίµησης (αυτόµατη αναγνώριση του αριθµού µικρών συνό-
λων), η αντίληψη αιτιότητας και η αντίληψη προσώπων–, οι οποίες σχηµατίζουν το
αρχικό νόηµα που πρέπει να αποδοθεί στα αντικείµενα. Οι παραπάνω βιολογικά κεν-
τρικές διεργασίες είναι παρούσες κατά τη γέννηση, ή και λίγο αργότερα, προκειµένου
να δώσουν το έναυσµα και να κατευθύνουν την αφαιρετική ικανότητα προς τα σχε-
τικά πεδία νοητικής λειτουργίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης, οι κεντρικές
αυτές διεργασίες αποκτούν τη δυνατότητα να ανελιχθούν/εξελιχθούν και να ενσω-
µατωθούν σε εξειδικευµένες ανά πεδίο λειτουργίες (ή σε στενές ικανότητες). Για πα-
ράδειγµα, η αντίληψη δεξιού-αριστερού µπορεί να ανελιχθεί και να ενσωµατωθεί στη
νοερή περιστροφή, η οποία µπορεί να θεωρηθεί είτε ως εξειδικευµένη λειτουργία
στο χωρικό συλλογισµό (πεδίο νοητικής λειτουργίας. βλ. Demetriou et al., 2014), είτε
ως στενή ικανότητα στην οπτική επεξεργασία (ευρεία ικανότητα. βλ. McGrew, 2009).

Γενικότερα, η αντίληψη δεξιού-αριστερού µπορεί να ανελιχθεί και να ενσωµα-
τωθεί και σε µια σωρεία στενών ικανοτήτων εκτέλεσης σωµατικών/κινητικών συµ-
περιφορών που εντάσσονται στις ευρείες ψυχοκινητικές ικανότητες. Οι κινητικές αυ-
τές συµπεριφορές αποτελούν αντιπροσωπευτικό προϊόν νοητικής δραστηριότητας (βλ.
McGrew, 2009). Συνεπώς, το εύρηµα της µονο-παραγοντικής δοµής της σύντοµης εκ-
δοχής του ΑΤ, η οποία, στις υπο-οµάδες των µαθητών δηµοτικού σχολείου και των
υπερηλίκων δεν περιλάµβανε τη µετρήσιµη µεταβλητή της Αντίληψης ∆εξιού - Αρι-
στερού, είναι πιθανόν να υποδηλώνει, όσον αφορά τους µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης δη-
µοτικού, την καθυστέρηση στην ανέλιξη της βιολογικά κεντρικής διεργασίας της αν-
τίληψης δεξιού-αριστερού σε στενή ικανότητα (McGrew, 2009), όπως ήταν ήδη οι υπό-
λοιπες πέντε µετρήσιµες µεταβλητές που οργανώθηκαν στον παράγοντα πρώτης τά-
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ξης. Το εύρηµα της παρατηρούµενης αυτής καθυστέρησης ενδεχοµένως να αντανα-
κλά ελλείµµατα νευρο-ψυχολογικής ωριµότητας στα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµά-
δας και βρίσκεται σε συµφωνία µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του Αθηνά Τεστ
(Παρασκευόπουλος et al., 1999). Οι κατασκευαστές του ΑΤ προτείνουν η χρήση της
δοκιµασίας Αντίληψη ∆εξιού – Αριστερού, σε περιπτώσεις σύντοµης χορήγησης του
εργαλείου για διαγνωστικούς σκοπούς, να γίνεται σε παιδιά Β΄ τάξης δηµοτικού ή
και µεγαλύτερα.

Όσον αφοράτην αδυναµία της βιολογικά κεντρικής διεργασίας της αντίληψης δε-
ξιού-αριστερού να οργανωθεί –σύµφωνα µε το µοντέλο Μ∆.2 που αφορούσε την υπο-
οµάδα των υπερηλίκων– στον παράγοντα πρώτης τάξης στον οποίο οργανώθηκαν οι
υπόλοιπες πέντε µετρήσιµες µεταβλητές, οι οποίες αντανακλούσαν στενές ικανότη-
τες (McGrew, 2009), είναι ενδεχόµενο η αδυναµία αυτή να αποτελεί µία ένδειξη πα-
λινδρόµησης της συγκεκριµένης κεντρικής διεργασίας από τις στενές ικανότητες στις
οποίες –σύµφωνα µε το µοντέλο ΜΒ που αφορούσε την υπο-οµάδα των ηλικιωµένων–
φάνηκε ότι είχε νωρίτερα ανελιχθεί και ενσωµατωθεί. Το εύρηµα αυτό της παρού-
σας έρευνας ενισχύει, επίσης, προηγούµενα ευρήµατα δυσκολιών των ηλικιωµένων
στον αντιληπτικο-κινητικό συντονισµό καθώς και σε πλευρές της χωρικής ικανότη-
τας που σχετίζονται µε τον προσανατολισµό στο χώρο (βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη,
2011. Moraitou & Efklides, 2012).

Σε γενικές γραµµές, το εύρηµα της µονο-παραγοντικής δοµής της σύντοµης εκ-
δοχής του ΑΤ, η οποία, στις υπο-οµάδες των µαθητών δηµοτικού σχολείου και των
υπερηλίκων, δεν περιλάµβανε τη µετρήσιµη µεταβλητή της Αντίληψης ∆εξιού - Αρι-
στερού, είναι πιθανόν να υποδεικνύει, όσον αφορά τους υπερήλικες, µία ποιοτική αλ-
λαγή στην οργάνωση της γενικής γνωστικής τους ικανότητας, ή τουλάχιστον µία έκ-
πτωση των νευρο-ψυχολογικών τους λειτουργιών, η οποία είναι αντίστοιχη των ελ-
λειµµάτων νευρο-ψυχολογικής ωριµότητας που παρατηρήθηκαν στην ηλικιακή υπο-
οµάδα των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου.

Αντιθέτως, το γεγονός ότι η βιολογικά κεντρική διεργασία της αντίληψης δεξι-
ού-αριστερού βρέθηκε,στην υπο-οµάδα των ηλικιωµένων, να έχει οργανωθεί, µαζί
µε τις υπόλοιπες γνωστικές ικανότητες, στον παράγοντα πρώτης τάξης, ο οποίος αν-
τανακλά τη γενική γνωστική ικανότητα, υποδηλώνει τη διατήρηση της ενσωµάτωσης
της αντίληψης δεξιού-αριστερού σε εξειδικευµένες ανά πεδίο λειτουργίες (ή σε στε-
νές ικανότητες). Θα πρέπει, βεβαίως, να τονιστεί ότι η ανέλιξη και ενσωµάτωση της
αντίληψης δεξιού-αριστερού σε στενές ικανότητες έχει, πιθανότατα, λάβει χώρα πολύ
νωρίτερα στο πλαίσιο της ανάπτυξης.

Εποµένως, το εύρηµα ότι η κεντρική διεργασία της αντίληψης δεξιού-αριστερού
παραµένει οργανωµένη –σύµφωνα µε το µοντέλο ΜΒ που αφορούσε την υπο-οµάδα
των ηλικιωµένων, µέσης ηλικίας 71.33 ετών– µαζί µε τις γλωσσικές ικανότητες και τη
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βραχύχρονη µνήµη, στον παράγοντα πρώτης τάξης, ο οποίος αντανακλά τη γενική γνω-
στική ικανότητα, βρίσκεται σε συµφωνία µε παρόµοια ευρήµατα των Craik και Bia-
lystok (2006). Υποστηρικτικό καθώς και περισσότερο αποσαφηνιστικό, του παραπάνω
ευρήµατος της παρούσας εργασίας, είναι και το εύρηµα των Rönnlund, Sundström,
και Nilsson (2015) που δείχνει ότι οι διατοµικές διαφορές στη γενική γνωστική ικα-
νότητα είναι πολύ σταθερές κατά την περίοδο που εκτείνεται από το 18ο έτος έως τη
µέση ηλικία, µε µία σηµαντική απόκλιση από το ενιαίο σύνολο (δηλαδή, από την ενό-
τητα της γενικής γνωστικής ικανότητας) να διαφαίνεται µόλις στην ηλικία των 65 ετών.

Οι Rönnlund et al. (2015) στηρίζουν την ερµηνεία του παραπάνω ευρήµατος στη
θεωρία της βρεγµατικο-µετωπιαίας σύνθεσης (Jung & Haier, 2007), η οποία υποστη-
ρίζει τη στενή σύνδεση µεταξύ της γενικής γνωστικής ικανότητας (g) και της εργαζό-
µενης µνήµης, και προτείνει ότι η γενική νοηµοσύνη είναι το αποτέλεσµα των πολλα-
πλών νευρωνικών δικτύων που εργάζονται σε συµφωνία, ιδιαιτέρως στις βρεγµατικές
και µετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου. Με βάση τη θεωρία αυτή, η περίοδος που εκτεί-
νεται από την πρώιµη ενήλικη ζωή έως περίπου την ηλικία των 60 ετών χαρακτηρίζε-
ται από νευρωνική σταθερότητα στα µετωπο-βρεγµατικά δίκτυα. Η εξασθένηση και
η µείωση της διατοµικής αυτής σταθερότητας είναι πιθανό να σχετίζεται µε απώλεια
της βρεγµατικο-µετωπιαίας σύνθεσης, η οποία τείνει να εµφανίζεται σε µεγαλύτερη
ηλικία (Campbell, Grady, Ng, & Hasher, 2012. Jung & Haier, 2007. Park & Reuter-Lorenz,
2009). ∆εδοµένου ότι η µέση ηλικία της υπο-οµάδας των ηλικιωµένων ήταν τα 71.33 έτη,
η θεωρία της βρεγµατικο-µετωπιαίας σύνθεσης θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ερ-
µηνευτικό πλαίσιο για το αποτέλεσµα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων που
υποστηρίζει την ύπαρξη ενός παράγοντα γενικής γνωστικής ικανότητας (g) που να προ-
κύπτει από τις µετρήσεις όλων των δοκιµασιών της σύντοµης εκδοχής του ΑΤ, που χο-
ρηγήθηκαν στους ηλικιωµένους συµµετέχοντες στην παρούσα έρευνα.

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο παράγοντας γενικής γνωστικής ικα-
νότητας που βρέθηκε µέσα από τη διερεύνηση της δοµής της σύντοµης εκδοχής του
ΑΤ για τις ηλικιακές υπο-οµάδες των µαθητών Α´ και Β´ τάξης δηµοτικού σχολεί-
ου, από τη µία, και των υπερηλίκων, από την άλλη, βρίσκεται σε συµφωνία µε πα-
ρεµφερή ευρήµατα στον ελληνικό πληθυσµό (Tsantali et al., 2012) και υποστηρίζει,
σε γενικές γραµµές, την υπόθεση της ρετρογένεσης ανάµεσα σε τυπικώς αναπτυσ-
σόµενα παιδιά, µέσης ηλικίας 7.12 ετών, και νοητικά υγιείς υπερήλικες, µέσης ηλι-
κίας 83.04 ετών.

Όσον αφορά τους περιορισµούς της έρευνας, ο βασικότερος ήταν το σχετικά µι-
κρό µέγεθος του δείγµατος, κυρίως όσον αφορά τους συµµετέχοντες της καθεµιάς
από τις τέσσερις ηλικιακές υπο-οµάδες. Ως συνέπεια του συγκεκριµένου περιορισµού,
οι προτεινόµενες ερµηνείες των αποτελεσµάτων θα ήταν σκόπιµο να θεωρηθούν ως
ενδεικτικές. Επιπλέον, το σχέδιο της έρευνας ήταν συγχρονικό, κάτι που αποτελεί
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µειονέκτηµα ως προς την ανίχνευση διαφορών ηλικίας, αφού οι συµµετέχοντες, του-
λάχιστον των δύο υπο-οµάδων (δηλαδή τα νήπια σε σχέση µε τα παιδιά δηµοτικού
και οι ηλικιωµένοι σε σχέση µε τους υπερήλικες), εντός της καθεµίας από τις δύο βα-
σικές διαφορετικές οµάδες ηλικίας (παιδιών και ηλικιωµένων), µπορεί να διαφο-
ροποιούνται και ως προς µια σειρά άλλων χαρακτηριστικών.

Χρειάζεται, εποµένως, περαιτέρω διαχρονική έρευνα σε µεγαλύτερο αριθµό συµ-
µετεχόντων και σε µεγαλύτερο εύρος, τόσο εντός της παιδικής, όσο εντός και της
γεροντικής ηλικίας, προκειµένου να ελεγχθούν τα διαφορετικά πρότυπα στη δοµή
της γενικής γνωστικής ικανότητας που εντοπίστηκαν εντός των υπο-οµάδων της πα-
ρούσας έρευνας. Στο πλαίσιο µιας τέτοιου τύπου ευρείας έρευνας θα ήταν σκόπι-
µο να χρησιµοποιηθούν ψυχοµετρικά εργαλεία εκτίµησης όσο το δυνατόν περισ-
σότερων ευρέων ικανοτήτων βάσει των τρεχουσών θεωριών για τις γνωστικές ικα-
νότητες (βλ. McGrew, 2009).

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω περιορισµούς, τα αποτελέσµατα της έρευνας
αυτής υποστηρίζουν, µε επιφύλαξη, τη χρησιµότητα της σύντοµης εκδοχής του Αθη-
νά Τεστ στον ελληνικό πληθυσµό, ως µιας συστοιχίας ευαίσθητων ψυχοµετρικών
δοκιµασιών για την ανίχνευση στους υπερήλικες, µιας ποιοτικήςδιαφοροποίησης
στην οργάνωση της γενικής γνωστικής τους ικανότητας, ή τουλάχιστον µιας έκπτωσης
των νευρο-ψυχολογικών τους λειτουργιών σε επίπεδο αντιπροσωπευτικό των ελ-
λειµµάτων νευρο-ψυχολογικής ωριµότητας που παρατηρούνται στα παιδιά της Α´
και Β´ τάξης δηµοτικού σχολείου.
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Abstract: The aim of this study was the comparison of the general cognitive ability, among typically

developing young children and mentally healthy older adults, by exploring possible differentiations

in the structure of the Athena Test (AT; Paraskevopoulos, Kalantzi-Azizi, & Giannitsas, 1999)

across the age sub-groups of the sample. The sample consisted of 42 kindergarten students, 56

elementary school students, 118 young-old adults and 27 old-old adults. The participants were

administered a short version of AT including six of its 15 sub-tests. Confirmatory factor analysis

(CFA), applied to the data of the total sample and the sub-group of the young-old adults, showed

that the six measured variables of AT loaded on a single factor. For the sub-groups of the old-old

adults and the elementary school students, a single-factor structure was verified with five of the

variables loading on it. CFA applied to the data of the sub-group of kindergarten students failed to

confirm any single-factor structure of AT variables. The results support the hypothesis of

“retrogenesis” since they reflect a delay in the development of a fully organized set of cognitive

abilities for the elementary school students and the beginning of the differentiation of the structure

of this set of cognitive abilities for the old-old adults.

Key words: Cognitive aging, Cognitive development, General cognitive ability,
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