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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

• Η μελέτη για τη νοημοσύνη γενικότερα είναι ένα μεγάλο
πεδίο στη ψυχολογία που συνδέεται στενά με την
ψυχολογία των ατομικών διαφορών, γνωστική
επιστήμη, κοινωνική ψυχολογία, νευροεπιστήμες και
την εκπαίδευση (Sternberg et al., 2011). Γνωρίζουμε ότι
αναπτυξιακά στην παιδική ηλικία παρατηρείται μεγάλη
αύξηση της και συνεχίζει σταδιακά να αυξάνεται μέχρι
την εφηβεία (Demetriou et al, 1993). Η ποιότητα της
εργαζόμενης που διαθέτουμε θεωρείται ότι διατηρείται
σχετικά σταθερή καθόλη τη διάρκεια της ζωής στον
άνθρωπο (Baddeley, 2012).

• Η Ε.Μ. είναι βασικός παράγοντας γνωστικών
λειτουργιών και έρευνες έχουν δείξει ότι παρεμβάσεις
στην Ε.Μ. μειώνουν συμπτώματα της ΔΕΠΥ (Beck,
Hanson, Puffenberger, Benninger, & Benniger, 2010;
Mezzacappa & Buckner, 2010), βελτιώνουν την
προσοχή (Chein & Morrison, 2010; Klingberg et al.,
2005) και κατανοούν καλύτερα νέες πληροφορίες
(Jaeggi, Buschkuehl, Jonidas, & Perrig, 2008).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Μ. 
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΕΟΥΣΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

• Υποστηρίζεται ότι διανοητική ικανότητα του ατόμου
εξαρτάται από τις επιδόσεις της Ε.Μ.(Barbey et al,
2014), και ότι η διανοητική ικανότητα είναι ίση με την
ικανότητα απόδοσης της εργαζόμενης μνήμης
(Kyllonen & Christal,1990). Η σχέση ανάμεσα σε Ε.Μ.
και τη νοημοσύνη έχει επιπτώσεις στη μάθηση και η
Ε.Μ. θεωρείται ότι είναι πολύ καλύτερος προβλεπτικός
δείκτης για την ακαδημαϊκή επίδοση από ότι η ίδια η
νοημοσύνη (Alloway & Alloway, 2010).

• Παρεμβάσεις στην Ε.Μ. με τη δοκιμασία «n-back» σε
μαθητές επέφεραν αλλαγές στη ρέουσα νοημοσύνη,
συμπεραίνοντας ότι η ρέουσα νοημοσύνη μπορεί να
διδαχτεί (Jaeggi et al, 2008 & 2011). Με τη δοκιμασία
αυτή ,αν και η εγκυρότητα περιεχομένου της
αμφισβητείται είναι ευρέως γνωστή ως μονάδα
μέτρησης της Ε.Μ. αλλά και ως μοντέλο παρέμβασης
(Jaeggi et al, 2010).

• Μεταναλυτική μελέτη των Au et al, (2015) έδειξε ότι
μετά την εκπαίδευση Ε.Μ. (n-back) αύξηση του δείκτη
νοημοσύνης κατά 3 - 4 βαθμούς στα τεστ νοημοσύνης.

• Εκπαίδευση στην Ε.Μ. και αλλαγές στη ρέουσα
τεκμηριώνονται και με νευροαπεικονιστικές μεθόδους
όπου φαίνεται μια δομική συσχέτιση ανάμεσα στις
λειτουργίες (Colom et al, 2009).

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Παρά τα υποσχόμενα αποτελέσματα των παραπάνω
ερευνών δύο πιο πρόσφατες μελέτες που προσπάθησαν
να αναπαράγουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων,
απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα τους
(Redick et al., 2013; Thompson et al., 2013).

1. Σε μια μεγάλη και πρόσφατη μελέτη μετα- ανάλυσης σε
κλινικό πληθυσμό με δυσλειτουργία στην Ε.Μ. λόγο
τραυματισμών, έδειξε ότι παρεμβάσεις στην Ε.Μ.
μπορούν να βελτιώσουν ποιότητας ζωής, και λίγο ως
προς λοιπές γνωστικές λειτουργίες και τη νοημοσύνη.
Αντίθετα φάνηκε ότι υπήρχε άμεση βελτίωση αλλά με
μικρή διατήρηση των αποτελεσμάτων στη βραχύχρονη
μνήμη και την προσοχή (Thone - Otto et al, 2016).

2. Το 2008 η μελέτη των Jaeggi at al,έδειξε ότι με τη
χρήση του n-back κριτηρίου μπορεί να αυξηθεί η
ρέουσα νοημοσύνη, και ότι υπάρχει πρόβλεψη για
ακαδημαϊκή επιτυχία στους νέους και τα παιδιά που
συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά (Goddfredson,
1997), εξού και οι προσπάθειες παρέμβασης για την
εργαζόμενη μνήμη.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1.Η δειγματοληψία δεν ήταν τυχαία σε όλες τις μελέτες
που έγιναν παρεμβάσεις στην Ε.Μ. και φάνηκε
διαφορά στα IQ test (Raven Prorgressive Matrices).
Aφορά μόνο αμερικάνικο και κυρίως κλινικό πληθυσμό,
και καθιστά ευαίσθητη την αξιοπιστία και εγκυρότητα
των αποτελεσμάτων, και τη γενίκευση(Au et al,2015).

2.Η ικανότητα της Ε.Μ. να μετράται από τις κλίμακες του
Wechsler (3η & 4η έκδοση) διερευνάται , ειδικότερα ως
προς το δείκτη της εγκυρότητας του περιεχομένου των
συγκεκριμένων υποκλιμάκων του τεστ (Shelton et al.,
2009).

3.Η διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι
μικρή, δεν υπάρχουν διαχρονικές μελέτες επανελέγχου
των ευρημάτων (Jaeggi et al, 2008).

4.Ανομοιογένεια ηλικιακών ομάδων παρέμβασης. Οφέλη
για κλινικό πληθυσμό, ελλειπή δεδομένα για την
εκπαίδευση (Melby- Lervag, Redick & Hulme, 2016).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αντιπαράθεση εάν η νοημοσύνη διδάσκεται μέσα από
εκπαίδευση της Ε.Μ. τεκμηριώνεται και υπέρ και κατά,
αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα με καλύτερο
μεθοδολογικό σχεδιασμό και ομάδες εφαρμογής.
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