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Σκακιστική Μνήμη και Eπίδραση των Συγκινήσεων 

Κατίνα – Ευαγγελία Κυριάκου (Α.Μ. 05Μ15) 

 

 

1. Εισαγωγή 
 

Η απόκτηση του υψηλότερου επιπέδου απόδοσης και επίδοσης στην τέχνη, τις 

επιστήμες και τα αθλήματα πάντα αποτελούσε αντικείμενο θαυμασμού και μελέτης. 

Μόλις, όμως, τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να 

καταλήξουν σε κάποια δεδομένα και συμπεράσματα. Όπως έχει αναφερθεί, η αρχή 

της συστηματικής, θεωρητικής και εμπειρικής μελέτης πάνω στην εξειδίκευση έχει 

ταυτιστεί με τη γόνιμη εργασία πάνω στη σκακιστική εξειδίκευση (Chess Expertise) 

από τον De Groot (1946-1978).  

Ειδήμονας (expert) σε έναν τομέα ή γνωστικό αντικείμενο ονομάζεται το άτομο που 

κατέχει υψηλού επιπέδου επίδοση και εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου 

τομέα. Η εξαιρετική επίδοση επιτυγχάνεται με σταθερή και οργανωμένη προσπάθεια 

και εξάσκηση για μία περίοδο άνω των 10 τουλάχιστον ετών (Ericsson & Lehmann 

1996) 

 

Σε κάθε τομέα εξειδίκευσης πολλοί ξεκινούν το δρόμο προς την αριστεία αλλά λίγοι 

φτάνουν σε αυτή, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης και απόδοσης. Λόγω των 

δυσκολιών καταγραφής και μελέτης “του ταλέντου” σε οποιοδήποτε τομέα, υπάρχουν 

λίγα στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως επιστημονικά δεδομένα και αυτό 

γιατί λίγα από αυτά χαρακτηρίζονται από: 

 Αξιοπιστία (Reliability) 

 Ικανότητα αναπαραγωγής σε εργαστήριο (reproducibility in laboratory) 

 Δυνατότητα μέτρησης με απόλυτο τρόπο. 
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Σχήμα 1: Σχέση προσπάθεια και επίδοσης (από το βιβλίο “The Road to Excellence”, 

Κ.Α. Ericsson, 1996) 

 

Η εξαιρετική επίδοση και απόδοση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο όπου 

κυριολεκτικά κάθε μεγάλος τομέας εξειδίκευσης σχετίζεται με μία ιεραρχική 

οργάνωση που βασίζεται σε κοινωνικά κριτήρια. Γενικά το επίπεδο ενός αθλητή 

τυπικά περιγράφεται από το κατάλληλο επίπεδο των αγώνων που συμμετέχει (αγώνες 

σωματείου, νομού, εθνικοί, διεθνείς). Παρατηρείται ότι ο αριθμός αυτών που 

συμμετέχουν σε κάθε επίπεδο αγώνων μειώνεται όσο ανεβαίνει το επίπεδο της 

επίδοσης και απόδοσης. Στην υψηλότερη βαθμίδα βρίσκεται μόνο ένας αθλητής, ο 

παγκόσμιος πρωταθλητής. 

 

Προκειμένου να διατηρηθεί η παραπάνω ιεραρχική δομή, εφαρμόζονται κάποια 

σχετικά στάνταρ έτσι ώστε να καθοριστούν οι απαιτήσεις για κάθε επίπεδο 

ανταγωνισμού (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση επιπέδου επίδοσης και αριθμού ατόμων (από το 

βιβλίο “The Road to Excellence”, Κ.Α. Ericsson, 1996) 

 

Η κοινωνική οργάνωση ενός τομέα που βασίζεται στα σχετικά επίπεδα επίδοσης-

απόδοσης θα μπορούσε να λειτουργεί σχεδόν ανεξάρτητα από τα απόλυτα επίπεδα 

επίδοσης-απόδοσης (absolute levels of performance). Παρατηρείται ότι τα απόλυτα 

επίπεδα επίδοσης-απόδοσης μπορούν να διαφοροποιηθούν τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά με το πέρασμα του χρόνου. 

 

Ωστόσο, από την αρχαιότητα,  η κατάκτηση της εξειδίκευσης αποτελούσε μέγιστο 

επίτευγμα ενώ ταυτόχρονα έχει τονισθεί η σπουδαία και αναγκαία παρουσία της 

ανθρώπινης μνήμης στη διαδικασία της μάθησης και της απόκτησης ικανοτήτων και 

γνώσεων. Κάθε απλή αλλά και σύνθετη μορφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς δηλ. οι  

γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι στάσεις κ.α. είναι αποτέλεσμα του 

συνδυασμού των αισθητηριακών πληροφοριών με τις ανασυρόμενες πληροφορίες 

(σχετικές με τις προηγούμενες πληροφορίες) που είναι εγγεγραμμένες με 

συστηματικό τρόπο στον ανθρώπινο εγκέφαλο με τη μορφή μνημονικών ιχνών.  

Μελετώντας τα νευροβιολογικά δεδομένα για τη μνήμη, διαπιστώνεται ότι κάθε 

αισθητηριακή πληροφορία που προέρχεται από το περιβάλλον μεταφέρεται στον 

εγκεφαλικό φλοιό (με ηλεκτροχημικές ώσεις). Στη συνέχεια διαμορφώνονται 

εφήμερα νευρωνικά συστήματα/“δίκτυα” στον εγκεφαλικό φλοιό που παραμένουν 

ενεργά για ελάχιστο χρονικό διάστημα αλλά αρκετό ώστε να λάβουν χώρα απλές 
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δραστηριότητες μνημονικής ικανότητας, όπως π.χ. να θυμηθούμε μία διεύθυνση.  Ο 

ιππόκαμπος, που είναι, ουσιαστικά, ο βιβλιοθηκάριος της μνήμης, αποτελεί βασική 

περιοχή της μνήμης που συμβάλλει τόσο στην απόκτηση, κωδικοποίηση και 

καταχώριση νέων πληροφοριών δηλ. στη μακρόχρονη μνήμη όσο και στην ανάσυρσή 

τους.  

 

Οι νευρωνικές αναπαραστάσεις κατευθύνονται και σε άλλα σημεία του εγκεφαλικού 

φλοιού όπου διαμορφώνουν μόνιμα ίχνη μνήμης. Έτσι, όταν υπάρξει πρόσληψη 

παρόμοιων ιχνών ή αισθητηρίων σημάτων, τότε δραστηριοποιούνται τα ήδη 

υπάρχοντα μόνιμα μνημονικά ίχνη και  γίνεται η αναγνώριση. Με τον τρόπο αυτό ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος, με βάση τα καταχωρημένα, ταξινομημένα και αποθηκευμένα 

μόνιμα μνημονικά ίχνη που αποκτά από μία προηγούμενη εμπειρία, γίνεται ικανός να 

αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται νέες πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος καταφέρνει την απαραίτητη αλληλουχία  και συνεργασία του 

γνωστού με το άγνωστο, του χθες και του σήμερα. Ο ασταμάτητος συνδυασμός 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών με ήδη αρχειοθετημένες στον εγκέφαλο 

πληροφορίες έχει ως αποτέλεσμα την μάθηση και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

 

Ο σπουδαίος ρόλος της μνήμης σε κάθε κατάκτηση του ανθρώπου αποτελεί μεγάλο 

αντικείμενο μελέτης. Έως σήμερα έρευνες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ενιαίο 

μνημονικό σύστημα αλλά πολλαπλά συστήματα που χαρακτηρίζονται από ειδικές 

λειτουργίες. Η λειτουργία της μνήμης  λοιπόν αποτελείται από τρία στάδια, την 

Κωδικοποίηση, την Αποθήκευση και την Ανάσυρση. Εάν γίνει χρονική 

κατηγοριοποίηση της μνήμης τότε έχουμε τρεις μορφές,  την  Αισθητηριακή, τη 

Βραχύχρονη και τη Μακρόχρονη μνήμη.  

 

Αισθητηριακή Μνήμη (ή Αισθητηριακή Καταγραφή) ονομάζεται το πρώτο στάδιο 

του γνωστικού συστήματος του ανθρώπου στο οποίο συμβαίνει η άμεση και 

ακατέργαστη πρόσληψη των πληροφοριών δηλ. γίνεται δεκτός ένας μεγάλος αριθμός 

ερεθισμάτων και πληροφοριών που μπορούν να διατηρηθούν για ελάχιστο χρόνο  

ώστε να γίνει μία αρχική γνωστική επεξεργασία. Πρόκειται για προσωρινή μνήμη 

στην οποία το άτομο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις πληροφορίες  όμως έχει την 

ικανότητα να προχωρήσει σε περαιτέρω επεξεργασία και κατανόηση τους. Η  

χωρητικότητα της αισθητηριακής μνήμης είναι απεριόριστη (οπτικά, ακουστικά, 
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απτικά, οσφρητικά, κ.ά. ερεθίσματα) αλλά η μέτρηση του χρονικού διαστήματος που 

παραμένουν σε αυτό το στάδιο οι πληροφορίες  είναι πολύ δύσκολη γιατί από την 

στιγμή που θα ζητηθεί από το άτομο να τις επεξεργαστεί τότε οι πληροφορίες αυτές 

μεταφέρονται αυτόματα στη βραχύχρονη μνήμη και κατά συνέπεια παύουν να είναι 

στο στάδιο της αισθητηριακής μνήμης.  

 

Βραχύχρονη μνήμη ονομάζεται το τμήμα του μνημονικού συστήματος στο οποίο 

συμβαίνει η πιο δυναμική-ενεργητική επεξεργασία των πληροφοριών καθώς και η 

περιορισμένη αποθήκευσή τους που κυμαίνεται από 5 έως 20 δευτερόλεπτα. Στη 

βραχύχρονη μνήμη πραγματοποιείται η ανθρώπινη σκέψη και για αυτόν τον λόγο έχει 

ταυτιστεί με την αντίληψη και  τη συνείδηση, ενώ συνίσταται στο να επιλέγει και να 

συγκρατεί για σύντομο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες που προσλήφθηκαν στην 

αισθητηριακή μνήμη και που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα και επιτόπου. 

 

Βασική λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης είναι να προετοιμάζει και να 

μεταβιβάζει τις επεξεργασμένες πληροφορίες στη μακρόχρονη μνήμη για σταθερή 

και μόνιμη χρήση και να τις ανασύρει όταν προκύπτει η ανάγκη. Αντίθετα με την 

αισθητηριακή μνήμη η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης είναι περιορισμένη, 

Σύμφωνα με ένα κλασσικό άρθρο του G. Miller (1956), η δυνατότητα αποθήκευσης 

της βραχύχρονης μνήμης περιορίζεται από το “μαγικό αριθμό 7 ± 2”. Βέβαια το όριο 

αυτό δεν αναφέρεται στον συγκεκριμένο αριθμό των στοιχείων που μπορούν να 

αποθηκευτούν αλλά σε τμήματα πληροφορίας που έχουν κάποια σημασία και 

συσχέτιση μεταξύ τους, δηλαδή γίνεται ομαδοποίηση μικρών μεμονωμένων 

στοιχείων σε πακέτα στοιχείων-πληροφοριών τα οποία αποκτούν σημασία λόγω 

ποιότητας κι όχι ποσότητας, διευκολύνοντας, έτσι, τη συγκράτηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη. Τα παραπάνω εκφράζονται με 

τον όρο “Chunking” που εισήγαγε ο G. Miller και που στα ελληνικά αποδίδεται με 

τους όρους “Συνένωση” ή “Σβωλοποίηση” των πληροφοριών. Όταν μπορούμε να 

συσχετίσουμε τις πληροφορίες μεταξύ τους αυξάνουμε την ικανότητα αποθήκευσης  

της βραχύχρονης μνήμης ιδιαίτερα όταν κατέχουμε προϋπάρχουσα γνώση και 

μπορούμε με κατάλληλη χρήση της να κωδικοποιήσουμε  το υλικό που θέλουμε να 

απομνημονεύσουμε σε τμήματα πληροφορίας που έχουν σημασία.  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες που τονίζουν την επιρροή κάποιων ατομικών 

παραγόντων στη χωρητικότητα και το εύρος της βραχύχρονης μνήμης, όπως π.χ. ο 

υψηλός βαθμός άγχους, οι φοβικές καταστάσεις κ.τ.λ που περιορίζουν την ικανότητα 

συγκράτησης μονάδων πληροφορίας (Jurden 1995, Mac Leod & Donnellan 1993). 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η βραχύχρονη μνήμη δεν λειτουργεί ως απλή παθητική και 

προσωρινή αποθήκη στοιχείων αλλά προβαίνει σε μία διαρκή ενεργητική και 

ευέλικτη επεξεργασία πληροφοριών (Baddeley 1997). 

 

Η Μακρόχρονη Μνήμη έχει μελετηθεί πιο συστηματικά  από ότι τα άλλα τμήματα 

του μνημονικού συστήματος και είναι αναμφισβήτητα το πιο πολύπλοκο και 

σημαντικό δομικό τμήμα του ανθρώπινου μνημονικού συστήματος στο οποίο οι 

πληροφορίες, έπειτα από την επεξεργασία τους στη βραχύχρονη μνήμη, 

αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαθέσιμες και μόνιμες. Όσο 

περισσότερες πληροφορίες έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μακρόχρονη μνήμη, τόσο πιο 

εύκολα αποθηκεύονται σε αυτήν οι νεοεισερχόμενες πληροφορίες. Το εύρος και η 

χωρητικότητα της μακρόχρονης μνήμης είναι θεωρητικά απεριόριστη, ενώ για τη 

διάρκεια συγκράτησης των πληροφοριών οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε 

τελικό συμπέρασμα, επισημαίνουν όμως, τρεις μορφές μακρόχρονης μνήμης, 

ανάλογα με την πληροφορία που γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας: 

 Η σημασιολογική μνήμη 

 Η μνήμη επεισοδίων 

 Η διαδικαστική μνήμη 

 

Πιο συγκεκριμένα, η Σημασιολογική Μνήμη περιλαμβάνει σταθερές και 

τεκμηριωμένες γνώσεις, οργανωμένες πληροφορίες, γενικευμένες πληροφορίες, 

έννοιες, αρχές, κανόνες, ιδέες, στάσεις. Τα είδη γνώσης που κωδικοποιούνται στη 

σημασιολογική μνήμη είναι τρία: α) Η Δηλωτική Γνώση (Declarative Knowledge) 

που αφορά τη γνώση του “Τι” (Knowing what), β) η Γνώση Διαδικασιών 

(Procedural Knowledge) που αφορά τη γνώση του “Πώς” (Knowing how) και γ) η 

Γνώση Συνθηκών (Conditional Knowledge) (Paris & Cunnigham, 1996) που αφορά 

τη γνώση του “Πότε” και του “Γιατί” (Knowing when and why). 
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Η Μνήμη Εργασίας (working memory) αναφέρεται στο τμήμα του μνημονικού 

συστήματος που αφορά τις δομές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την  

προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών σε ποικίλες διεργασίες  όπως τη 

συγκράτηση ενός αριθμού τηλεφώνου. Ο Baddeley (2001) προτείνει ένα πολύπλοκο 

μοντέλο μνήμης εργασίας που αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 Τον κεντρικό εκτελεστή (central executive) που ελέγχει την κατεύθυνση της 

προσοχής και είναι βασικό στοιχείο στην εκτέλεση μιας νοητικής διεργασίας  

π.χ του σκακιού. 

 Το οπτικό-χωρικό σημειωματάριο (visuo-spatial sketch pad) ή εσωτερικό μάτι 

(inner eye) που ειδικεύεται στον χειρισμό οπτικών πληροφοριών, χωρικής 

και/ή οπτικής κωδικοποίησης . 

 Το φωνολογικό βρόχο (phonological loop) ή εσωτερική φωνή (inner voice) 

στοιχείο απαραίτητο για την απόκτηση λεξιλογίου και για την αποθήκευση 

και επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών. 

 Τον ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης επεισοδίων (episodic buffer) ο οποίος είναι 

ένα προσωρινό σύστημα αποθήκευσης που συγκρατεί και ολοκληρώνει 

(integrate) πληροφορίες από το φωνολογικό βρόγχο, το οπτικό-χωρικό 

σημειωματάριο και τη μακρόχρονη μνήμη. Ελέγχεται από τον κεντρικό 

επεξεργαστή, που αποτελεί, εξάλλου, και το στοιχείο κλειδί στη μνήμη 

εργασίας. 

 

 

Σχήμα 3. Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου μνήμης εργασίας κατά τον Baddeley 

(Baddeley 2001). (από το βιβλίο “Cognitive Psychology”, M. Eysenck and M. Keane, 

2005) 
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Πίνακας 1: Οι βασικές μορφές μνήμης και οι αντίστοιχες εγκεφαλικές περιοχές (από 

το βιβλίο “Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική 

Πράξη” Eμμ. Α. Κολιάδης, Αθήνα 2002) 

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι βασικές μορφές μνήμης και οι αντίστοιχες 

εγκεφαλικές περιοχές. 

 

Ευρήματα από έρευνες των παραπάνω τμημάτων του μνημονικού συστήματος έχουν 

δείξει ότι η ανθρώπινη νοητική λειτουργία δεσμεύεται από σοβαρούς περιορισμούς 

στην επεξεργασία πληροφοριών όπως: 

 

1. Περιορισμό στη χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης (περίπου 7 Chunks) 

2. Περιορισμό στην ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να αφομοιωθεί σε 

συγκεκριμένο χρόνο (περίπου 7 Chunks σε ένα λεπτό) 

3. Περιορισμό στο ρυθμό αναζήτησης καταστάσεων (solving states) κατά την 

επίλυση προβλημάτων (περίπου 10 καταστάσεις το λεπτό). 

 

Οι ειδήμονες σε διάφορους τομείς αποδεικνύουν ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορούν, εν 

μέρει, να ξεπεραστούν αφού εκπαιδευμένα άτομα μπορούν να ανακαλέσουν 100 
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ψηφία σε ρυθμό δύο δευτερόλεπτων το καθένα (π.χ. γιατροί που βρίσκουν λύση σε 

ένα δύσκολο ιατρικό πρόβλημα, μαιτρ σκακιού που μπορούν να παίζουν μπλάιντ 

(τυφλό παίξιμο, δηλαδή χωρίς να βλέπουν τη σκακιέρα) ή δίνουν ένα σιμουλτανέ 

(όπου ένας ισχυρός σκακιστής αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλούς αντιπάλους σε 

ξεχωριστές παρτίδες τον κάθε ένα). 

 

 

2. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Εξειδίκευσης 
 

Μελέτες έχουν εντοπίσει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εξειδίκευσης (ορατά 

σε όλους τους τομείς και πεδία): 

 

1. Τη σημασία της αναγνώρισης μοτίβων 

2. Τη σημασία της επιλεκτικής αναζήτησης 

3. Τη σημασία της μεγάλης ποσότητας γνώσης στον συγκεκριμένο, κάθε φορά, 

τομέα 

Ακολουθεί ένα σχήμα (Σχήμα 4) με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εξειδίκευση. 

 

Σχήμα 4: Παράγοντες που επηρεάζουν την εξειδίκευση (από το βιβλίο “The Road to 

Excellence”, Κ.Α. Ericsson, 1996) 
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Οι μελέτες προσπαθούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαιτρ στο σκάκι 

προσαρμόζονται στις συνεχώς διαφορετικές αγωνιστικές απαιτήσεις. Τα ευρήματα 

προτείνουν ότι ένας σκακιστής, για να φτάσει στο επίπεδο του μαιτρ, πρέπει να 

εξασκείται εντατικά και με μεγάλη αφοσίωση, να είναι δηλαδή απόλυτα δοσμένος 

στην επίτευξη των στόχων του και να εκμεταλλεύεται την ανατροφοδότηση 

(feedback) που δέχεται, ώστε να βελτιώνει την επίδοσή του. Επιπλέον οι μαιτρ πρέπει 

να αποκτήσουν μνημονικές ικανότητες έτσι  ώστε να διευρύνουν το μνημονικό τους 

εύρος και να επιτυγχάνεται καλύτερη γενίκευση και αξιολόγηση μελλοντικών 

πιθανών καταστάσεων. 

 

Η πρώτη προσπάθεια να συνδεθούν τα παραπάνω σε ένα θεωρητικό πλαίσιο έγινε 

από τους Chase και Simon (1973b) οι οποίοι μελέτησαν τις μνημονικές επιδόσεις 

σκακιστών διαφόρων επιπέδων και τη σχέση των επιδόσεων αυτών με την 

προϋπάρχουσα σκακιστική γνώση τους. Τα τελευταία χρόνια η Γνωσιακή Επιστήμη 

έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εξειδίκευση (expertise)  στο άθλημα του σκακιού κι 

αυτό γιατί το σκάκι θεωρείται πλούσια πηγή πληροφόρησης, ενώ ως πεδίο έρευνας 

χαρακτηρίζεται από πολλά πλεονεκτήματα όπως: 

 

1. Προσφέρει ισχυρή εξωτερική εγκυρότητα (External Validity - δηλώνει το 

βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα και συμπεράσματα ενός πειράματος 

μπορούν να γενικευτούν) 

2. Προσφέρει ισχυρή οικολογική εγκυρότητα (Ecological Validity – δηλώνει το 

βαθμό στον οποίο οι μέθοδοι, τα υλικά και το στήσιμο του πειράματος 

προσεγγίζουν τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες διαδραματίζεται το υπό 

εξέταση γεγονός). 

3. Είναι σύνθετη και απαιτητική νοητική λειτουργία (για το λόγο αυτό θεωρείται 

σημαντικό εργαλείο για την έρευνα των ανώτερων νοητικών λειτουργιών) 

4. Προσφέρει πλούσια πηγή δεδομένων από παρτίδες διαφορετικών επιπέδων 

που προσφέρονται για τη στατιστική μελέτη του συγκεκριμένου αθλήματος. 

5. Είναι πνευματικό άθλημα που εύκολα αναλύεται με μαθηματικό τρόπο. 

6. Είναι πνευματικό άθλημα που μεταφράζεται εύκολα σε γλώσσες 

προγραμματισμού. 



 12 

7. Προσφέρει ελαστικότητα προκειμένου να γίνουν πειραματικοί χειρισμοί και 

μετρήσεις.  

8. Τροφοδοτεί με γνώσεις την επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης 

9. Είναι από τα μοναδικά αθλήματα με τόσο μελετημένη και ακριβή κλίμακα 

μέτρησης της ικανότητας των αθλητών (Κλίμακα αξιολόγησης Elo) βλ 

παρακάτω. 

10. Προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης γνωσιακών λειτουργιών ταυτόχρονα σε 

χαμηλά και υψηλά επίπεδα, δηλ μελέτη βασικών γνωσιακών διεργασιών και 

υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης. 

 

 

3. Σύντομη Περιγραφή του Παιχνιδιού  
 

Το σκάκι παίζεται με δυο παίκτες-αντιπάλους που έχουν 32 κομμάτια στο σύνολο (16 

λευκά κομμάτια και 16 μαύρα κομμάτια) τοποθετημένα σε σκακιέρα 64 τετραγώνων. 

Ξεκινούν από το ίδιο ακριβώς σημείο με τα ίδια κομμάτια σε αντίστοιχες θέσεις και 

μπορούν να εκτελούν τις ίδιες κινήσεις στην αρχή του παιχνιδιού ενώ κάθε κίνηση 

προκαλεί απάντηση, υπάρχει δηλαδή δράση-αντίδραση. Η ακολουθία των κινήσεων 

για τους δύο αντιπάλους είναι μοναδική και σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθεί πλήρως 

και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε άλλη παρτίδα. 

 

Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί και μπορούν να διδαχθούν ακόμα και σε παιδιά 

4-5 ετών. Η απόκτηση όμως ενός υψηλού επιπέδου στο άθλημα αυτό όπως και σε 

κάθε τομέα απαιτεί μεγάλη και συστηματική προσπάθεια.  

 

Είναι τόσο σύνθετο άθλημα που χρειάστηκαν 40 χρόνια προσπάθειας στην 

πληροφορική ώστε να προγραμματιστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοί να 

συναγωνιστούν τους καλύτερους σκακιστές στον κόσμο. Οι υπολογιστές μπορούν να 

επιτύχουν υψηλό επίπεδο παιχνιδιού με το να ερευνούν με εντυπωσιακή ταχύτητα 

τεράστια ποσότητα κινήσεων. 

 

Ο Deep Blue ένα από τα πιο γνωστά σκακιστικά προγράμματα κέρδισε τον 

παγκόσμιο πρωταθλητή Garry Kasparov σε μια σύντομη παρτίδα το 1997 γιατί 
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μπορούσε να ερευνήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κινήσεις το δευτερόλεπτο. Σήμερα 

τα σκακιστικά προγράμματα που έχουν κάνει ισοπαλίες με τους καλύτερους 

σκακιστές έχουν ιδιαίτερα σύνθετους αλγορίθμους. Γενικότερα γίνεται προσπάθεια 

χρήσης και αξιοποίησης της σκακιστικής γνώσης παρά απλή εξέταση κινήσεων. 

Παρατηρείται ότι οι σκακιστές βασίζονται περισσότερο στη γνώση παρά στην έρευνα 

ενώ τα σκακιστικά προγράμματα κάνουν το αντίθετο. 

 

 

 

Εικόνα 1: Ο Γκάρυ Κασπάροβ (αριστερά) αντιμετωπίζει τον Deep Blue 

 

Στο σκάκι, ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδραση σαν αυτή που 

περιγράφηκε προηγούμενα, είναι πιθανό να υπάρξει γενική αύξηση γνώσης και 

ταχύτητας εκτέλεσης αλλά να περάσει απαρατήρητη καθώς αυτή η αύξηση της 

γνώσης οδηγεί και σε γενική άνοδο του επιπέδου των αντιπάλων των μαιτρ (experts) 

και έτσι τα σχετικά αποτελέσματα (ποσοστό επιτυχίας επί των συγκεκριμένων  

αντιπάλων) να παραμένουν τα ίδια (δηλ. αν και το επίπεδο παιχνιδιού τον μαιτρ 

αυξάνει, το ίδιο συμβαίνει και με τους αντιπάλους τους, έτσι η άνοδος αυτή πιθανώς 

να μην καταγραφεί στα αποτελέσματα των παρτίδων). Για το λόγο αυτό θεωρείται 

δύσκολη η μετρήσιμη αξιολόγηση ενός μαιτρ. Άλλος λόγος που δυσκολεύει τη 

μελέτη των μαιτρ είναι ο αντικειμενικά μικρός αριθμός ατόμων που ανήκουν στην 
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κατηγορία αυτή και η δυσκολία να συμμετάσχουν σε σχετικές μελέτες. Ακόμα πολλές 

καταστάσεις πάνω στην παρτίδα σε επίπεδο μαιτρ δε μπορούν να περιγραφούν με 

ακρίβεια και συστηματικότητα γιατί αφορούν μια συνεχή αλληλεπίδραση με τους 

άλλους αντιπάλους ή συναγωνιζόμενους. 

 

Υπολογίστηκε ότι ένας ικανός σκακιστής μπορεί να αναλύει 4 κινήσεις το λεπτό ενώ 

ο αριθμός πιθανών κινήσεων είναι 4
76 

. Επίσης  η παρτίδα ενός μαιτρ διαρκεί 76 μισές 

κινήσεις ή αλλιώς 38 κινήσεις για κάθε παίκτη οπότε είναι εύκολα κατανοητή η 

ποσότητα του όγκου της πληροφορίας που πρέπει να επεξεργαστεί ένας σκακιστής ή 

ένα σκακιστικό υπολογιστικό πρόγραμμα. 

 

Το σκάκι αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη νοητική λειτουργία που αφορά σε μεγάλο 

βαθμό οπτικό-αντιληπτική επεξεργασία πληροφοριών. Μελέτες των Chase και Simon 

(1973) σε συνδυασμό με τη πολύτιμη δουλειά του De Grout (1965) οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι πιο σημαντικές βαθύτερες διαδικασίες στη σκακιστική ικανότητα 

είναι οι άμεσες οπτικό-αντιληπτικές επεξεργασίες παρά οι ακολουθούμενες λογικο-

αφαιρετικές διαδικασίες. 

 

 

4. Ικανότητα στο Σκάκι (Elo) 
 

Η ικανότητα στο σκάκι μετριέται με τα σκακιστικά συστήματα αξιολόγησης που 

επιχειρούν να αποδώσουν το σύνολο των ικανοτήτων που οι παίκτες επιδεικνύουν 

κατά την επίλυση του προβλήματος της επιλογής της καλύτερης κίνησης σε κάθε 

σκακιστική θέση, με τη χρήση ενός αριθμού. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από το 

αποτέλεσμα των παρτίδων μεταξύ των παιχτών, δηλαδή τη νίκη, την ήττα ή την 

ισοπαλία. Μετά το τέλος της παρτίδας, ένας αριθμός μονάδων αξιολόγησης 

μεταφέρονται από το χαμένο προς τον νικητή ανάλογα με τις προηγούμενες επιδόσεις 

τους και τον τρέχοντα βαθμό αξιολόγησής τους. Οι σκακιστικές διοργανώσεις 

παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε τουρνουά με παίχτες συγκεκριμένου 

επιπέδου. Το πιο διαδεδομένο και καταξιωμένο σύστημα αξιολόγησης προέρχεται 

από τον Arpad Elo και χρησιμοποιείται από την παγκόσμια σκακιστική ομοσπονδία 

(FIDE – Federation Internationale des Eches).  
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Η κλίμακα Elo είναι σε χρήση από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 (Elo 1965, Elo 

1980). Η κλίμακα ξεκινά από τη μικρότερη ονομαστική τιμή μηδέν ενώ δεν έχει πάνω 

όριο (open ended). H ονομαστική διαφορά που καθορίζει τις κατηγορίες των 

σκακιστών (nominal class interval) είναι περίπου 200 μονάδες (δηλ. άνοδος 200 

μονάδων σημαίνει, χοντρικά, ότι ο σκακιστής ανέβηκε μία κατηγορία). Οι καλύτεροι 

σκακιστές στον κόσμο βρίσκονται στην περιοχή του 2800 (μέγιστη τιμή από τον 

Garry Kasparov, 2851 μονάδες τον Ιούλιο του 1999). Ένας σκακιστής με Elo 1800-

2000 θεωρείται κατηγορίας Α (Class A), με Elo 2000-2199 θεωρείται  υποψήφιος 

μαιτρ (Expert), με Elo 2200-2499 θεωρείται μαιτρ (Master), με Elo 2500 και πάνω 

θεωρείται  γκρανμαίτρ (Grand Master).   

 

H FIDE παρέχει μια λίστα αξιολόγησης των σκακιστών οι οποίοι συμμετέχουν στις 

σκακιστικές διοργανώσεις. Το όριο  για να αποκτήσει κανείς βαθμό αξιολόγησης από 

τη FIDE είναι οι 1600 μονάδες. Η FIDE, ταυτόχρονα, παρέχει πληροφορίες, όπως η 

ημερομηνία γέννησης, επιτρέποντας έτσι μια σύγκριση μεταξύ της ηλικίας και του 

σκακιστικού επιπέδου.  

 

 

5. Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Ειδημόνων στο Σκάκι 
 

Οι έρευνες σε παίχτες υψηλού επιπέδου (μαιτρ) έδειξαν ένα αναμενόμενο και ένα 

απρόσμενο αποτέλεσμα: 

 Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν η θετική επίδραση της ατομικής 

εξάσκησης (deliberate practice). Μάλιστα η ατομική εξάσκηση-προπόνηση 

είναι πιο ισχυρή ως συντελεστής από τη συμμετοχή σε αγώνες και την 

ανάλυση παρτίδων με άλλους κι αυτό γιατί η ατομική μελέτη είναι μία 

δραστηριότητα που επιτρέπει στον παίχτη μέγιστο έλεγχο στην ποσότητα και 

την ποιότητα της μελέτης του. Λειτουργεί δηλαδή ως μορφή 

αυτοεπιβαλλόμενης μάθησης με προσωπικά επιλεγμένο ρυθμό σε 

αντιδιαστολή με μάθηση που επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες. 

Φαίνεται πως η ατομική μελέτη προσφέρει καλύτερη επεξεργασία δεδομένων 

γιατί ο αθλητής εστιάζει στα σημεία που θέλει για όσο χρόνο κρίνει ότι 
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χρειάζεται, δοκιμάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις που δεν θα είχε τη 

δυνατότητα να κάνει σε προπόνηση ομαδική ή  σε αγώνες. 

 

Στο σκάκι έχει προταθεί μια εξίσωση πρόβλεψης που αφορά την ποσοτική 

σχέση μεταξύ προπόνησης/εξάσκησης και ικανότητας, ενώ υπάρχει μεγάλο 

δείγμα σκακιστών που δείχνει την αρνητική επίδραση της ηλικίας στην 

επίδοση. Η επίδραση αυτή είναι μικρή αλλά σημαντική, τόσο ώστε να 

αναμένεται ότι ένας ενήλικας να χάνει 5-6 μονάδες Elo κάθε χρόνο. 

 

 Το αναπάντεχο αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία να φανεί  επίδραση του 

προπονητή στην επίδοση του σκακιστή (coaching effect). Αν και έχει 

παρουσιαστεί σημαντική διαφορά στην απόδοση ανάμεσα σε αμερικανούς και 

ευρωπαίους σκακιστές, όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού τους (δηλαδή 

στρατηγική και τακτική μεθοδολογία), κάτι που εύκολα συνδέεται με την 

επιρροή των προπονητών τους, εντούτοις η παρουσία ή η απουσία τακτικής 

προπόνησης από προπονητή δεν φάνηκε να είχε καμία αξιοσημείωτη 

επίδραση στην επίδοση και απόδοση των σκακιστών. 

 

Οι προπονητές φαίνεται να είναι υπεύθυνοι κυρίως στο να βοηθούν τους 

αθλητές στην εφαρμογή του προπονητικού τους προγράμματος. Ακόμα, 

φαίνεται να είναι πιο σημαντικό η ανάπτυξη μιας καλής σχέσης ανάμεσα σε 

αθλητή και προπονητή, παρά να υπάρχουν πολλοί προπονητές ή κορυφαίοι 

προπονητές με κακή σχέση με τους αθλητές τους. 

 

Ιστορικά και σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης 

παρατηρούνται μετά από μία δεκαετή περίοδο εντατικής προετοιμασίας είτε σε 

παραδοσιακούς τομείς είτε σε ανταγωνιστικά αθλήματα όπου κοινό χαρακτηριστικό 

είναι πάντα η απόλυτη προσήλωση στο στόχο. Βρέθηκε ότι η υπερβολική προπόνηση 

που ξεπερνά τα όρια του αθλητή μειώνει την επίδοσή του γιατί φτάνει σε επίπεδα 

σωματικού και ψυχικού κορεσμού. Η προτεινόμενη διάρκεια προπόνησης στο 

επίπεδο των μαιτρ δεν πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις με πέντε ώρες προπόνησης την 

ημέρα ακόμη και όταν ο αθλητής μπορεί να τις αυξήσει ακόμη περισσότερο. 
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Ο De Groοt (1965) εξέτασε ποια στοιχεία διαφοροποιούν τους ισχυρούς από τους 

αδύναμους παίχτες μελετώντας μερικούς από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο 

εκείνη την εποχή τονίζοντας ότι αν οι ισχυροί παίχτες έχουν αποθηκευμένες στη 

μνήμη τους προηγούμενες θέσεις, τότε η γνώση αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε 

δοκιμασίες που μετρούν τη μνήμη. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε είναι η 

ακόλουθη: 

 

Έδειξε στους σκακιστές μια ενδιαφέρουσα θέση (που προέκυψε από κάποια 

ακολουθία κινήσεων (βαριάντα)) και τους ζήτησε να υποδείξουν την καλύτερη 

επόμενη κίνηση στη θέση αυτή. Οι παίχτες έπρεπε να περιγράψουν λεκτικά τη 

μεθοδολογία της σκέψης τους. Με την ανάλυση των λεκτικών πρωτοκόλλων ο de 

Groοt κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά στη βασική 

διαδικασία σκέψης όπως επίσης και στην έρευνα πιθανών κινήσεων ανάμεσα στους 

ισχυρούς και αδύναμους παίχτες. Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ισχυροί 

σκακιστές εξετάζουν λιγότερες υποψήφιες κινήσεις σε σχέση με τους πιο αδύναμους. 

Πιο συγκεκριμένα, σε μια δύσκολη θέση ένας μαιτρ τυπικά μπορεί να εξετάσει 30 με 

50 υποψήφιες κινήσεις σε βάθος 2-3 κινήσεων. Πολύ σπάνια ένας μαιτρ θα εξετάσει 

πάνω από 100 υποψήφιες κινήσεις και σε βάθος περισσότερων των 5 κινήσεων, δηλ. 

όσο και ένας πιο αδύναμος παίχτης και, άρα, κατά τον de Groοt, οι μαιτρ δεν 

“βλέπουν” περισσότερα και σε μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με τους αδύναμους 

παίχτες. 

 

Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι οι υψηλού επιπέδου σκακιστές διακρίνουν 

γρήγορα τις καλές επιλογές ενώ οι χαμηλότερου επιπέδου παίχτες σπαταλούν 

σημαντικό χρόνο αναλύοντας και εξετάζοντας τις επιπτώσεις των αδύνατων-κακών 

κινήσεων σε μια θέση. Φαίνεται πως η καλύτερη κίνηση εμφανίζεται αμέσως στην 

κορυφή της λίστας των υποψήφιων κινήσεων ενός ισχυρού παίχτη κάτι, που 

δυστυχώς, δεν ισχύει για τον αδύνατο. Επίσης, οι μαιτρ δεν κωδικοποιούν τις θέσεις 

ως μεμονωμένα κομμάτια αλλά, κυρίως, ως δυναμικές συνθέσεις που μπορούν να 

περικλείουν πέρα από κομμάτια και άδεια τετράγωνα της σκακιέρας. 

 

Ο De Groοt εντόπισε άλλη μία ενδιαφέρουσα διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες 

σκακιστών όταν αυτοί έπρεπε να εκτελέσουν μια δραστηριότητα που αφορούσε την 

αντίληψη και τη βραχύχρονη μνήμη. Το πείραμα ήταν σχετικά απλό αλλά αποτέλεσε 
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τη βασική πηγή πληροφοριών για πολλές επόμενες πειραματικές έρευνες: Στους 

σκακιστές παρουσιάστηκε μια σκακιστική θέση για διάστημα από 2 έως 15 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, αφού απομάκρυναν το οπτικό ερέθισμα από τους 

εξεταζόμενους, τους ζητούσαν να την αναπαραστήσουν. Έτσι η σωστή τοποθέτηση 

των κομματιών έδινε στοιχεία για την μνημονική ικανότητα των εξεταζόμενων. Τα 

αποτελέσματα του De Groοt ήταν εντυπωσιακά αφού ο γκραν μαίτρ θυμήθηκε 

σχεδόν τέλεια τη θέση (ποσοστό επιτυχίας 93%) ενώ ο πιο αδύναμος παίχτης 

κατάφερε μόνο το 50%. Με άλλα λόγια, ο De Groοt, αν και αφοσιώθηκε στην 

προσπάθεια ποιοτικής περιγραφής της νοητικής διαδικασίας στο σκάκι, κατάφερε 

περισσότερο να δείξει σημαντικά αποτελέσματα που αφορούσαν κυρίως την 

ποσότητα πληροφορίας που μπορούσε να αποθηκευθεί και να ανακληθεί από τους 

σκακιστές ανάλογα με τη δυναμικότητά τους. Βρέθηκε ότι οι ισχυροί παίχτες 

υπερέχουν όταν καλούνται να αναδομήσουν μια θέση που τους έδειξαν για πολύ 

περιορισμένο χρόνο σε σχέση με τους αδύναμους παίχτες. Η υπεροχή όμως αυτή 

εξαφανίζεται όταν κληθούν να αναδομήσουν μια τυχαία θέση που δεν ακολουθεί τους 

κανόνες του παιχνιδιού άρα ισχύουν για όλους οι ίδιοι περιορισμοί της βραχύχρονης 

μνήμης. 

 

 

6. Οι Οπτικές Κινήσεις των Μαιτρ (Μελέτη Προσοχής και 

Αντίληψης) 
 

Ο Jongman (1968) μελέτησε τις διαφορές της αντιληπτικής ικανότητας εξετάζοντας 

τις κινήσεις των ματιών των μαιτρ και των λιγότερο ισχυρών σκακιστών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαδόθηκαν ευρέως με την επανεξέταση από τους Groot 

και Gobet (1996). Τα ευρήματα έδειξαν ότι σε μια δοκιμασία μνήμης, (όπου τους 

δόθηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να εξετάσουν μια άγνωστη σκακιστική θέση) οι πιο 

ισχυροί παίκτες προσηλώθηκαν περισσότερο στις άκρες των τετραγώνων συγκριτικά 

με τους λιγότερο ισχυρούς.  

 

Επίσης οι πιο ισχυροί παίκτες ήταν πιο πιθανό να έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις 

ανάμεσα στις προσηλώσεις (fixation) των ματιών κάτι που υπονοεί ότι μπορούσαν να 
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κάνουν πιο ευρεία κωδικοποίηση μιας προσήλωσης από ό,τι οι λιγότερο ισχυροί 

παίκτες. 

 

Τέλος οι προσηλώσεις των μαιτρ ήταν πιο σύντομες, ένα χρονικό στοιχείο που 

υποδεικνύει ταχύτερη κωδικοποίηση.  

 

Οι Reingold , Charness et al (2001) επιβεβαίωσαν το μεγαλύτερο οπτικό εύρος των 

μαιτρ χρησιμοποιώντας μια ποικιλία δοκιμασιών όπου φάνηκε ότι οι μαιτρ είχαν ένα 

μεγαλύτερο οπτικό πεδίο από όπου μπορούσαν να εξάγουν σκακιστικά δεδομένα και 

σχέσεις. 

 

Σε δοκιμασία επιλογής μιας κίνησης χρησιμοποιώντας πλήρεις σκακιέρες oι 

Reingold, Charness, Pomplum και Stampe (2001) έδειξαν ότι οι μαιτρ κάνουν 

λιγότερες προσηλώσεις ανά προσπάθεια και οι προσηλώσεις αυτές ήταν ευρέως 

διασκορπισμένες στην σκακιέρα με πιο πιθανή την προσήλωση ανάμεσα σε κομμάτια 

παρά πάνω σε ένα κομμάτι. 

 

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι πρώτες 5 προσηλώσεις ήταν πιο 

πιθανό να γίνουν σε σχετικά με την κίνηση τετράγωνα. Αυτό αποτελεί πρώιμο 

πλεονέκτημα (μέσα στο πρώτο δευτερόλεπτο της έκθεσης σε νέα θέση), και 

δεδομένου το ότι ο μέσος όρος των προσηλώσεων είναι 250 millisecond για κάθε 

μαιτρ αποδεικνύεται η σημασία των διαδικασιών αναγνώρισης μοτίβων στην παροχή 

καλύτερης δομής αντιπροσώπευσης.  

 

Άρα έχουμε ένα προβάδισμα αντίληψης των μαιτρ. Οι ίδιοι έδειξαν ότι εξάγουν 

σκακιστικές σχέσεις παράλληλα ενώ οι πιο αδύναμοι δείχνουν μια μετατόπιση της 

προσοχής και κωδικοποιούν τις ίδιες σκακιστικές σχέσεις σειριακά.  

 

Γενικά οι μαιτρ βασίζονται σε ένα πλούσιο δίκτυο σκακιστικών μοτίβων 

αποθηκευμένων σε δομές μακρόχρονης μνήμης ή μακρόχρονης μνήμης εργασίας 

(Ericssom και Kintsch 1975) που τους δίνει μεγαλύτερο οπτικό εύρος όταν 

κωδικοποιούν σκακιστικές θέσεις. Δηλαδή με άλλα λόγια κωδικοποιούν σκακιστικές 

πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα και με ακρίβεια από τους λιγότερο ισχυρούς 

σκακιστές. Μέσα στο πρώτο λεπτό έκθεσης σε μια νέα θέση οι μαιτρ εξετάζουν 
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προεξέχοντα τετράγωνα της σκακιέρας και εξάγουν παράλληλα κρίσιμες σκακιστικές 

σχέσεις στη σωστή επιλογή κινήσεων. 

 

 

7. Εγκεφαλικές Περιοχές και Σκάκι 
 

Όσον αφορά τις εγκεφαλικές περιοχές που ενέχονται στις νοητικές λειτουργίες  που  

απαιτεί το σκάκι μελέτες από τους Atherton et. al. (2003), Campitelli (2003), Nichelli 

et. al. (1994), Onfrj et. Al. (1995) και Amidzic et. al.  (2001)  προτείνουν ότι η 

πρόσθια και οπίσθια βρεγματική χώρα δραστηριοποιούνται στο σκάκι. Οι περιοχές 

αυτές είναι γνωστό ότι γενικότερα ενεργοποιούνται σε δοκιμασίες που αφορούν 

διεργασίες της μνήμης εργασίας. Επίσης υπάρχουν ευρήματα ότι τα γνωστά chunks 

κωδικοποιούνται στις περιοχές του κροταφικού λοβού συμπεριλαμβανομένων της 

ατρακτοειδούς έλικας, της παραϊπποκάμπιας έλικας και της κατώτερης κροταφικής 

έλικας. Σε άλλη μελέτη του Campitelli (2003) βρέθηκε ότι η αριστερή υπερχείλια 

έλικα και οι αριστερές μετωπικές περιοχές δραστηριοποιούνται στην αυτοβιογραφική 

μνήμη δύο ειδημόνων σκακιστών. 

 

Ακόμα οι Chabris και Hamilton (1992) έκαναν πείραμα με διαμοιρασμένο οπτικό 

πεδίο (divided visual field) με σκακιστές και βρέθηκε ότι το δεξί ημισφαίριο ήταν 

ανώτερο από το αριστερό στην ανάλυση μοτίβων σύμφωνα με τους 

προκαθορισμένους κανόνες του σκακιστικού chunking αλλά το αριστερό ημισφαίριο 

ήταν πιο επαρκές στην ομαδοποίηση κομματιών όταν δεν ισχύουν οι 

προκαθορισμένοι κανόνες. 

 

 

8. Αυτοματισμός και Εξειδίκευση 
 

Οι περισσότεροι ειδήμονες είναι άτομα με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στον τομέα 

τους η οποία έχει αποκτηθεί με πολύωρη και μακρόχρονη προπόνηση. Η εμπειρία 

τους αυτή, σύμφωνα με τους Hill και Schneider (2005), μπορεί, να οδηγήσει σε 

σημαντικές συμπεριφορικές και εγκεφαλικές αλλαγές   Ερευνώντας τα αποτελέσματα 
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της εξάσκησης βρέθηκε, ότι ο χαρακτήρας των γνωσιακών διεργασιών αλλάζει 

ακόμα και μετά από λίγες ώρες εξάσκησης σε μία τυπική εργαστηριακή δοκιμασία. 

Τα ευρήματα των πειραμάτων, δηλαδή, έδειξαν ότι αρχικά διεργασίες που είναι 

αργές, σειριακές και απαιτούν συνειδητή προσοχή, γίνονται μέσα από την εξάσκηση 

πιο γρήγορες, λιγότερο συνειδητές και μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με άλλες 

διεργασίες (Schnieder και Shifrin, 1977). Μελέτες πάνω στη συμπεριφορά που 

αφορούσαν την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων έδειξαν ότι ο αυτοματισμός 

παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης, όπου η εξάσκηση-

προπόνηση αποτελεί το μέσο απόκτησης του αυτοματισμού (Posner και Snyder, 

1975). Μέσω της εξάσκησης, με κατάλληλη ανατροφοδότηση και παρακολούθηση, ο 

χαρακτήρας των γνωσιακών λειτουργιών (cognitive operations) αλλάζει με τρόπο 

που: 

1. Βελτιώνει την ταχύτητα των λειτουργιών. 

2. Βελτιώνει την ομαλότητα των λειτουργιών. 

3. Μειώνει τις γνωσιακές απαιτήσεις των λειτουργιών απελευθερώνοντας 

γνωσιακά αποθέματα για άλλες λειτουργίες (συχνά υψηλότερες). 

 

Οι αυτόματες διαδικασίες φαίνεται να μην επηρεάζονται από διακοπές και, το 

κυριότερο, σε ένα κάποιο βαθμό μένουν ανεπηρέαστες από τους διαθέσιμους 

γνωστικούς πόρους. 

 

Ο αυτοματισμός, ως βασικό χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης, φαίνεται να έχει δύο 

κύριες λειτουργίες που αφορούν: 

 Τη σχέση μεταξύ βασικών (fundamental) και υψηλότερης τάξης (higher order) 

γνωσιακών ικανοτήτων. 

 Την αλληλεπίδραση μεταξύ του αυτοματισμού των διαδικασιών και της 

ποσότητας  των γνώσεων και πληροφοριών που υπάρχουν. 

 

Ο αυτοματισμός εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένος με τη λειτουργική οργάνωση, τη 

διαδικασία chunking και τις συνθήκες εφαρμογής. Τα παραπάνω συνδυάζονται ώστε 

να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε δοκιμασίας αλλά κάτω από 

περιορισμούς τόσο από τη διαδικασία όσο και από τις προσωπικές δυνατότητες του 

κάθε ατόμου να κάνει την καταλληλότερη χρήση της μνήμης του.  
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Ο αυτοματισμός είναι συνδεδεμένος, με ένα δαιδαλώδη τρόπο, με τη συνολική 

προσαρμογή του συστήματος μέσω της αναδιοργάνωσης της γνώσης και της 

τελειοποίησής της. Το βασικό επιχείρημα, με βάση τα παραπάνω, είναι ότι οι 

γνωσιακές δομές και διαδικασίες αναδιοργανώνονται σε κατευθύνσεις που 

επιτρέπουν αποτελεσματικές εφαρμογές στις απαιτήσεις των δοκιμασιών. Οι 

εφαρμογές αυτές είναι προσαρμογές που επιτρέπουν την εκμετάλλευση τεραστίων 

ποσοτήτων πληροφορίας στο πλαίσιο μιας περιορισμένης εσωτερικής επεξεργασίας 

πηγών. Τους περιορισμούς αυτούς τους φέρνει η περιορισμένη δυνατότητα της 

βραχύχρονης μνήμης εργασίας. Η ομαδοποίηση (grouping) και η σβολωποίηση 

(chunking) αυξάνει λειτουργικά τόσο το μέγεθος της μνήμης εργασίας όσο και την 

αποτελεσματικότητά της. Με άλλα λόγια, μπορεί να ληφθεί περισσότερη πληροφορία 

για κάθε τμήμα-κομμάτι (unit) της μνήμης εργασίας. Οι ειδήμονες επιλέγουν, 

διαχωρίζουν και αφαιρούν τα στοιχεία που δεν τους είναι χρήσιμα, έτσι ώστε να είναι 

πολύ πιο προσβάσιμες οι χρήσιμες πληροφορίες. 

 

 

9. Θεωρίες Σκακιστικής Εξειδίκευσης 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τέσσερις επικρατέστερες θεωρίες που αφορούν την 

εξειδίκευση και πιο συγκεκριμένα τη σκακιστική εξειδίκευση. Πρόκειται για τις εξής 

θεωρίες: 

 Chunking Theory (Chase & Simon) 

 Template Theory (Gobet & Simon) 

 H θεωρία SEEK (Holding) 

 Η θεωρία Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας (Ericsson & Kintsch) 
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9.1 Chunking Theory 

 

Οι Chase και Simon (1973a και 1973b), ως ερευνητές, επηρεάστηκαν μέγιστα από το 

ερευνητικό και θεωρητικό έργο του De Groot (1946-1965). Οι δύο επιστήμονες 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο EPAM –Elementary Perception And Memory δηλ. της 

αντίληψης και μνήμης (Feigenbaum, 1961), εμπλούτισαν τα ερευνητικά 

αποτελέσματα του De Groot τόσο μεθοδολογικά όσο και θεωρητικά αναπτύσσοντας 

έτσι την Chunking Theory (το μοντέλο ΕΡΑΜ είναι περισσότερο γνωστό για τον 

ρόλο του στους μηχανισμούς λύσεις προβλημάτων από ότι στην μελέτη της 

εξειδίκευσης αν και στόχευε στη μελέτη των διαδικασιών απόκτησης γνώσεων και 

της ανάκλησης τους).  Η πρότασή τους ήταν ότι κατά τη διάρκεια απόκτησης 

ικανοτήτων οι σκακιστές αποθηκεύουν πληροφορίες σε μορφή “Chunks” στην 

μακρόχρονη μνήμη. Αυτά τα Chunks αντιστοιχούν σε μοτίβα θέσεων των κομματιών 

στη σκακιέρα. Η Chunking Theory δίνει μία διάσταση στην αλληλεπίδραση και στη 

συνεργασία της βραχύχρονης με τη μακρόχρονη μνήμη. “Chunk” είναι η μεγαλύτερη 

μονάδα πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευθεί στη βραχύχρονη μνήμη. Είναι, 

δηλαδή, μια συλλογή τεμαχίων πληροφορίας που συσχετίζονται με κάποιο τρόπο, 

ασχέτως αν αυτές οι συσχετίσεις επαναπροσδιορίζονται στη μακρόχρονη μνήμη. Τα 

“Chunks” αντιπροσωπεύονται στη μακρόχρονη μνήμη με ένα εσωτερικό όνομα που 

είναι συνδεδεμένο με μία σειρά οδηγιών που επιτρέπει στα μοτίβα να αναδομούνται 

ως εσωτερική αναπαράσταση. Από το πείραμα του De Groοt (που αναφέρθηκε πιο 

πάνω) φαίνεται ότι οι έμπειροι σκακιστές αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν 

γνωστούς και ουσιαστικούς σχηματισμούς που βρίσκονται ήδη οργανωμένοι στη 

μνήμη τους, δηλαδή έχουν πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για σκακιστικές θέσεις 

αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν 

χρήσιμους συσχετισμούς νεώτερων θέσεων με παλαιότερες και να φτάνουν σε μία 

ασφαλή απόφαση. Έτσι κατά την ανάκληση χρειάζεται, απλά, να γίνει ανάσυρση της 

συγκεκριμένης πληροφορίας που στην πραγματικότητα είναι καλά οργανωμένη και 

ομαδοποιημένη σε ένα πληροφοριακό υποσύνολο, δηλ. Chunk! Με άλλα λόγια, 

αυξάνουμε τον όγκο κάθε chunk με το να συσχετίζουμε τις μονάδες-πληροφορίες 

μεταξύ τους  κι έτσι εκμεταλλευόμαστε τις πληροφορίες της μακρόχρονης μνήμης και 

τις εμπλουτίζουμε με το εισερχόμενο υλικό μετατρέποντάς τες σε μεγάλες ακολουθίες 

πληροφοριών που αποθηκεύονται στη βραχύχρονη μνήμη. 
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Το μοντέλο παρέχει μια θεωρία των διαδικασιών που αποτελούν τη βάση της 

σκακιστικής ικανότητας. Η ικανότητα, σύμφωνα με τη θεωρία, έχει δύο συστατικά 

μέρη: 

 

1. Την ικανότητα του σκακιστή να ερευνά, με μεγάλη επιλεκτικότητα τις 

διακλαδώσεις του δέντρου των πιθανών κινήσεων και τις πιθανές επιπτώσεις. 

2. Την ικανότητα του σκακιστή να εκτιμά θέσεις και να ανακαλύπτει πιθανές 

καλές κινήσεις. 

 

Και τα δύο αυτά συστατικά μέρη βασίζονται στην αναγνώριση στοιχείων, δηλ. 

γνώριμων Chunks στη σκακιέρα. Η αναζήτηση της καλύτερης κίνησης από ένα 

ισχυρό παίχτη καθοδηγείται από κάποιους βασικούς ευριστικούς κανόνες (euristics), 

οι οποίοι του επιτρέπουν να περιορίζει την αναζήτησή του σε ένα μικρό δέντρο 

πιθανών κινήσεων, συνήθως με λιγότερο από 100 διακλαδώσεις. Οι ευριστικοί 

κανόνες βασίζονται στην αναγνώριση γνώριμων μοτίβων-Chunks και η αναγνώρισή 

τους αυτή μειώνει την ανάγκη για διερεύνηση με το να δίνει πρόσβαση σε 

αποθηκευμένη πληροφορία στη μνήμη για καλές κινήσεις όταν  είναι  αυτό το chunk 

παρόν. H ταχεία αναγνώριση μοτίβων-Chunks είναι και πάλι σημαντικό στοιχείο για 

την εκτίμηση των θέσεων στο τέρμα κάθε αναζήτησης. Η ικανότητα αναγνώρισης και 

μνημονικής ανάσυρσης εξηγεί γιατί οι ικανοί παίχτες μπορούν να παίζουν 

αποτελεσματικά κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως σε πίεση χρόνου, όπου δεν 

υπάρχει χρόνος για μεγάλη αναζήτηση, και αποδεικνύει ταυτόχρονα το ρόλο της 

επιλεκτικής αναζήτησης στα υψηλά επίπεδα. 

 

Η Chunking Theory προτείνει ότι η εξειδίκευση σε ένα πεδίο επιτυγχάνεται με τη 

απόκτηση μεγάλων βάσεων δεδομένων από chunks που είναι αρχειοθετημένα με τη 

βοήθεια ενός δικτύου διαχωρισμού (discrimination net). Το δίκτυο αυτό επιτρέπει 

ταχεία κατηγοριοποίηση μοτίβων και εξηγεί την ταχύτητα που χαρακτηρίζει τους 

ειδήμονες ενός πεδίου όταν εντοπίζουν τα καίρια στοιχεία κατά τη λύση ενός 

προβλήματος. Αποδείχτηκε, τόσο στα πειράματα του De Groοt(1965) όσο και των 

Chase και Simon(1973), ότι η ποσότητα πληροφορίας που αντλεί ένας σκακιστής από 

μιας μικρής διάρκειας έκθεση σε μια σκακιστική θέση ποικίλει ανάλογα με τη 

σκακιστική δυναμικότητα του παίχτη και την εμπειρία του σε παρόμοιες θέσεις. 
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Μάλιστα, κατά την ανάκληση των θέσεων, παρατηρήθηκε μία χρονική παύση από τη 

μία ομάδα κινήσεων στην άλλη, στοιχείο που θεωρήθηκε ως όριο ανάμεσα στα 

chunks. 

 

Τα chunks παίζουν επίσης το ρόλο των προϋποθέσεων παραγωγής (Newell και 

Simon, 1972) όπου κάθε γνωστό chunk στη μακρόχρονη μνήμη είναι μία προϋπόθεση 

που μπορεί να ικανοποιηθεί με την αναγνώριση του αντιληπτικού μοτίβου που 

ενεργοποιεί μία δράση-ενέργεια. Αυτό ίσως δίνει μία πιθανή εξήγηση όταν ισχυροί 

παίχτες δίνουν ταχύτατες λύσεις και τις ονομάζουν “διαίσθηση” (Simon, 1986).  

 

Ακόμα, το γεγονός ότι οι ειδήμονες σε διάφορους τομείς χρησιμοποιούν προοδευτική 

έρευνα όταν λύνουν ένα πρόβλημα (Φυσική-Larkin et. al., 1980, Μαθηματικά-

Hinsley et. al. 1977) ενώ οι μη ειδήμονες δουλεύουν ανάποδα, δηλαδή με έναν 

αναδρομικό (backward) τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη ότι οι ειδήμονες 

χρησιμοποιούν σε βάθος παραγωγές που βασίζονται σε αναγνώριση μοτίβων. 

 

Η Chunking Theory υπολογίζει ότι χρειάζονται 10 χρόνια εξάσκησης και μελέτης για 

να αποκτήσει κάποιος τον όγκο πληροφοριών που απαιτείται για να θεωρείται 

ειδήμονας σε έναν τομέα. Αυτό μεταφράζεται σε 10.000 έως 100.000 αποθηκευμένες 

πληροφορίες. 

 

Άρα, πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω θεωρία εξηγεί τα κύρια ποσοτικά αποτελέσματα 

στη δοκιμασία ανάκλησης, με την υπεροχή του μαιτρ σε θέσεις που προέρχονται από 

παρτίδες αλλά με ελάχιστη διαφορά σε τυχαίες θέσεις, με τον εξής τρόπο: Κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης μίας πραγματικής θέσης τα γνώριμα μοτίβα θέσεων 

κομματιών αναγνωρίζονται ως Chunks και στη βραχύχρονη μνήμη τοποθετείται ένας 

δείκτης (Pointer) προς αυτά. Επειδή οι ικανοί παίχτες κατέχουν και περισσότερα και 

μεγαλύτερα Chunks στη μακρόχρονη μνήμη τους καταφέρνουν να αναγνωρίζουν 

περισσότερα και μεγαλύτερα μοτίβα στη σκακιέρα  κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάκληση περισσότερων κομματιών. Αντίθετα στις τυχαίες θέσεις αυτό δεν ισχύει, 

αφού εκεί δεν αναγνωρίζονται μοτίβα κι έτσι η υπεροχή του μαιτρ σχεδόν 

εξαφανίζεται. 
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Το μοντέλο της Chunking Theory αποτελεί μια καλή αναφορά ποιότητας για τη 

μνήμη των ειδημόνων σε μεμονωμένες θέσεις αλλά ανακύπτουν  πολλές ερωτήσεις 

όσον αφορά την ποσότητα των πληροφοριών κι αυτό οδηγεί στην εξέλιξη της 

θεωρίας όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 

 

Τέλος, η διαφορά της μελέτης του De Groοt σε σχέση με τη μελέτη των Chase και 

Simon είναι ότι οι δεύτεροι θεωρούν την αντίληψη ως παθητική διαδικασία ενώ ο De 

Grout δίνει μια πολύ πιο δυναμική προέκταση, αφού γι’ αυτόν η αντίληψη είναι, 

ουσιαστικά, η λύση των προβλημάτων. 

 

 

9.2 Template Theory 

 

Template στο σκάκι είναι μία γενική σχηματική δομή που απαρτίζεται από μία 

ποικιλία σταθερών και ποικίλων πληροφοριών για σκακιστικές θέσεις και τους 

συσχετισμούς των κομματιών σε αυτές. 

 

Η Θεωρία Template αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη και προέκταση της Chunking 

Theory. Ερευνά τον βαθμό περιορισμού της ειδικευμένης σκακιστικής μνήμης από το 

μέγεθος της βραχύχρονης μνήμης (περίπου 7 chunks) και προτείνει ότι οι σκακιστές 

(όπως και άλλοι ειδήμονες) χρησιμοποιούν τις δομές ανάκλησης της μακρόχρονης 

μνήμης ή templates σε συνδυασμό με τα chunks στην βραχύχρονη μνήμη 

προκειμένου να αποθηκευθούν πληροφορίες ταχύτατα.Με άλλα λόγια συνδυάζει το 

μηχανισμό της Chunking Theory με τον μηχανισμό των δομών ανάκλησης ή 

Templates και λειτουργώντας μέσα στο μοντέλο EPAM της αντίληψης και της 

μνήμης έχει ταιριάξει και συμφωνεί καλά με το γεγονός ότι οι ειδήμονες έχουν υψηλή 

απόδοση στη μάθηση και ανάκληση μεγάλης σειράς από ψηφία που τους 

παρουσιάστηκαν σε ρυθμό κάθε ένα έως δύο δευτερόλεπτα (Richman, Staszewski και 

Simon, 1995).  

 

Η Θεωρία Template παρουσιάστηκε ως προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στις δύο 

βασικές αδυναμίες της Chunking Theory, που είναι, σύμφωνα με τους Gobet και 

Waters (2003) οι εξής:  
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1. Αδυνατεί να συσχετίσει μηχανισμούς στο επίπεδο των chunks με διάφορες 

αναπαραστάσεις υψηλότερου επιπέδου που χρησιμοποιούνται από έμπειρους 

σκακιστές. 

2.  Η θεωρία προβλέπει πιο χρονοβόρα την κωδικοποίηση των σκακιστικών 

θέσεων από ό,τι τελικά φαίνεται να ισχύει. 

 

Η Θεωρία Template εξελίσσει τα chunks σε πιο σύνθετες δομές πληροφορίας, 

γνωστές ως “Templates”, που είναι μία σχηματική δομή πιο γενική από μία 

πραγματική σκακιστική θέση στη σκακιέρα. Τα μέρη ενός “Template” είναι: 

 

1. Πυρήνας, παρόμοιο με τις  πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα chunks. 

2. Αύλακα-Εγκοπή, που περιέχει ποικίλες πληροφορίες για τα κομμάτια και τη 

διάταξή τους στο χώρο. 

 

Ένα template είναι μεγαλύτερο από ένα chunk και αντιστοιχεί στην αποθήκευση 

περίπου 10 κομματιών πληροφορίας, τουλάχιστον. Η αύλακα δίνει το χαρακτηριστικό 

της ελαστικότητας και της ευελιξίας, προτέρημα σε σχέση με τα chunks. 

 

Σύμφωνα με τη Θεωρία Template α) οι υψηλού επιπέδου παίχτες οφείλουν την 

υπεροχή τους κυρίως στα templates που οδηγούν στην ανώτερη οργάνωση της 

σκακιστικής γνώσης τους β) η οργάνωση και η αποθήκευση πληροφοριών γίνεται με 

ακρίβεια γ) σκακιστικά κομμάτια σε διπλανές θέσεις θα μπούν κατά πάσα πιθανότητα 

στο ίδιο template δ) οι ειδήμονες έχουν καλύτερη επίδοση και στις τυχαίες θέσεις 

αφού και στις τυχαίες θέσεις μπορούν να βρεθούν είτε λίγο είτε πολύ κάποια γνωστά 

μοτίβα που προσομοιάζουν και έτσι να βοηθούν στην οργανωμένη αποθήκευση 

τους.[ Αυτό φαίνεται και σε αποτελέσματα του Gobet and Waters(2003)]. Η 

οργάνωση αυτή τους δίνει ταχύτητα και μειώνει τον αριθμό των επιλογών που 

εξετάζουν. Ακόμη, με βάση τη θεωρία, εξηγείται: 

 

1. Η ταχύτητα με την οποία ένας ισχυρός παίχτης αναγνωρίζει τις θέσεις κλειδιά 

σε μία σκακιέρα που υπολογίστηκε στον απίστευτο χρόνο κάτω από ένα 

δευτερόλεπτο (Charnes et. al., 2001)! 
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2. Την ικανότητα των ισχυρών παιχτών να παίζουν καλά κάτω από πίεση χρόνου 

ή σε σιμουλτανέ (π.χ. Gobet και Simon, 1996). 

    

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διαχωρισμός  σε:  

 Clusters (5 κομματιών ή και παραπάνω) 

 Templates θέσεων 

 Μια δομή ανάκτησης που θα στοχεύει και θα κατευθύνει σε ακολουθία 

τέτοιων Templates. 

 

Τα clusters είναι τα γνωστά chunks από την θεωρία του Chase and Simon δηλ. τα 

γνώριμα μοτίβα κομματιών που εμφανίζονται συχνά σε παρτίδες  και που η ποσότητα 

αναγνώρισης τους εξαρτάται από τη σκακιστική εμπειρία και τη σκακιστική 

ικανότητα του ατόμου. 

 

Υπολογίζεται ότι στην μακρόχρονη μνήμη ενός μαιτρ υπάρχουν πάνω από 500000 

chunks. 

 

Τα templates είναι μοτίβα της σκακιέρας  που αφορούν γνώριμα ανοίγματα και 

βαριάντες  και που εμφανίζονται συχνά σε παρτίδες ενώ αναφέρουν λεπτομερώς τα 

στοιχεία ίσως και 12 κομματιών  σε μία θέση. Οι αύλακες των templates περιέχουν 

πρόσθετες πληροφορίες  που δημιουργούν χώρο και για επιπλέον κομμάτια. 

 

Η δομή ανάκτησης είναι μια σκόπιμα αποκτημένη δομή στην μακρόχρονη μνήμη που 

χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει ‘αναγνωριστές’ (identifiers) για την λίστα 

ανεξάρτητων θέσεων σε δοκιμασίες με χρήση πολλαπλών σκακιέρων. 

  

   

Οι αδυναμίες της Θεωρίας Template είναι ότι: 

 

1. Ο ακριβής αριθμός πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη αποτελεί ακόμα και 

σήμερα αντικείμενο έρευνας 

2. Η συσχέτιση άμυνας και επίθεσης των κομματιών δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί 

και είναι αντικείμενο μελέτης. 
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Τέλος σύμφωνα με τουs Hatano and Inagaki (1986) προτείνεται ο διαχωρισμός 

της εξειδίκευσης σε: 

α) Εξειδίκευση Ρουτίνας (routine expertise) όπου ο σκακιστής καλείται να λύσει 

γρήγορα και αποτελεσματικά γνώριμα προβλήματα. 

β) Προσαρμοστική εξειδίκευση (adaptive expertise) όπου ο σκακιστής καλείται 

να αναπτύξει στρατηγικές σε καινούργιες σκακιστικές θέσεις. 

Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η  θεωρία Template σχετίζεται περισσότερο 

με την εξειδίκευση ρουτίνας και λιγότερο με την προσαρμοστική εξειδίκευση.  

 

 

9.3 H Θεωρία SEEK 

 

Η Θεωρία SEEK προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων SEarch Evaluation and 

Knowledge. Η συγκεκριμένη θεωρία επιχειρεί να εξηγήσει την εξαιρετική ικανότητα 

ανάκλησης των μαιτρ σε θέσεις που τους παρουσιάστηκαν για μικρό χρονικό 

διάστημα με τη μεγάλη εξοικείωση που έχουν με τις σκακιστικές θέσεις. Η 

εξοικείωση αυτή τους επιτρέπει να κατηγοριοποιούν μία νέα θέση ως μία σειρά 

αλληλένδετων κοινών θεμάτων ή ως μία σειρά από παρεκκλίσεις από κάποιο 

πρωτότυπο στη μακρόχρονη μνήμη. 

 

Η Θεωρία SEEK προτείνει ότι τρία στοιχεία παίζουν το ρόλο-κλειδί στη σκακιστική 

εξειδίκευση: Η Έρευνα (Search), η Αξιολόγηση (Evaluation) και η Γνώση 

(Knowledge). Οι μαιτρ παίζουν καλύτερα από τους λιγότερο προχωρημένους γιατί 

ερευνούν καλύτερα και σε βάθος, αξιολογούν καλύτερα και σε βάθος και κατέχουν 

περισσότερες και σε βάθος γνώσεις. Η Θεωρία SEEK είναι η πιο ανεπτυγμένη θεωρία 

που βασίζεται στη γνώση (Knowledge based theory) όσον αφορά την εξειδίκευση στο 

σκάκι (Holding 1985 και 1992). O Holding πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά 

αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται αφού η αξιολόγηση και η έρευνα σε 

μεγάλο βαθμό γίνονται χάρη στην ύπαρξη εκτεταμένης βάσης γνώσεων. Ακόμη ο 

Holding (1985) αναφέρει ότι δεν είναι απαραίτητη η αναγνώριση Chunks αφού 

γενικά χαρακτηριστικά των θέσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

παραχθούν οι απαραίτητες γνώσεις. Εδώ εμφανίζεται και η διαφορά της Θεωρίας 

SEEK με την Chunking Theory που είναι ο τρόπος οργάνωσης της γνώσης, ο οποίος 
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είναι περισσότερο πολύπλοκος στη Θεωρία SEEK από ότι είναι στην Chunking 

Theory και θεωρείται ότι οι ειδήμονες αποθηκεύουν την ουσία της θέσης και όχι τη 

νοητική της απεικόνιση. Επίσης ο Holding τονίζει ότι οι αναμνήσεις των μαιτρ είναι 

πλούσιες και με μεγάλο βαθμό οργάνωσης αλλά περισσότερο γενικές παρά 

συγκεκριμένες, κάτι που έρχεται πάλι σε αντίθεση με την Chunking Theory. Ένα 

κοινό σημείο του Holding με τους Chase και Simon είναι η μεγάλη προσπάθεια και ο 

πολύ χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση ικανοτήτων επιπέδου μαιτρ στο σκάκι. 

 

Το τμήμα της σκακιστικής γνώσης που είναι συγκεκριμένο είναι η λεκτική 

κωδικοποίηση των ακολουθιών των κινήσεων, ενώ τμήμα της σκακιστικής 

μεταγνώσης αποτελείται από αρχές επαρκούς έρευνας (π.χ. πότε να σταματάει να 

εξετάζει μια βαριάντα) και επαρκούς αξιολόγησης. Οι αρχές αυτές είναι κρίσιμες 

στην απόκτηση εξειδίκευσης και οι περισσότερες από αυτές κωδικοποιούνται 

λεκτικά. 

 

Η μνήμη εργασίας χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους στη Θεωρία SEEK όπου: 

1. Αποθηκεύει κινήσεις που έχουν εξεταστεί. 

2. Απομνημονεύει την αξιολόγηση μιας βαριάντας  

3. Κρατά στοιχεία που λειτουργούν ως οδηγοί από προηγούμενες παρτίδες. 

 

Η Θεωρία SEEK θεωρείται ότι αναφέρεται γενικά στη σκακιστική εξειδίκευση και 

ειδικά στη σκακιστική μνήμη αλλά δεν έχει εξεταστεί συστηματικά με εμπειρικές 

δοκιμασίες. Επιπλέον, η εμπεριστατωμένη παρουσίασή της είναι λεκτική ενώ οι 

μηχανισμοί της θεωρίας δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες ώστε να επιτρέπεται η 

δόμηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου. Ακόμα, δεδομένου ότι ο Holding σύγκρινε 

την ανθρώπινη αναζήτηση με την αναζήτηση ενός υπολογιστή, θα ήταν επιθυμητή 

μια υλοποίηση της σε υπολογιστή. Όμως βασική αδυναμία στη δουλειά του Holding 

είναι η υποτίμηση της Chunking Theory και αυτό γιατί τα τρία στοιχεία της Θεωρία 

SEEK υπάρχουν και στη Chunking Theory, η οποία, μάλιστα, παρέχει και 

μηχανισμούς σύνδεσης των στοιχείων αυτών της σκακιστικής ικανότητας, κάτι που 

δεν συμβαίνει στη Θεωρία SEEK. 

 

Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι ο Holding προσπάθησε να αναγνωρίσει τις ικανότητες 

που απαιτούνται για το σκάκι υψηλού επιπέδου. Αφετηρία στη μελέτη του ήταν  ότι ο 
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βασικός μηχανισμός της σκακιστικής ικανότητας είναι να επιλέγει μεταξύ 

διαφορετικών κινήσεων και ότι οι ισχυροί σκακιστές χρησιμοποιούν τη γνώση τους 

για να δημιουργήσουν ένα δέντρο αναζήτησης και να κάνουν ορθή αξιολόγηση σε 

κάθε κλαδί και φύλλο του. 

 

 

9.4 Η Θεωρία της Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας (The Long-term 

Working Memory Theory) 

 

Η θεωρία της μακρόχρονης μνήμης εργασίας (The Long-term Working Memory 

Theory), ως προς τη σκακιστική εξειδίκευση (chess expertise) προτείνει ότι οι ισχυροί 

παίχτες χρησιμοποιούν μία δομή ανάκτησης-ανάσυρσης που αντιπροσωπεύει τα 64 

τετράγωνα της σκακιέρας και επιτρέπει την κωδικοποίηση ξεχωριστών μεμονωμένων 

τμημάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν μία θέση σε μία ενοποιημένη ιεραρχική δομή. 

(Ericsson and Stoszewski 1989, Ericsson and Kintsch 1995). Η δομή αυτή:  

α) Συσχετίζει τα κομμάτια μεταξύ τους. 

β) Συνδέει τα κομμάτια με τις θέσεις που αυτά βρίσκονται 

γ) Επιτρέπει ταχεία κωδικοποίηση στη μακρόχρονη μνήμη εργασίας. 

 

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη δομή ανάκτησης, προτείνεται ότι οι μαιτρ 

κωδικοποιούν πληροφορίες με το να αναπτύσσουν και να επεξεργάζονται σχήματα 

της μακρόχρονης μνήμης εργασίας. 

 

Ο Gobbet (1997) σημείωσε ότι η θεωρία της μακρόχρονης μνήμης εργασίας 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια και ανακρίβεια (π.χ. δεν καθορίζεται ποια είναι η 

ακριβής φύση της ιεραρχικής δομής ανάκτησης) όπως, επίσης δεν καθορίζονται 

χρονικοί παράμετροι ούτε για την κωδικοποίηση πληροφοριών στη δομή ανάκτησης 

ούτε για την ανάπτυξη των σχημάτων της μακρόχρονης μνήμης εργασίας. 

 

Η ασάφεια αυτή επιτρέπει δύο τουλάχιστον ερμηνείες που εξαρτώνται από το αν η 

κωδικοποίηση πληροφοριών σε υψηλότερα επίπεδα της δομής ανάκτησης είναι 

εξαρτημένη ή όχι από την κωδικοποίηση σε χαμηλότερα επίπεδα. 
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 Η τετράγωνη ερμηνεία (square interpretation) ερμηνεύει την περιγραφή των 

Ericsson και Kintsch (1995) κυριολεκτικά. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτή την 

περιγραφή: “Εάν από τη μία πλευρά οι μαιτρ είχαν μία δομή ανάκτησης που 

ανταποκρινόταν σε νοητική απεικόνιση της σκακιέρας θα μπορούσαν να 

αποθηκεύσουν ξεχωριστά κάθε κομμάτι στην κατάλληλη θέση μέσα στη δομή 

ανάσυρσης”. Άρα θεωρεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα της κωδικοποίησης 

σχετίζεται με την αποθήκευση κομματιών σε τετράγωνα της δομής 

ανάκτησης. 

 

 Η ιεραρχική ερμηνεία (hierarchy interpretation) θεωρεί ότι η κωδικοποίηση 

δεν είναι εξαρτημένη και παραθέτει ότι οι ειδήμονες μάλλον αποθηκεύουν 

σχήματα και μοτίβα σε διάφορα επίπεδα της δομής ανάκτησης. Η ερμηνεία 

αυτή πλησιάζει τη γενική παρουσίαση της θεωρίας της μακρόχρονης μνήμης 

των Ericsson και Kintsch αλλά δεν στηρίζεται στη συζήτηση για τη 

σκακιστική εξειδίκευση.  

 

Τα αποδεικτικά στοιχεία της σκακιστικής μνήμης που εξετάστηκαν από τους 

παραπάνω μελετητές αναφέρονται κυρίως σε πειράματα με μεγάλους χρόνους 

παρουσίασης αλλά θεωρείται ότι η δομή ανάκτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την 

ίδια επιτυχία και σε σύντομους χρόνους παρουσίασης, όπως στο στάνταρ χρόνο των 5 

sec παρουσίασης μιας θέσης παρτίδας (Ericsson and Stoszewski 1989). 

 

Η τετράγωνη ερμηνεία της θεωρίας τονίζει ότι το σκάκι διαφέρει από άλλες 

δοκιμασίες που συζητήθηκαν από τους Ericsson και Kintsch (1995) στο ότι 

ξεχωριστές μονάδες πληροφορίας, δηλαδή, στην περίπτωση του σκακιού, τα 

κομμάτια, θεωρείται ότι κωδικοποιούνται πολύ γρήγορα στις δομές ανάκτησης στην 

τάξη των 160 msec (5 sec διαιρεμένα με 32, αφού η δομή ανάκτησης μπορεί να 

κωδικοποιήσει μια ολόκληρη θέση με 32 κομμάτια όταν όλοι οι άλλοι ειδήμονες που 

εξετάσθηκαν χρειάζονται τουλάχιστον 1 sec για να κωδικοποιήσουν μία μονάδα 

πληροφορίας). 

 

Η ιεραρχική ερμηνεία (όπου σχήματα και μοτίβα κωδικοποιούνται) δεν αντιμετωπίζει 

αυτό το πρόβλημα αλλά έχει το μειονέκτημα, ότι η ιδέα της δομής ανάκτησης χάνει 
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την επεξηγηματική της δύναμη προς χάριν μιας ερμηνείας που βασίζεται στην 

αναγνώριση μοτίβων, όπου εάν μεγάλα σχήματα μπορούν να αναγνωρισθούν, τότε θα 

ήταν επαρκής μία περιορισμένη βραχύχρονη μνήμη. 

 

Άρα μηχανισμοί κλειδιά στη θεωρία της Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας είναι: 

1. Χρήση δομημένης ανάκτησης 

2. Λεπτομερής κωδικοποίηση με τη βοήθεια σχημάτων μακρόχρονης μνήμης 

εργασίας. 

 

 

9.5 Ο Ρόλος της Ποσότητας των Κομματιών 

 

Οι Chase και Simon (1973A) βασιζόμενοι στα ευρήματα του de Groot (1965) 

μελέτησαν τα χαρακτηριστικά τόσο της βραχύχρονης μνήμης καθώς και του ρόλου 

της ποσότητας των κομματιών σε δοκιμασίες συγκράτησης σκακιστικών 

πληροφορίων και ανακάλυψαν ότι σε ίσους χρόνους παρουσίασης οι συμμετέχοντες 

στο πείραμα (με την εξαίρεση του αρχάριου σκακιστή) ανακαλούσαν περισσότερα 

κομμάτια σε θέσεις από τη μέση μιας παρτίδας με μέσο όρο κομματιών τα 25. Στα 

φινάλε, δηλαδή το τελικό στάδιο μιας παρτίδας που τα κομμάτια είναι συνήθως 

λιγότερα, ανακαλούσαν 13 κομμάτια ως μέσο όρο. Ο πιο ισχυρός παίχτης, ο 

γκρανμαίτρ, ανακαλούσε περίπου 8 κομμάτια σε θέσεις φινάλε. 

 

Ο Saarliuoma (1984) αναφερόμενος στην Chunking Theory πρότεινε ότι οι ισχυροί 

παίχτες αναγνωρίζουν διάφορες γνωστές βαριάντες-συνδυασμούς θέσεων που 

περιέχουν πολυάριθμα κομμάτια. Αλλά, καθότι τα φινάλε είναι λιγότερο προβλέψιμα, 

η κωδικοποίησή τους γίνεται δυσκολότερη, γι’ αυτό και παρατηρείται η χειρότερη 

επίδοση στο σημείο αυτό. Παρόμοια εξήγηση μπορεί να δοθεί και από την Template 

Theory και σε κάποιο βαθμό και από τη Θεωρία SEEK, μια και μπορεί να τονιστεί ότι 

εφόσον το δέντρο διακλάδωσης του σκακιού αναπτύσσεται εκθετικά, οι θέσεις 

φινάλε είναι λιγότερο πιθανό να ανήκουν σε γνωστή κατηγορία. Ωστόσο, το ότι ούτε 

οι μαιτρ μπορούν να ανακαλέσουν όλα τα κομμάτια μίας θέσης φινάλε είναι 

αποτέλεσμα που διαφωνεί με τη τετράγωνη εκδοχή της θεωρίας της Μακρόχρονης 

Μνήμης Εργασίας, η οποία, κανονικά, προβλέπει μία τέλεια ανάσυρση γιατί λίγα 
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κομμάτια, που μοιράζονται πολλές σημασιολογικές σχέσεις, χρειάζονται να 

κωδικοποιηθούν στη δομή ανάκτησης. Από την άλλη, η ιεραρχική ερμηνεία της 

θεωρίας της Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξήγηση 

του Saarliuoma με την απαίτηση ότι οι χρόνοι κωδικοποίησης στη δομή ανάκτησης 

και της επεξηγηματικότητας στη μακρόχρονη μνήμη εργασίας πρέπει να είναι αργοί 

για να αποφευχθεί ένα υψηλό ποσοστό ανάσυρσης. 

 

 

9.6 Ανάσυρση Παρτίδων (Recall of Games) 

 

Η δοκιμασία ανάσυρσης έχει επίσης εφαρμοστεί σε ακολουθίες κινήσεων-βαριάντες. 

Οι Chase και Simon (1973Β) βρήκαν μία συσχέτιση μεταξύ αποτελεσμάτων 

ανάσυρσης και ικανότητας ακόμη και για ακολουθίες τυχαίων κινήσεων. Απέδειξαν 

επίσης ότι όλοι οι παίχτες ήταν πιο αργοί στην αναπαραγωγή τυχαίων σειρών 

κινήσεων. Σύμφωνα με αυτούς, το προτέρημα των πιο ισχυρών παιχτών στις τυχαίες 

σειρές κινήσεων μπορεί να εξηγηθεί από το σχετικά μεγάλο χρόνο παρουσίασης 

(περίπου 2 λεπτά στο σύνολο). Ένα τέτοιο διάστημα μπορεί να επιτρέπει πολυάριθμες 

αναδιατάξεις στο υλικό και μια μόνιμη αποθήκευση στη μακρόχρονη μνήμη. Τέλος, 

αναλύσεις των λαθών αναπαραγωγής των κινήσεων και των παύσεων που έκαναν οι 

συμμετέχοντες στο πείραμα, υπονοούν μια ιεραρχική οργάνωση των κινήσεων, όπου 

κάθε επεισόδιο οργανώνεται γύρω από ένα στόχο. 

 

Ο Saarliuoma (1991) χρησιμοποίησε το τυφλό σκάκι (blindfold chess) όπου ο 

σκακιστής παίζει μία ή αρκετές παρτίδες χωρίς να βλέπει τη σκακιέρα και τα 

κομμάτια (οι κινήσεις σημειώνονται με χρήση της αλγεβρικής γραφής, δηλ. τον 

κλασσικό σκακιστικό τρόπο όπου κάθε τετράγωνο στη σκακιέρα δηλώνεται με ένα 

γράμμα κι έναν αριθμό). Στο πείραμα αυτό διαβάζονται κινήσεις με γρήγορο ρυθμό 

όπου ένα κομμάτι κινείται κάθε δύο δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τρεις τύποι παρτίδων: 

1. Μια πραγματική παρτίδα 

2. Μία παρτίδα όπου οι κινήσεις ήταν τυχαίες αλλά νόμιμες 

3. Μία παρτίδα όπου οι κινήσεις ήταν τυχαίες και, πιθανώς, παράνομες. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαιτρ μπορούσαν να εντοπίσουν τις θέσεις των 

κομματιών σχεδόν τέλεια μετά από 15 κινήσεις για την πραγματική παρτίδα (1), 

καθώς και την παρτίδα με τις τυχαίες αλλά νόμιμες κινήσεις (2), όμως η ανάσυρση 

της παρτίδας με τις τυχαίες και παράνομες κινήσεις είχε επιτυχία λιγότερο από 20% 

που προσέγγιζε, αλλά εξακολουθούσε να είναι καλύτερη,  την απόδοση των αρχάριων 

σκακιστών οι οποίοι υστέρησαν σημαντικά, σε σχέση με τους μαιτρ, στις δύο πρώτες 

περιπτώσεις. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν, σύμφωνα με τις διάφορες θεωρίες, είναι οι 

εξής: 

 

Chunking Theory: 

O μάλλον μεγάλος χρόνος παρουσίασης των θέσεων στα πειράματα επιτρέπει στους 

συμμετέχοντες να αποθηκεύουν πληροφορίες στη μακρόχρονη μνήμη όπως και να 

δημιουργούν νέες διασυνδέσεις στη σημασιολογική μνήμη (semantic memory) ή να 

μαθαίνουν καινούρια chunks.  

 

Template Theory: 

Οι κινήσεις και οι ακολουθίες κινήσεων μπορούν να μπαίνουν σε chunks όπου 

ισχυροί σκακιστές έχουν αποθηκεύσει περισσότερες και μεγαλύτερες ακολουθίες 

κινήσεων ενώ η παρουσία των templates κάνει πιο εύκολη την αποθήκευση για τους 

ισχυρούς παίχτες. 

 

Και οι δύο θεωρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη εξήγηση από τον 

Saarliuoma (1991):  

Σε τυχαίες αλλά πραγματοποιήσιμες παρτίδες οι ισχυροί σκακιστές κατέχοντας 

περισσότερα chunks μπορούν να συσχετίσουν πληροφορίες για κινήσεις (Σημείωση: 

Ο χρόνος παρουσίασης είναι μεγάλος) και είναι πιο πιθανό να βρουν τέτοια chunks 

ακόμη και σε τυχαίες θέσεις. Όμως σε μη πραγματοποιήσιμες, τυχαίες παρτίδες 

γίνεται πιο δύσκολο να βρεθούν chunks κι έτσι η απόδοση των μαιτρ πέφτει. 

 

Με τις παρτίδες όπου οι κινήσεις ήταν τυχαίες αλλά νόμιμες, κάποια chunks μπορούν 

να αναγνωριστούν κι έτσι επιτρέπεται μια σχετικά καλή ανάκληση. Όσο 

απομακρύνονται οι θέσεις από την έναρξη της παρτίδας (δηλαδή το άνοιγμα) τόσο θα 

πρέπει να δυσχεραίνει η ανάκληση κάτι που, όντως ισχύει. 
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 Η ανάκληση σε παρτίδες όπου οι κινήσεις ήταν τυχαίες αλλά νόμιμες πέφτει 

στο 60% μετά από 25 κινήσεις ενώ η ανάκληση σε πραγματικές μένει κοντά 

στο 90%. 

 Οι παρτίδες με τυχαίες μη νόμιμες κινήσεις κινούνται πιο γρήγορα προς 

χαοτικές θέσεις όπου λίγα chunks μπορούν να αναγνωρισθούν και γι’ αυτό το 

ποσοστό ανάκλησης είναι χαμηλό. 

 

SEEK Theory: 

Η SEEK Theory εξηγεί την καλή επίδοση των μαιτρ στις πραγματικές παρτίδες με 

την υπόθεση ότι οι μαιτρ χρησιμοποιούν πρότυπα (prototypes) καθώς και συλλογή 

ακολουθιών κινήσεων (compiled sequences of moves) (Holding 1985).  

 

Η θεωρία δυσκολεύεται να εξηγήσει την υπεροχή των μαιτρ στις παρτίδες με τυχαίες 

αλλά νόμιμες κινήσεις. Κι αυτό γιατί, θεωρώντας ότι οι μαιτρ είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τις σκακιστικές θέσεις από τους λιγότερο έμπειρους σκακιστές, 

απλά αναφέρει το φαινόμενο αλλά δεν το εξηγεί καθώς το είδος της γνώσης που 

προτείνεται από τη SEEK Theory (τα πρότυπα και η γενική γνώση) δεν επαρκούν για 

να δώσουν εξήγηση σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιπλέον η παραπάνω θεωρία 

απορρίπτει την πιθανότητα των chunks που, όπως βλέπουμε, είναι απαραίτητη στην 

εξήγηση της διαφοράς στην ανάκληση παρτίδων με νόμιμες και παράνομες κινήσεις. 

 

Θεωρία Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας: 

Σύμφωνα και με τις δύο εκδοχές της θεωρίας της Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας, 

το τυφλό σκάκι είναι δυνατό τόσο:  

1. με τη δομή ανάκλησης που επιτρέπει στους σκακιστές να ανανεώνουν 

γρήγορα τις πληροφορίες για τη θέση όσο και 

2. με τη γρήγορη, λεπτομερή περιγραφή των σχημάτων στη μακρόχρονη μνήμη. 

 

Η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη με την απόδοση των μαιτρ στις πραγματικές 

παρτίδες και τις παρτίδες με τυχαίες αλλά νόμιμες κινήσεις αλλά όχι και για τις 

παρτίδες με τυχαίες αλλά παράνομες κινήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η χαμηλή 

απόδοση των μαιτρ τονίζει ότι η δομή ανάσυρσης είναι λιγότερο ισχυρή, ενώ η 
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ενσωμάτωση με τα σχήματα της μακρόχρονης μνήμης είναι πιο αργή από αυτό που 

προβάλλεται στη θεωρία. 

 

Μία λύση επιτυγχάνεται με τη μετατόπιση της έμφασης στη αναγνώριση των 

σχημάτων της μακρόχρονης μνήμης, όπως γίνεται δηλαδή στην ιεραρχική ερμηνεία. 

Αυτό όμως μειώνει την επεξηγηματική δύναμη της δομής ανάσυρσης και τον 

ισχυρισμό της εμπλοκής της μακρόχρονης μνήμης που είναι καίρια για τους Ericsson 

και Kintsch (1995).  

 

 

9.7 Συγκριτική Παρουσίαση των Θεωριών 

 

Chunking Theory: 

Η Chunking Theory αποδίδει περισσότερο από όσο της αναγνωρίζεται στη 

βιβλιογραφία. Κι αυτό γιατί εξεταζόταν κυρίως μία εφαρμογή του υπολογιστικού 

μοντέλου MAPP (Simon και Gilmartin, 1973) που υλοποιούσε ένα μόνο τμήμα της εν 

λόγω θεωρίας. 

Οι βασικές ιδέες της θεωρίας είναι ότι τα chunks είναι οι βασικές μονάδες 

αντιληπτικής μάθησης και χρειάζονται αρκετά δευτερόλεπτα για τη δημιουργία τους. 

Τα chunks ευθύνονται για αρκετά αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα: 

 Ανάσυρση με μικρό χρόνο παρουσίασης (ακόμη και κάτω από ένα 

δευτερόλεπτο) 

 Ανάσυρση τόσο από πραγματική παρτίδα όσο και από παρτίδες τυχαίων 

κινήσεων 

 Ανάσυρση πραγματικών και τυχαίων παρτίδων 

  Τον πρωταρχικό ρόλο της οπτικοχωρικής κωδικοποίησης (visual-spatial 

encoding) 

 Διαφοροποιημένη ανάσυρση κατοπτρικών θέσεων (θέσεις που προβάλλονται 

μέσω καθρέφτη) ή από μετάφραση (translation δηλ. θέσεις που 

παρουσιάζονται ακουστικά). 

 

Από τη συγκεκριμένη θεωρία προέκυψαν ισχυρές εμπειρικές αποδείξεις που 

στόχευαν στην αναγνώριση των chunks. Θεωρώντας ότι τα chunks δίνουν πρόσβαση 
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σε μία σχηματική, σημασιολογική μακρόχρονη μνήμη (schematic-semantic Long 

Term Memory,LΤM) η θεωρία φαίνεται να εμπλέκει και  το ρόλο του 

σημασιολογικού προσανατολισμού (semantic orientation). 

 

Η αδυναμία της θεωρίας φαίνεται στις μελέτες που αφορούν την παρεμβολή και πιο 

συγκεκριμένα στη δοκιμασία με τις πολλαπλές σκακιέρες, στις περιγραφές υψηλού 

επιπέδου που αναφέρονται από τους μαιτρ, όπου, όμως, οι πρόσθετες παραδοχές στη 

στρατηγική τους, καθώς και το μέγεθος των chunks φαίνεται να μειώνει την 

παραπάνω αδυναμία.  

 

SEEK Theory: 

Η θεωρία SEEK είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί κι αυτό γιατί πολλοί μηχανισμοί 

της θεωρίας  μένουν κατά ένα μεγάλο μέρος αδιευκρίνιστοι. Διαισθητικά αναπαριστά 

τις περιγραφές των μαιτρ επιτρέποντας έτσι να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για τις 

μελέτες παρεμβολής και τους ρόλους του σημασιολογικού προσανατολισμού. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι αδυναμίες της θεωρίας SEEK αναφέρονται: 

 Στην ανάσυρση πολύ σύντομα παρουσιαζόμενων θέσεων 

 Στην ανάσυρση τυχαίων θέσεων 

 Στα στοιχεία που αφορούν τα chunks 

 Στην επίδραση της τροποποίησης της σκακιέρας (board modification) 

 

Επιπλέον η έμφαση που δίνει η θεωρία στη λεκτική γνώση σε σχέση με την 

οπτικοχωρική γνώση, δεν στηρίζεται από τα δεδομένα.  

 

Θεωρία Μακρόχρονης Μνήμης Εργασίας: 

 Η τετράγωνη εκδοχή της θεωρίας της μακρόχονης μνήμης εργασίας 

μοιράζεται κάποιες δυσκολίες που εντοπίζονται και στη SEEK Theory. 

Κάποια δεδομένα δεν παρουσιάζονται με καθαρότητα (μελέτες μάθησης 

μακράς εμβέλειας και στοιχεία για chunks) ενώ κάποια ευρήματα έρχονται σε 

αντίθεση με τις προβλέψεις της θεωρίας, όπως η ανάκληση θέσεων που έχουν 

παρουσιαστεί για πολύ μικρό χρόνο και η μάθηση περιορισμένης εμβέλειας. 

Πιο συγκεκριμένα οι τυχαίες θέσεις εξετάζονται με δυσκολία. Οι Ericsson και 
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Kintsch (1995) τονίζουν ότι “Η ικανότητα να αποθηκεύεις τυχαίες 

σκακιστικές θέσεις παρέχει ιδιαίτερα ισχυρές αποδείξεις για την ικανότητα να 

κωδικοποιείς ξεχωριστά κομμάτια σκακιού στη δομή ανάσυρσης”. Όμως τα 

ερευνητικά αποτελέσματα καταρρίπτουν ξεκάθαρα αυτή τη δήλωση: Με την 

ανάκληση τυχαίων θέσεων οι μαιτρ αποδίδουν άσχημα σε παρουσίαση 5 

δευτερολέπτων (το 1/3 από τα κομμάτια αποδίδεται σωστά) κι ακόμη και με 

παρουσίαση των 60 δευτερολέπτων δεν ανακαλούν σωστά περισσότερα από 

τα 2/3 των κομματιών (τόσο με οπτική όσο και με ακουστική παρουσίαση). 

 Η ανάκληση παρτίδων με τυχαίες, μη νόμιμες, κινήσεις φέρνει την ανάκληση 

θέσεων στα ίδια επίπεδα με τους μη ισχυρούς σκακιστές. Είναι ξεκάθαρο ότι 

οι μαιτρ δεν ωφελούνται από μια δομή ανάκλησης σε τέτοιες θέσεις. 

 Άλλα αρνητικά είναι ότι οι μαιτρ δεν φτάνουν σε τέλεια ανάσυρση θέσεων 

όταν έχουν μόνο μερικά κομμάτια πάνω στη σκακιέρα (θέση φινάλε) και με 

τη διαφοροποιημένη ανάσυρση θέσεων.  

 Η ιεραρχική εκδοχή της θεωρίας της μακρόχρονης μνήμης εργασίας αποδίδει 

καλύτερα στην εξήγηση των ευρημάτων αν και παρουσιάζει αρκετές ασάφειες 

σε πολλά σημεία. Πιο συγκεκριμένα, δύο στοιχεία ξεκαθάρισαν από την 

εφαρμογή αυτής της εκδοχής στα εμπειρικά δεδομένα.: 

1. Η γρήγορη αναγνώριση των σχημάτων και των μοτίβων παίζει πιο 

σημαντικό επεξηγηματικό ρόλο από ό,τι η αποθήκευση νέων 

πληροφοριών, που είναι το σημείο ελέγχου (control thrust) της θεωρίας. 

2. Αρκετές φορές ήταν απαραίτητο να γίνει η υπόθεση ότι οι χρόνοι 

κωδικοποίησης ήταν σχετικά αργοί στη δομή ανάσυρσης και στη 

μακρόχρονη μνήμη έτσι ώστε να αποτρέπονται και για την ιεραρχική 

εκδοχή της θεωρίας  τα ίδια προβλήματα που εκφράζει η τετράγωνη 

εκδοχή. Αυτό όμως δείχνει να έρχεται σε αντίθεση με ένα βασικό σημείο 

των Ericsson και Kintsch (1995) δηλ. ότι η κωδικοποίηση θα πρέπει να 

είναι γρήγορη και αξιόπιστη για τους μαίτρ. 

 

Template theory: 

Σε ένα βαθμό, η θεωρία των templates περικλείει τα καλύτερα στοιχεία από τις 

προηγούμενες θεωρίες. Π.χ Φαίνεται ότι η έννοια των chunks γενικότερα 

αποσαφηνίζει  την: 
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 ανάκληση θέσεων παρτίδας και τυχαίων θέσεων 

 τον κυρίαρχο ρόλο της οπτικό-χωρικής κωδικοποίησης 

 την διαφοροποιημένη ανάκληση θέσεων. 

 

Η έννοια των chunks επίσης ευθύνεται για τις συγκεκριμένες κινήσεις ματιών που 

παρατηρούνται. Τα templates ως συνδυασμός των εννοιών περιγραφής υψηλού 

επιπέδου, των chunks και της δομής ανάσυρσης, αποτελούν το κλειδί για την 

ερμηνεία της παρεμβολής και των αποτελεσμάτων από τις πολλαπλές σκακιέρες 

καθώς και τον ρόλο του χρόνου παρουσίασης στην ανάκληση θέσεων παιχνιδιού. 

Άρα,  εφόσον τα templates (και chunks) συνδέονται με άλλους κόμβους (nodes) στην 

σημασιολογική μακρόχρονη μνήμη (semantic long term memory)  ευθύνονται για τις 

επιδράσεις του σημασιολογικού προσανατολισμού (semantic orientation) και της 

τυπικότητας (typicality) . 

 

Έτσι η template theory και η μακρόχρονη μνήμη εργασίας μοιράζονται πολλά 

στοιχεία όπως: 

 Ταχεία κωδικοποίηση στη μακρόχρονη μνήμη 

 Tη σημασία των στοιχείων ανάσυρσης  

 Μικρή χωρητικότητα στη βραχύχρονη μνήμη. 

 

Στην Template Theory η κωδικοποίηση σε σχισμές εμφανίζεται αφού ένα σχήμα έχει 

εξεταστεί μέσω αντιληπτικών στοιχείων. Τα templates προσφέρουν δομές μερικής 

ανάσυρσης που είναι συγκεκριμένες για μια τάξη θέσεων. Οι βασικές διαφορές της 

Template Theory, σε σχέση με τις άλλες θεωρίες είναι: 

 Εξειδίκευση (Specificity) σε σχέση με τη γενικότητα της δομής ανάσυρσης. 

 Μερική, σε σχέση με ολική, ικανότητα της δομής να κωδικοποιήσει 

πληροφορίες. 

 

Η Template Theory, όπως και η Chunking Theory, εκτός από την συμβολή στην 

ερμηνεία των  εμπειρικών δεδομένων στη σκακιστική μνήμη, προσφέρουν μία 

κατανοητή θεωρία πάνω στην εξειδίκευση που περιλαμβάνει την αντίληψη, τη μνήμη 

και τη λύση προβλημάτων. Επίσης τα παραπάνω ενισχύονται από την ύπαρξη 

προγράμματος για ηλεκτρονικό υπολογιστή που παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης 
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δοκιμασιών με ακρίβεια. Ενώ η γενικότητα  της Template Theory, εκτός σκακιστικού 

χώρου, δεν έχει εξακριβωθεί, η συγγένειά της με την Chunking Theory διαμορφώνει 

ευνοϊκές προοπτικές. 

 

Διαμορφώνονται  έτσι γενικά συμπεράσματα που δεν αφορούν αποκλειστικά το 

σκάκι: 

1. Η Chunking Theory αποδίδει πολύ καλύτερα από όσο προτείνεται στη 

βιβλιογραφία. 

2. Η αντίληψη παίζει σημαντικό ρόλο στη γνώση (κάτι που ήταν ήδη άποψη των 

De Groot, Chase και Simon, ενώ η έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη (Brooks 

1992) συμφωνεί με την άποψη αυτή). 

3. Συγκρίνοντας πληροφορίες, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια της αντίληψης 

της μνήμης και της λύσης προβλημάτων, προσφέρονται ξεκάθαρα 

προτερήματα, όπως διατύπωσε ο Newell (1973),που περιλαμβάνουν μία 

μείωση του αριθμού του βαθμού ελευθερίας (number of degrees of freedom) 

που εκχωρούνται στη θεωρία. 

4. Στη σύγκριση των παραπάνω φαίνονται ξεκάθαρα οι αδυναμίες των λεκτικών 

θεωριών: 

 Ασάφεια 

 Μη ανατρεψιμότητα (non-refutability) 

 Ευκολία προσθήκης βοηθητικών παραδοχών, που μπορεί να μην είναι 

συμβατές με την ουσία της θεωρίας (π.χ. η βοηθητική παραδοχή ότι οι 

χρόνοι κωδικοποίησης είναι αργοί, μπορεί να φαίνεται λογική, αλλά αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με την έμφαση της μακρόχρονης μνήμης εργασίας σε 

ταχείς χρόνους κωδικοποίησης). 

5. Η απόφαση να προτιμούνται ακριβείς προβλέψεις μέσα σε συγκεκριμένο 

τομέα, σε σχέση με χαλαρές προβλέψεις που αφορούν διάφορους τομείς, 

παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως, π.χ., το γεγονός ότι με αυτή την 

προσέγγιση αναγνωρίζεται η σημασία των περιορισμών που επιβλήθηκαν από 

το χώρο/ πλαίσιο των δοκιμασιών (Newell και Simon 1972, Ericsson και 

Kintsch 1995). Ενώ είναι σημαντικό να γίνεται έρευνα των γνωσιακών αρχών 

(cognitive principles) –όπως ο ρόλος του chunking- δεν πρέπει να λησμονείται 

ότι κάθε χώρος εξειδίκευσης επιβάλει περιορισμούς που σχηματίζουν 
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συμπεριφορές στο συγκεκριμένο χώρο. Σε χαλαρή σύγκριση θεωριών, 

εφαρμοσμένων σε διαφορετικούς χώρους, οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να 

χαθούν, δηλαδή κατά τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ θεωρίας και πράξης 

μπορούν να χαθούν πολλά δεδομένα όταν αυτό γίνεται σε ένα γενικό επίπεδο. 

 

Η επίδραση της έρευνας στο σκάκι για τη γνωσιακή επιστήμη είναι γενική και πολύ 

σημαντική, ιδιαίτερα στη μελέτη της εξιξειδίκευσης. Αποδείχτηκε ότι τα βασικά 

στοιχεία της σκακιστικής εξειδίκευσης γενικεύονται και σε άλλους χώρους. Το σκάκι 

προσφέρει μια πλούσια τράπεζα πληροφοριών και εμπειρικών αποτελεσμάτων που 

επιτρέπει τον έλεγχο θεωριών για την «ειδική μνήμη». Επιπλέον,  επειδή βασίζεται σε 

υπάρχοντα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, υπάρχει μία επαρκής και πλήρης 

θεωρία για τη σκακιστική μνήμη, προσφέροντας έτσι  το κατάλληλο πλαίσιο, τόσο 

για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου σκακιστικής εξειδίκευσης, όσο και 

για την ενοποίηση του τεράστιου όγκου πειραματικών αποτελεσμάτων. 

 

 

10. Συγκίνηση 
 

Η ρίζα  της λέξης συγκίνηση αναφέρεται στην τάση για κίνηση, για δράση. 

Συγκίνηση = emotion από το λατινικό motere = κινώ. Κάθε συγκίνηση προετοιμάζει 

το άτομο για ένα διαφορετικό είδος αντίδρασης και φαίνεται πως είναι πολύπλοκα 

οργανωμένες εσωτερικές ψυχολογικές και φυσιολογικές καταστάσεις που 

αποτελούνται από: 

1. Την υποκειμενική εμπειρία της συγκίνησης 

2. Σωματικές αλλαγές (διαμεσολάβηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος). 

3. Εκφράσεις του προσώπου 

4. Γνωστικές ερμηνείες των καταστάσεων που σχετίζονται με τη συγκίνηση. 

 

Το πολυσύνθετο φαινόμενο των συγκινήσεων προετοιμάζει τον άνθρωπο για 

διαφορετικές αντιδράσεις στις συναλλαγές του με το περιβάλλον και συνεπάγεται, 

κατά κανόνα, αλλαγές φυσιολογικού τύπου και αλλαγές συμπεριφοράς. 
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Αναπόσπαστο κομμάτι των συγκινήσεων είναι οι γνωστικοί μηχανισμοί που 

επιτρέπουν τόσο την αντίληψη, την αξιολόγηση, την αναπαράσταση και τη 

νοηματική ανάλυση των καταστάσεων και των ερεθισμάτων που ενέχονται στις 

συγκινήσεις, όσο και τη συνειδητοποίηση των συγκινήσεων μέσα από την 

υποκειμενική  εμπειρία. Σύμφωνα με τον Fridja (1986) οι συγκινήσεις καθορίζονται 

από τα ακόλουθα στοιχεία. 

1. Η συγκίνηση προκαλείται όταν το άτομο αξιολογεί, συνειδητά ή ασυνείδητα, 

ένα γεγονός ως σχετικό με ένα στόχο που είναι σημαντικός για το ίδιο το 

άτομο. Όταν ο στόχος προωθείται το άτομο βιώνει θετική συγκίνηση ενώ όταν 

ο στόχος δεν προωθείται το άτομο βιώνει αρνητική συγκίνηση. 

2. Η ετοιμότητα για δράση αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της συγκίνησης με 

προτεραιότητα στη δράση που κρίνεται ως επείγουσα. Έτσι η συγκίνηση 

μπορεί να διακοπεί ή να ανταγωνιστεί άλλες νοητικές διαδικασίες. 

3. Η συγκίνηση βιώνεται ως ξεχωριστή νοητική κατάσταση που συνοδεύεται 

από σωματικές αλλαγές, εκφράσεις και πράξεις. Οι συγκινήσεις δε 

συμβαίνουν μονομιάς παρά πηγάζουν από μία διαδικασία που χαρακτηρίζεται 

από τα ακόλουθα στάδια, σύμφωνα με το Fridja. 

 Αποτίμηση-Εκτίμηση, δηλαδή η αναγνώριση ενός γεγονότος ως 

σημαντικού εφόσον οι συγκινήσεις προκαλούνται από γεγονότα-

ερεθίσματα και έχουν προθετικότητα. 

 Αξιολόγηση του πλαισίου (context evaluation), δηλαδή οι σκέψεις γύρω 

από το γεγονός ερέθισμα που προκάλεσε τη συγκίνηση και από το τι 

χρειάζεται να γίνει. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η 

προσαρμογή του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από την κατανόηση του 

αγνώστου και από τη δυνατότητα να ανανεώνει, όταν χρειάζεται, τα 

σχέδιά του. 

 Ετοιμότητα για δράση (action readiness). 

 Φυσιολογικές αλλαγές, έκφραση, δράση (physiological change, 

expression, action).  
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10.1 Η Σχέση Αλληλεπίδρασης των Συγκινήσεων και των Γνωστικών 

Μηχανισμών 

 

Καθημερινά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το δίλημμα  όπου πρέπει να επιλέξουν 

ανάμεσα σε αυτό που θέλουν και σε αυτό που θεωρούν σωστό, δηλαδή ανάμεσα σε 

“αυτό που τους λέει η καρδιά τους” και σε “αυτό που τους λέει η λογική τους”. Η 

γνωσιακή επιστήμη διατήρησε και συντήρησε τη μακρόχρονη προσπάθεια 

διαχωρισμού της σκέψης από τη συγκίνηση, δηλαδή της ορθολογικότητας από το 

πάθος. Όμως, κατά τη διάρκεια της μελέτης των γνωστικών λειτουργικών του νου, 

παραμελήθηκε η μελέτη των συγκινήσεων και δόθηκε έμφαση στη λειτουργική 

οργάνωση του νου κατά τα πρότυπα που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές. Δηλαδή οι νοητικές καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν ως φυσικές 

καταστάσεις που συσχετίζονται μεταξύ τους με πολύπλοκους αλγορίθμους κι όχι ως 

εγκεφαλικές καταστάσεις. Έτσι παρατηρήθηκε δυσκολία στη ερμηνεία των 

συγκινήσεων αφού συνδέθηκαν άμεσα με τη βιολογική λειτουργία του σώματος.  

 

Τα τελευταία χρόνια οι συγκινήσεις τράβηξαν το ενδιαφέρον των ερευνητών και αυτό 

γιατί φάνηκε ότι ο νους χωρίς συγκίνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 

πραγματικότητα του ανθρώπου και αυτό γιατί χαρακτηρίζεται από σκέψεις, 

επιθυμίες, φόβους, λύπες, χαρά και πόνο. Ο διαχωρισμός μεταξύ της λογικής και των 

συγκινήσεων δικαιολογήθηκε με τη σύγκριση των διαφορετικών μηχανισμών που τα 

υποστηρίζουν, δηλαδή τη σύγκριση του συγκινησιακού νου με το σκεπτόμενο νου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο συγκινησιακός νους είναι ταχύτερος, οι αντιδράσεις είναι στερεότυπες  

«μονοκόμματες» αυτόματες και αντανακλούν ένα απλοποιημένο πρότυπο 

συμπεριφοράς. Δηλαδή σκέφτεται συσχετιστικά με βάση συνειρμούς και με 

συνδυασμούς στοιχείων. 

 Ο σκεπτόμενος νους χαρακτηρίζεται από χρονοβόρα, αναλυτική 

συλλογιστική και οι αντιδράσεις είναι ποικίλες και συνθετότερες, δηλαδή 

σκέφτεται με βάση συμβολικές διαδικασίες, αντικειμενικά στοιχεία, 

επιχειρήματα και υποθέσεις και τη σχέση αιτίου-αιτιατού. 

 

Όμως είναι δεδομένη η στενή σχέση των συγκινήσεων με τους γνωστικούς 

μηχανισμούς και γνωρίζουμε ότι έχουμε χαρά στην επιτυχία της επίτευξης των 
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στόχων και λύπη στην αποτυχία. Οι συγκινήσεις συνδέονται στενά με τη μάθηση 

μέσα από την ιδιότητα του ενδιαφέροντος, της δύναμης της θέλησης και του 

κινήτρου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι παρόντα με ιδιαίτερη έμφαση σε όλους τους 

ειδήμονες. Όσον  αφορά τη μνήμη και τη στενή και άρρηκτη αλληλεπίδρασή της με 

τις συγκινήσεις, ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το ότι μέσα στο μεταιχμιακό σύστημα 

του εγκεφάλου εμπεριέχεται ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή και η νευρική σύνδεση 

τους μας παρέχει μνήμες συγκινησιακού περιεχομένου. Με βάση τα παραπάνω 

φτάνουμε στο συμπέρασμα πως μόνο με ολιστική προσέγγιση και σύνθεση των 

στοιχείων θα φτάσουμε στην κατανόηση του ατόμου. 

 

 Πιο συγκεκριμένα έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η συγκινησιακή κατάσταση του 

ατόμου επηρεάζει σημαντικά τις μνημονικές λειτουργίες και ιδιαίτερα τη λειτουργία 

της ανάσυρσης πληροφοριών. Όμως οι ερευνητές δεν συμφωνούν στο βαθμό 

επίδρασης και στο αν είναι  θετική ή αρνητική η επίδραση των συγκινήσεων στην 

μνήμη. Έτσι σε κάποιες έρευνες τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα ανασύρουν 

ευκολότερα και γρηγορότερα τα ευχάριστα θέματα και γεγονότα από ότι τα 

δυσάρεστα δηλ. ότι οι ευχάριστες πληροφορίες είναι πιο ευπρόσδεκτες στο 

μνημονικό σύστημα γιατί διαπιστώνεται ότι κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται με 

μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια σε σχέση με τα δυσάρεστα και ουδέτερα θέματα 

(Rychalk 1994, Badley 1992, Walker 1997). Άρα το μνημονικό σύστημα λειτουργεί 

καλύτερα όταν το άτομο είναι ήρεμο και χωρίς άγχος. Όμως από την άλλη το πείραμα 

του Jelicic (2004) όσον αφορά την επίδραση του στρες στην ανάκληση λέξεων έδειξε 

διαφορετικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα ζήτησε από φοιτητές πανεπιστημίου ( 

που νόμιζαν ότι  περνούσαν από συνέντευξη για δουλειά) α) να κάνουν παρουσίαση 

σε κοινό και β) να λύσουν δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα. Στη συνέχεια εξέτασε τη 

μνημονική τους ικανότητα με τη χρήση 15 ουδέτερων και 15 συναισθηματικά 

φορτισμένων λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι το στρες είχε ως αποτέλεσμα την 

βελτίωση της ανάσυρσης συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων. 

 

Η απόδοση των ειδημόνων, επίσης, αποκαλύπτει τις προσαρμογές του γνωσιακού 

συστήματος μέσω της μάθησης και της απόκτησης δεξιοτήτων: Φαίνεται ότι σε 

πολλούς τομείς, με την εξειδίκευση μπορούν να παρακαμφθούν κάποια βασικά όρια 

στην επεξεργασία πληροφοριών (π.χ. τα όρια της βραχύχρονης μνήμης μπορούν να 

παρακαμφθούν από την απόκτηση μνημονικών δεξιοτήτων που βασίζονται στην 
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αποθήκευση της μακρόχρονης μνήμης).Θα ήταν ενδιαφέρον  με βάση και τα 

παραπάνω να μελετηθεί πως οι μαιτρ αποδίδουν κάτω από στρεσογόννες συνθήκες. Η 

λέξη στρες προέρχεται από τη λέξη distress και αυτή, με τη σειρά της, από τη 

λατινική λέξη districtia (=τραβώ, σκίζω). Το στρες είναι μία ιδιαίτερα ευρεία έννοια 

που χαρακτηρίζει οποιαδήποτε εκτροπή και παρέκκλιση από την ομοιοστασία. Το 

στρες δεν είναι πάντα κακό και βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισμό αρκεί να μην 

έχει χρόνια και αρρύθμιστη παρουσία στην καθημερινότητα ενός ατόμου. Τα 

ευρήματα από τις  μελέτες πάνω στο στρες δεν μπορούν να καταλήξουν και εδώ  αν 

είναι πάντοτε θετική ή αρνητική η επίδραση τους στρες στις νοητικές λειτουργίες. 

Πάντως αρκετές  μελέτες έχουν δείξει ότι το έντονο στρες μειώνει το επίπεδο της 

προσοχής καθώς και ότι μπορεί να μειώσει την ικανότητα  εξέτασης πιθανοτήτων στη 

λήψη μίας απόφασης. Γενικότερα παρατηρείται δυσκολία στην αντιμετώπιση 

συνθηκών μη γραμμικών συστημάτων (Sterman 2002).  

 

Όσο αφορά την επίδραση του στρες  στην μνήμη εργασίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το πείραμα του Robinson (2007) με προσομοίωση πτήσης ελικοπτέρου 

που συντρίβεται. Η διάρκεια της προσομοίωσης ήταν 5 λεπτά. Την πρώτη μέρα 

εξετάστηκε το άγχος με το ερωτηματολόγιο STAI (State Trait Anxiety Inventory), 

μετρήθηκε η κορτιζόλη (ορμόνη που τα επίπεδα της αυξάνονται κάτω από 

στρεσσογόνες συνθήκες) στο σάλιο και πραγματοποιήθηκε δοκιμασία για τη μνήμη 

εργασίας. Τη δεύτερη μέρα εξετάστηκε το άγχος, πραγματοποιήθηκε δοκιμασία για 

τη μνήμη εργασίας, εκτελέστηκε η άσκηση και μετρήθηκε ξανά το άγχος. Την πέμπτη 

μέρα πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία για τη μνήμη εργασίας και εξετάστηκε το 

άγχος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μνήμη εργασίας διατηρήθηκε κατά την 

αναμονή του στρεσογόννου ερεθίσματος αλλά παρουσιάστηκαν ελλείμματα σε αυτή 

αμέσως μετά την έκθεση στα στρεσογόννα ερεθίσματα.  

 

Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη του ψυχολόγου και ισχυρού σκακιστή (σε επίπεδο 

γκρανμαίτρ) Reuben Fine (1967) που πρότεινε πως το αγωνιστικό σκάκι πολύ 

υψηλού επιπέδου και τα ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα τους στρες που αντιμετωπίζουν 

οι ειδήμονες σκακιστές επηρεάζουν τη φυσική τους κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, 

πρότεινε ότι η συγκινησιακή και φυσική ένταση που προκαλεί το στρες πιθανότατα 

επηρέασαν την υγεία και προκάλεσαν το θάνατο σε τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές, 

τους Morphy, Capablanca και Alekhine οι οποίοι πέθαναν στις ηλικίες από 45 έως 55 
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ετών. Ο Barry (1969), βασιζόμενος σε αυτή την υπόθεση, συνέκρινε τη διάρκεια ζωής 

των κορυφαίων γκρανμαίτρ σε σχέση με τους κατώτερους μαιτρ και τους συνθέτες 

σκακιστικών προβλημάτων. Βρέθηκε, ότι οι κορυφαίοι γκρανμαίτρ τείνουν να ζουν 

μία δεκαετία λιγότερο, έως 60 ετών. Ακόμη, δεν βρέθηκε διαφορά σε αυτούς που 

κατακτούν τον παγκόσμιο τίτλο σε σχέση με αυτούς που δεν φτάνουν σε αυτή τη 

διάκριση. Ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι όσοι είχαν επαγγελματικά ενδιαφέροντα 

εκτός σκακιού φαίνεται να ζουν περισσότερο.  
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11. Πείραμα 
 

11.1 Στόχος του Πειράματος 

 

Ο στόχος του πειράματος είναι να διερευνηθεί η επίδραση στρεσογόννων 

/δυσάρεστων ερεθισμάτων στη μνήμη εργασίας ειδημόνων σκακιστών. 

 

11.2 Συμμετέχοντες/Υλικά 

 

 10 ειδήμονες σκακιστές επιπέδου υποψηφίου μαιτρ και άνω (experts), 

χωρισμένοι σε 2 ομάδες των 5 ατόμων. 

 5 laptop/PC, ένα για τον κάθε συμμετέχοντα σε κάθε ομάδα. 

 1 laptop/PC για την επίδειξη των σκακιστικών θέσεων και των εικόνων 

 1 προβολέας 

 

 

11.3 Περιγραφή του Πειράματος 

 

Στο πείραμα συμμετείχαν 10 ειδήμονες σκακιστές επιπέδου υποψηφίου μαιτρ και 

άνω. Λόγω του περιορισμένου αριθμού σε laptop οι σκακιστές χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες ώστε το πείραμα να γίνει σε δύο επαναλήψεις (5 υποκείμενα σε κάθε ομάδα). 

Τα υποκείμενα ήταν όλοι άντρες με ηλικίες που κυμαίνονταν από 16 έως 46 ετών 

(Μέσος όρος ηλικίας 31,1 έτη). Εξ’ αυτών οι 6 ήταν δεξιόχειρες, οι 3 αριστερόχειρες 

ενώ υπήρχε κι ένας αμφιδέξιος. 

 

Ο σχεδιασμός του πειράματος ήταν ότι στα υποκείμενα θα παρουσιαζόταν μία 

σκακιστική θέση, θα δέχονταν έπειτα κάποια ουδέτερα ερεθίσματα (ουδέτερες 

εικόνες αντικειμένων) και κατόπιν θα καλούνταν να αναπαράγουν τη σκακιστική 

θέση που τους είχε παρουσιαστεί πριν τα ερεθίσματα. Η ίδια διαδικασία θα 

επαναλαμβανόταν για δεύτερη φορά αλλά τώρα τα ερεθίσματα θα ήταν συγκινησιακά 

φορτισμένα (εικόνες βίας ή τραυματισμένων ανθρώπων).  
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Η διαδικασία του πειράματος ήταν η εξής: 

 

 Επίδειξη 1ης θέσης (30 δευτερόλεπτα) 

 Προβολή ουδέτερων εικόνων (1 λεπτό) 

 Μεσοδιάστημα /νεκρός χρόνος (30") 

 Αναπαραγωγή 1ης θέσης (5 λεπτά) (όπου θα άνοιγαν μία κενή σκακιέρα στο 

laptop και θα έστηναν τα κομμάτια) 

 Μεσοδιάστημα/ νεκρός χρόνος (1 λεπτό) 

 Επίδειξη 2ης θέσης (30 δευτερόλεπτα) 

 Προβολή συγκινησιακά φορτισμένων εικόνων (1 λεπτό) 

 Μεσοδιάστημα /νεκρός χρόνος (30") 

 Αναπαραγωγή 2ης θέσης (5 λεπτά) (όπου θα άνοιγαν μία κενή σκακιέρα στο 

laptop και θα έστηναν τα κομμάτια) 

 

Συνολική διάρκεια πειράματος για κάθε ομάδα: 15 λεπτά 

 

 

Σημειώσεις: 

 

Οι εικόνες που επιδείχθηκαν στα υποκείμενα προέρχονται από το αρχείο της 

Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων (ΑΡΑ). 

 

Για την αναπαράσταση των θέσεων χρησιμοποιήθηκε το σκακιστικό λογισμικό 

ChessBase που επιτρέπει την αναπαραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία 

σκακιστικών θέσεων και παρτίδων. 

 

Οι θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν από τον γκρανμαίτρ, τέως πρωταθλητή 

Ελλάδας και νυν προπονητή της Ελληνικής εθνικής ομάδας κ. Γιάννη Νικολαΐδη. 

Προκειμένου να ισοσκελιστεί τυχόν διαφορά στην αντικειμενική δυσκολία 

απομνημόνευσης κάθε θέσης, οι δύο θέσεις παρουσιάστηκαν με διαφορετική σειρά 

στα δύο γκρουπ (δηλ η θέση που παρουσιάστηκε 1
η
 στο Α’ Γκρουπ παρουσιάστηκε 
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2
η
 στο Β’ Γκρουπ και αντίστοιχα η 2

η
 θέση που παρουσιάστηκε στο Α’ Γκρουπ 

παρουσιάστηκε 1
η
 στο Β’ Γκρουπ) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Η θέση που επιδείχθηκε 1
η
 στο Α’ Γκρουπ και 2

η
 στο Β’ Γκρουπ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Η θέση που επιδείχθηκε 2
η
 στο Α’ Γκρουπ και 1

η
 στο Β’ Γκρουπ 
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Εικόνα 4: Δείγμα από τις ουδέτερες εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα 

 

 

 

Εικόνα 5: Δείγμα από τις συγκινησιακά φορτισμένες εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν 

στο πείραμα 
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11.4 Αποτελέσματα του Πειράματος 

 

Τα αποτελέσματα των υποκειμένων στο πείραμα συνοψίζονται στον Πίνακα 2: 

 
Πείραμα για μνήμη εργασιας των σκακιστών 

Αιγάλεω, 13 Απριλίου 2008, 8.00 μ.μ. 

       

Α' Group 

   
Έτος 

Γεν. 
Elo 

Α/χείρας 

- 

Δ/χείρας 

1η θέση (σωστές 

επιλογές) 

2η θέση (σωστές 

επιλογές) 

1 Υποκ. 1 1962 2200 Δ 29/32 25/30 

2 Υποκ. 2 1977 2200 Δ 31/32 29/30 

3 Υποκ. 3 1976 2050 Α+Δ 31/32 22/30 

4 Υποκ. 4 1978 2175 Α 26/32 22/30 

5 Υποκ. 5 1982 2250 Δ 31/32 27/30 

       

Β' Group  

   
Έτος 

Γεν. 
Elo 

Α/χείρας 

- 

Δ/χείρας 

1η θέση (σωστές 

επιλογές) 

2
η
 θέση (σωστές 

επιλογές) 

1 Υποκ. 6 1987 2394 Α 28/30 32/32 

2 Υποκ. 7 1977 2206 Δ 27/30 29/32 

3 Υποκ. 8 1977 2342 Δ 30/30 32/32 

4 Υποκ. 9 1974 2291 Δ 26/30 31/32 

5 Υποκ. 10 1992 2232 Α 27/30 32/32 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα υποκειμένων στο πείραμα 

 

Προκειμένου να έχουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα για τις επιδόσεις των πιο ισχυρών 

σκακιστών η ομάδα των υποκειμένων διαχωρίστηκε σε εκείνους με Elo > 2200 

(Μαιτρ) και σε εκείνους με Elo <=  2200 (Υποψήφιοι Μαιτρ). Στο Γράφημα 1 

παρατηρούμε ότι οι σκακιστές με Elo <= 2200 αλλά και οι σκακιστές με Elo > 2200 

παρουσιάζουν παρόμοια επίδοση μετά την προβολή των ουδέτερων εικόνων. Μετά 

όμως την παρουσίαση των συγκινησιακά φορτισμένων εικόνων οι σκακιστές με Elo 

<= 2200 παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά (p = 0.764) χαμηλότερη επίδοση ενώ 

εκείνοι με Elo > 2200 δεν παρουσίασαν αλλαγή στην επίδοσή τους. 
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Γράφημα 1: Ποσοστό επιτυχίας  σε σχέση με το συγκινησιακό φορτίο των οπτικών 

ερεθισμάτων. Μετά την παρουσίαση συγκινησιακά φορτισμένων εικόνων τα άτομα 

με το χαμηλότερο Elo είχαν στατιστικά σημαντικά  χαμηλότερο ποσοστό επιτυχιών  

(r = 0.109, p = 0.764) 

 

Στο Γράφημα 2 φαίνεται ότι  μετά την παρουσίαση των ουδέτερων ερεθισμάτων δεν 

υπάρχει συσχέτιση της επίδοσης με το επίπεδο/ δυναμικότητα των σκακιστών. 
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Γράφημα 2: Συσχέτιση Επιτυχιών – Επιπέδου Elo μετά την παρουσίαση των  

ουδέτερων οπτικών ερεθισμάτων 

r=0,109 
p=0,764 
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Αντίθετα, στο Γράφημα 3 φαίνεται η συσχέτιση Επιτυχιών – Επιπέδου Elo  μετά την 

παρουσίαση συγκινησιακά φορτισμένων ερεθισμάτων. Όπως διαπιστώνεται υπάρχει 

στατιστικά σημαντική (r = 0.790, p = 0.007) θετική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού 

επιτυχιών και του επιπέδου Elo, δηλαδή όσο χαμηλότερο το Elo τόσο χειρότερη η 

επίδοση. Άρα, όσο υψηλότερο το Elo των σκακιστών, τόσο καλύτερη και η 

αντίδρασή τους κάτω από συγκινησιακά φορτισμένες καταστάσεις. Δείχνουν, με 

άλλα λόγια, μεγαλύτερη αντίσταση σε ερεθίσματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

αρνητικά την επίδοσή τους και τη μνήμη τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Συσχέτιση Επιτυχιών – Επιπέδου Elo μετά την παρουσίαση 

συγκινησιακά φορτισμένων οπτικών ερεθίσματα 

 

 

12. Σύνοψη – Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 

Η απόκτηση της εξειδίκευσης σε οποιονδήποτε τομέα και χώρο απαιτεί  πολύχρονη  

συστηματική προσπάθεια, επιμονή, προγραμματισμό, καλή οργάνωση χρόνου και 

τρόπου εξάσκησης, προσήλωση και αυτοσυγκέντρωση στον στόχο και υγιή 

φιλοδοξία του ατόμου να ξεπεράσει την μέτρια ή καλή επίδοση και να φτάσει στο 

επίπεδο του ειδήμονα. Η εξαιρετική επίδοση αποτελεί τον στόχο πολλών αλλά λίγοι 
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φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Κάποιοι αναφέρονται στο ταλέντο, στο φυσικό χάρισμα  

και στην κλίση του ατόμου σε έναν τομέα. Όμως το ταλέντο φαίνεται πως είναι 

ουσιαστικά η αυτό-ρύθμιση προς έναν στόχο δηλ., η  ύπαρξη ενός ισχυρότατου 

εσωτερικού κινήτρου για την επιτυχία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου άτομα 

που θεωρήθηκαν ταλέντα δεν προχώρησαν ιδιαίτερα στον τομέα τους και αυτό γιατί 

δεν χειρίστηκαν έξυπνα και αποδοτικά τα προσόντα τους ή δεν είχαν πραγματικό 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο στόχο. Η εξάσκηση φέρνει πρόοδο και η πρόοδος 

επιτυχία. Αν η πρόοδος αποτελεί κίνητρο για ακόμα περισσότερη εξάσκηση τότε το 

άτομο αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ειδήμονα με ικανότητες αυτοματισμού. 

Ο αυτοματισμός είναι το αποτέλεσμα της οργανωμένης εξάσκησης και του μεγάλου 

όγκου εμπειρίας και γνώσης στον συγκεκριμένο τομέα και χαρακτηρίζεται από 

ταχύτητα και ασυνείδητη προσπάθεια. Οι αυτόματες διαδικασίες φαίνεται να 

αντιστέκονται στις διαταράξεις- διακοπές και στις δυσκολίες των συνθηκών  και να 

προωθούν τις γρήγορες προσαρμογές στις απαιτήσεις της εκάστοτε δοκιμασίας. 

Υπάρχουν βέβαια και περιορισμοί που καθορίζονται τόσο από τη διαδικασία όσο και 

από τις προσωπικές δυνατότητες και αντοχές του ατόμου ώστε να μπορεί κάτω από 

κάθε συνθήκη να κάνει την μέγιστη χρήση των ικανοτήτων του. 

Στο πείραμα εξετάστηκε η επίδραση στρεσογόννων / δυσάρεστων  ερεθισμάτων στη 

μνήμη εργασίας ειδημόνων σκακιστών και της αντοχής που έχουν σε αυτά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 

 Η επίδοση των δύο ομάδων των σκακιστών ήταν παρόμοια μετά από την 

παρουσίαση των ουδέτερων ερεθισμάτων.  

 Αντίθετα, μετά από την παρουσίαση των συγκινησιακά φορτισμένων  

ερεθισμάτων, η επίδοση των ατόμων με χαμηλότερο Elo ήταν χειρότερη. 

 Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν νωρίτερα για τον Αυτοματισμό και την 

Εξειδίκευση παρατηρούμε ότι οι εξειδικευμένες αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες είναι ανθεκτικές στις διαταράξεις (disruptions) που μπορούν να 

παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση μιας σκακιστικής δραστηριότητας. Με 

άλλα λόγια η εκτέλεση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών από τους 

ειδήμονες σκακιστές (Elo > 2200) φαίνεται πως δεν επηρεάζεται από τα  

συγκινησιακά φορτισμένα εξωτερικά ερεθίσματα. 
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 Οι ειδήμονες γνωρίζουν όχι μόνο περισσότερα αλλά γνωρίζουν και με 

διαφορετικό τρόπο, κατορθώνουν, δε, να απομονώνουν τις γνώσεις τους και 

να μένουν ανεπηρέαστοι από συγκινησιακά φορτισμένα ερεθίσματα. 

 

  

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα του πειράματος βλέπουμε καταρχήν  ότι οι μηχανισμοί 

κλειδιά  που χρησιμοποίησαν οι ειδήμονες σκακιστές είναι: 

α) η χρήση δομημένης ανάσυρσης κατά την δοκιμασία και  

β) η λεπτομερής κωδικοποίηση των πληροφοριών με την βοήθεια σχημάτων 

μακρόχρονης μνήμης εργασίας.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν και στοιχεία κλειδιά στην θεωρία της μακρόχρονης μνήμης 

εργασίας. Ευρήματα που υποστηρίζουν τη θεωρία μακρόχρονης μνήμης εργασίας 

(LT-WM Long- Term Working Memory) έχουν βρεθεί σε πολλούς τομείς και χώρους 

πέρα από το σκάκι. Όμως η συγκεκριμένη αναπαράσταση και η συνδεδεμένη 

επιλεκτική αποθήκευση έχουν προσαρμοσθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

ανάσυρσης (Ericsson & Kintsch, 1995). Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι Boshuirin & Schmidt (1992), Patel, Aroha & Kaufman (1994), Schmidt & 

Boshuiren (1993) υποστηρίζουν, για τους ειδήμονες στο χώρο της ιατρικής, 

ότι οι συγκεκριμένοι ειδήμονες κωδικοποιούν πληροφορίες για τους ασθενείς  

τους με έναν τρόπο που χαρακτηρίζεται από υψηλότερου επιπέδου 

αναπαραστάσεις που τους επιτρέπουν να εξετάζουν εναλλακτικές 

διαγνωστικές προσεγγίσεις χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται με βασικά 

δεδομένα και στοιχεία. 

 Ο Patel et al. δίνουν μία λεπτομερή περιγραφή των αναπαραστάσεων και των 

γνωστικών διαδικασιών που υπεισέρχονται στις ιατρικές διαγνώσεις. 

 Ο Charness (1989) υποστηρίζει ότι σε παρόμοιους μηχανισμούς οφείλεται και 

ο εξελιγμένος μηχανισμός σχεδιασμού του παιχνιδιού  που χρησιμοποιούν οι 

ειδήμονες παίχτες στο μπριτζ αλλά και στο μπιλιάρδο (snooker) (Abernethy, 

Neal & Konig, 1994). 

 

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά δεδομένα που δείχνουν ότι οι ειδήμονες αθλητές είναι 

ικανοί να εξάγουν και να ανασύρουν περισσότερες πληροφορίες έπειτα από σύντομες 
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προβολές αντιπροσωπευτικών αγωνιστικών καταστάσεων (Alard και Starkes, 1991). 

Φαίνεται ότι οι ειδήμονες αθλητές είναι ικανοί να εκτελούν πολύπλοκες εσωτερικές 

αναπαραστάσεις από σύνθετες παρτίδες κι αυτό τους επιτρέπει να προβλέπουν και να 

προστατεύονται από μελλοντικές στρατηγικές των αντιπάλων τους. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την επιλογή της πιο κατάλληλης τακτικής και στο αμυντικό και στο 

επιθετικό επίπεδο παιχνιδιού. Μελέτη του Abernethy (1991), που αφορούσε τους 

ειδήμονες αθλητές στην αντισφαίριση, τονίζει ότι η εξειδίκευση χαρακτηρίζεται από 

μία διαίσθηση, όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις των αντιπάλων, πριν ακόμη 

εκτελέσουν την κίνηση απόκρουσης. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η 

ικανότητα πρόβλεψης χαρακτηρίζει την υπεροχή των ειδημόνων σκακιστών έναντι 

των μη ειδημόνων. Και αυτό γιατί βασίζεται σε στοιχεία και λεπτομέρειες-κλειδιά, 

που, λόγω μεγάλης εμπειρίας και μεγάλου όγκου γνώσεων των ειδημόνων, τους 

επιτρέπει να παρακάμπτουν περιττές κινήσεις και να αποδίδουν με μεγαλύτερη 

ταχύτητα και ακρίβεια σε σχέση με τους μη ειδήμονες. Με βάση τα προηγούμενα, 

συμπεραίνουμε, ότι, αντίθετα από πολλές σύνθετες καθημερινές δραστηριότητες οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από αυτοματισμό (π.χ. την οδήγηση), οι ειδήμονες κατέχουν 

και διατηρούν προσαρμοσμένες αναπαραστάσεις υψηλού επιπέδου που στη συνέχεια 

οδηγούν στον εξειδικευμένο προγραμματισμό, την εξειδικευμένη πρόβλεψη και την 

εξειδικευμένη αξιολόγηση. Οι αναπαραστάσεις είναι δομικά τμήματα των 

μνημονικών ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί με την εξάσκηση (Ericsson και 

Kintsch, 1995). Η εξειδικευμένη εξάσκηση με τη σειρά της επιτρέπει στους ειδήμονες 

να αυξάνουν ποιοτικά και ποσοτικά τη λειτουργική ικανότητα της μνήμης εργασίας 

για εξειδικευμένες πληροφορίες με την αποθήκευση στη μακρόχρονη μνήμη. 

 

Αναφορικά με το στρες δεν είναι ξεκάθαρο εάν  επηρεάζει τη μνήμη εργασίας θετικά 

ή αρνητικά. Φαίνεται, ότι η επίδραση εξαρτάται  από το χρόνο και τον τρόπο έκθεσης 

στο στρεσογόννο ερέθισμα αλλά και από την αντοχή των υποκειμένων σε 

στρεσογόννες καταστάσεις. Ανάλογα με το βαθμό αυτοματισμού και την εξειδίκευση 

κάθε ατόμου σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι πιθανό ο βαθμός επίδρασης 

του στρες κατά την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας να είναι  διαφορετικός  πάνω 

του. Με άλλα λόγια, ένας ειδήμονας, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από κάποια “ανοσία” απέναντι στο στρες, ώστε να αποδίδει στο 

αναμενόμενο επίπεδο και να διαχειρίζεται καλύτερα τη γνώση του σε περιβάλλοντα 

με υψηλό επίπεδο στρες. Για τα παραπάνω υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν, ότι 
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άτομα που επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση σε συνθήκες εργασίας έντονου στρες, όπως 

π.χ. οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή οι οδηγοί αγώνων αυτοκινήτων, είναι πιο 

ανθεκτικοί στην πίεση του στρες σε σχέση με άλλα άτομα (Yates, Klatzky, Young, 

1995). 

 

Επιπλέον το πλεονέκτημα των μαιτρ σε στρεσογόννες καταστάσεις έναντι των 

λιγότερο ισχυρών σκακιστών βασίζεται κυρίως στην υπεροχή γνώσης που έχουν 

πάνω στο σκάκι και στον τρόπο που οι μνημονικές ικανότητές τους έχουν 

προσαρμοσθεί στη δομή του ερεθίσματος. Οι Chaffin και Imprech (2001) έδειξαν 

πειστικά πως ένας ειδήμονας (στο συγκεκριμένο πείραμα ένας μουσικός) ανέπτυξε 

σύνθετες νοητικές αναπαραστάσεις συσχετισμένες με δομές ανάσυρσης που 

οδήγησαν σε πετυχημένη απόδοση ενός μουσικού κομματιού ακόμη και κάτω από 

ιδιαίτερα στρεσογόννες συνθήκες (σε κονσέρτο με θεατές). Ακόμη οι Ericsson and 

Lehmann (1996) πρότειναν ότι οι ειδήμονες προσαρμόζονται καλύτερα στις 

δυσκολίες μιας εργασίας (task constraints) σε σχέση με τους μη ειδήμονες. Οι 

ειδήμονες όχι μόνο επηρεάζονται λιγότερο από τις μη ευνοϊκές συνθήκες αλλά, 

επιπλέον, αναπτύσσουν καλύτερους τρόπους για να τις αντιμετωπίσουν. 

 

Η μελέτη της εξειδίκευσης, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κάποιοι ξεπερνούν τον 

μέσο όρο επίδοσης και απόδοσης σε κάποιο τομέα, απέδειξε, ότι οι ειδήμονες και, 

γενικά, τα άτομα που ανήκουν στο επίπεδο των ελίτ είναι άτομα που απέκτησαν το 

υψηλό αυτό επίπεδο απόδοσης γιατί έχουν δουλέψει πιο συνειδητά και πιο 

οργανωμένα με χαρακτηριστικό το εσωτερικό κίνητρο της συνεχούς αυτοβελτίωσης. 

Εάν ένα άτομο θέλει να ανέλθει σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να επαναπαυτεί σε 

βασική ή γενική εξάσκηση πάνω στον τομέα που τον ενδιαφέρει, ούτε σε κάποιο 

φυσικό προβάδισμα που μπορεί να έχει (ταλέντο) αλλά πρέπει να δουλέψει ώστε να 

αποκτήσει αναπαραστάσεις και ισχυρούς μηχανισμούς που θα του επιτρέπουν να 

ελέγχει και να αξιολογεί την απόδοσή του συνεχώς. Δεν υπάρχει μαγικός ή σύντομος 

τρόπος απόκτησης εξειδίκευσης αλλά μόνο πειθαρχημένη, μελετημένη, καλά 

οργανωμένη και μακρόχρονη προσπάθεια. Η εξάσκηση φέρνει υψηλές επιδόσεις, οι 

οποίες οδηγούν στον αυτοματισμό των ενεργειών των ειδημόνων ο οποίος, με τη 

σειρά του, δημιουργεί έναν αμυντικό μηχανισμό “ανοσίας” των ειδημόνων απέναντι 

στα ερεθίσματα που τείνουν να μειώσουν την επίδοσή τους. 
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