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Πρόλογος: 

 
Μέσα από αυτή τη Διπλωματική εργασία που είχε ως επιβλέποντα τον 

Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών κύριο Δημήτριο Αλεξόπουλο εκπονήθηκε η 

έρευνα μας που αφορούσε τη σχέση της Δημιουργικότητας, με τη Νοημοσύνη και τη 

Λύση Προβλημάτων. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς δεν έχουν 

διεξαχθεί πολλές τέτοιες έρευνες. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλλαν στην 

πραγματοποίηση αυτής της έρευνας. Καταρχάς τον καθηγητή που επόπτευε και 

υποστήριξε αυτή την εργασία, τον κύριο Αλεξόπουλο. Επίσης τους Διευθυντές και 

τους Δασκάλους των Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας: 19ο, 23ο, 35ο, 2ο, 4ο, καθώς 

και το Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου. Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές που 

συμμετείχαν στην ερευνητική μας μελέτη, καθώς χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η 

ολοκλήρωση της.  

 

 

Λυτριάνη Αικατερίνη-Ιωάννα.  
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Περίληψη: 

 
Με την παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τις σχέσεις ανάμεσα 

στη Δημιουργικότητα, στη Νοημοσύνη και στη Λύση Προβλημάτων. Το δείγμα μας 

αποτελείτο από 341 μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου, ηλικίας από δέκα έως δεκατεσσάρων ετών. Χορηγήσαμε στα παιδιά το 

τεστ της Νοημοσύνης Raven’s Colored Progressive Matrices, το τεστ της 

Δημιουργικότητας των Wallach-Kogan και οκτώ προβλήματα που αποτελούσαν το 

τεστ της Λύσης Προβλημάτων. Επιπροσθέτως, προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε εάν η 

υψηλή ή χαμηλή επίδοση στο τεστ της Νοημοσύνης επηρεάζει τις επιδόσεις των 

μαθητών στα άλλα δυο τεστ της Δημιουργικότητας και της Λύσης Προβλημάτων. 

Τέλος ερευνήσαμε, εάν το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών 

στα τεστ που συμπλήρωναν.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει μια συσχέτιση ανάμεσα στη 

Νοημοσύνη και στη Δημιουργικότητα αναφορικά με την ποσότητα. Επίσης 

διαπιστώσαμε μια συσχέτιση ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και στο τεστ της 

Δημιουργικότητας όσον αφορά την ποσότητα. Από την άλλη μεριά τόσο η 

Νοημοσύνη, όσο και το τεστ της Λύσης Προβλημάτων σχετίζονται μόνο με κάποια 

επιμέρους τεστ της Δημιουργικότητας ως προς την πρωτοτυπία. Δεν παρατηρήσαμε 

ουσιαστικές αλλαγές στις συσχετίσεις των τριών τεστ, όταν απομονώσαμε τις 

μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Τέλος η υψηλή και χαμηλή Νοημοσύνη 

επιδρούν μόνο σε κάποια επιμέρους τεστ της Δημιουργικότητας. Αυτά τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες που θα αφορούν τη σχέση της 

Δημιουργικότητας, με τη Νοημοσύνη και τη Λύση Προβλημάτων.  
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Abstract: 

The objective of this survey was to examine the relationship which exists 

among Creativity, Intelligence and Problem Solving. Our sample were 341 5th and 6th 

Graders of Elementary School, aged from ten to fourteen years old. They were given 

Raven’s Colored Progressive Matrices as Intelligence test, Wallach-Kogan’s 

Creativity test and eight problems for the Problem Solving test. Furthermore we 

researched if high or low achievement in the Intelligence test affects the children’s 

achievements in the tests of Creativity and Problem Solving. Finally we researched if 

the sex and the age affect their achievement in the given tests.  

From the results of the survey we reached the conclusion that there exists a 

correlation between Intelligence and Creativity concerning the quantity. In addition a 

correlation between Problem Solving and Creativity also was observed concerning the 

quantity. On the other hand both Intelligence and Problem solving tests are correlated 

with some subtests of the Creativity test that have to do with originality. No essential 

changes were observed among the correlations of the three tests when the variables of 

sex and age were isolated. Moreover high and low Intelligence affect only some 

subtests of the Creativity tests. These results agree with those of other researchers and 

may be used in future surveys concerning the relationship of Creativity, Intelligence 

and Problem Solving.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αρχικά αναφέρουμε τους ορισμούς των τριών βασικών εννοιών που 

εμπεριέχονται στην εργασία μας, δηλαδή της δημιουργικότητας, της νοημοσύνης και 

της λύσης προβλημάτων.  

Ορισμοί: 

1) Δημιουργικότητα: 

«Γενικά δημιουργικότητα μπορεί να θεωρηθεί η ικανότητα κάποιου να 

παράγει ένα πρωτότυπο έργο που ανταποκρίνεται στους περιορισμούς της 

εκάστοτε εργασίας του» (Lubart, 1994). Επιπροσθέτως η δημιουργικότητα έχει 

και τη σημασία της γνωστικής ετοιμότητας την οποία παρουσιάζει το άτομο όταν 

δέχεται νέες πληροφορίες ή όταν δίνει σε παλιές πληροφορίες μια καινούργια 

οπτική γωνία.  

Επομένως το δημιουργικό έργο πρέπει να είναι κάτι πρωτότυπο και όχι 

ένα απλό αντίγραφο άλλων που ήδη υπάρχουν. Η πρωτοτυπία συγκεκριμένα ενός 

δημιουργικού έργου ποικίλλει κάθε φορά καθώς αυτό μπορεί να θεωρείται 

πρωτότυπο είτε για το άτομο που το παρήγαγε, είτε για μια περιορισμένη 

κοινωνική ομάδα, είτε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Επιπροσθέτως σε κάθε τομέα υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μια ιδέα 

μπορεί να είναι πρωτότυπη. Για παράδειγμα αυτή η ιδέα μπορεί να αποτελεί: 

1) Την επανάληψη μιας γνωστής ιδέας με έναν καινούργιο τρόπο 

2) Την ώθηση ενός τομέα προς μια νέα κατεύθυνση  

3) Την ένταξη ανομοιογενών τάσεων σε έναν τομέα 

(Sternberg, Kaufman & Pretz, 2002) 
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Πρέπει όμως να διακρίνουμε τις δημιουργικές ιδέες από τις παράξενες, 

που είναι επίσης πρωτότυπες. Η δημιουργικότητα χρησιμοποιεί αυτό που ήδη 

υπάρχει ή αυτό που είναι διαθέσιμο και το αλλάζει με μη προβλεπόμενους 

τρόπους με αποτέλεσμα να προκύπτουν αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι 

αναμενόμενα. 

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι είναι η ικανότητα του ανθρώπου σε μια 

δεδομένη κατάσταση να τροποποιεί τους εκάστοτε περιορισμούς που του τίθενται 

και να επιλέγει ενέργειες ή να παράγει λύσεις που διαφορετικά δεν θα επέλεγε ή 

δεν θα παρήγαγε και οι οποίες είναι πιο αποδοτικές και επιτυχημένες από 

οποιεσδήποτε άλλες (Ackoff και Vergara, 1981). Βέβαια ο τομέας με τον οποίο το 

άτομο ασχολείται μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της δημιουργικότητας, 

ανάλογα με τους περιορισμούς που θέτει ή με τη βαρύτητα που δίνει στην 

πρωτοτυπία. 

Ο τομέας της τέχνης μπορεί να χαρακτηριστεί από έντονη έμφαση στο 

κριτήριο της πρωτοτυπίας και λιγότερη στο κριτήριο της ανταπόκρισης στους 

περιορισμούς. Στην επιστήμη όμως και στις επιχειρήσεις όσον αφορά τη 

δημιουργικότητα δίνεται η ίδια σημασία και στην πρωτοτυπία και στην 

ικανοποίηση των περιορισμών. 

Παρόμοιες αντιθέσεις σχετικά με την σημασία που δίνεται σε αυτά τα 

κριτήρια μπορούν να φανούν στη λογοτεχνία, όπου η έμφαση που δίνεται στην 

πρωτοτυπία ή στην ικανοποίηση των περιορισμών παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία 

στην ποίηση, στις σύντομες ιστορίες, στα ιστορικά μυθιστορήματα και στα 

δημοσιογραφικά κείμενα. 
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Οι διαφοροποιήσεις αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα πιο κατανοητές μέσα 

από ένα παράδειγμα: 

Σε μια πρόσφατη έρευνα 64 Αυστριακοί καλλιτέχνες έδωσαν ορισμούς της 

δημιουργικότητας (Glück, Ernst, & Unger, 2002). Οι καλλιτέχνες χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες:  

α) Στους καλλιτέχνες που ενεργούν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς στο 

έργο τους, όπως είναι οι ζωγράφοι και οι γλύπτες και 

β) Στους καλλιτέχνες που θέτουν κάποιους περιορισμούς στο έργο τους, 

όπως είναι οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές. 

Και οι δύο ομάδες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε 

ορισμούς της δημιουργικότητας και τη σημασία που έχει αυτή στα έργα που 

παράγονται. Οι καλλιτέχνες που ανήκαν στην πρώτη ομάδα ανέφεραν, ότι η 

πρωτοτυπία και η λειτουργικότητα (όπως η χρησιμότητα ενός έργου, αν είναι 

τεχνικά σωστό και αν εκπληρώνει το σκοπό του) ήταν το ίδιο σημαντικές 

δίνοντας ένα μικρό προβάδισμα στην πρωτοτυπία. Στην δεύτερη ομάδα οι 

καλλιτέχνες κατέληξαν ότι το στοιχείο της λειτουργικότητας ήταν 

χαρακτηριστικά πιο σημαντικό από αυτό της πρωτοτυπίας.  

Όμως γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση και για ένα άλλο θέμα σχετικά με τη 

δημιουργικότητα. Εξετάζεται ιδιαίτερα αν η δημιουργικότητα είναι εξειδικευμένη 

ανά πεδίο ή αν είναι γενική ανά πεδίο. Κάποια γνωρίσματα της δημιουργικότητας 

είναι ειδικά ανά πεδίο, όπως η γνώση, ενώ κάποια άλλα γνωρίσματα 

εφαρμόζονται πιο γενικά σε διάφορα πεδία, όπως η διανοητική ικανότητα του 

ατόμου να συνδυάζει επιλεκτικά πληροφορίες χρησιμοποιώντας αναλογίες ή 

μεταφορές. Κάθε πεδίο και κάθε δραστηριότητα πρέπει να χαρακτηριστεί από ένα 

περιγραφικό σύνολο γνωστικών και βουλητικών μεταβλητών που είναι 
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απαραίτητες για τη δημιουργικότητα. Για παράδειγμα μπορούμε να φανταστούμε 

ότι οι καλλιτεχνικές προσπάθειες απαιτούν συγκεκριμένα, την επιλεκτική 

κωδικοποίηση, τον επιλεκτικό συνδυασμό, οπτικές εικόνες, όπως επίσης και 

άλλες ικανότητες. Αντίθετα οι λογοτεχνικές προσπάθειες, όπως η ποίηση μπορεί 

να χρειάζονται ιδιαίτερη επιλεκτική σύγκριση (παραγωγή μεταφορών), επιλεκτικό 

συνδυασμό και ακουστικές εικόνες. Μέσα λοιπόν από αυτές τις δύο λίστες 

ικανοτήτων κατανοούμε γιατί η δημιουργικότητα που αφορά καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες και η δημιουργικότητα που αφορά λογοτεχνικές δραστηριότητες 

σχετίζονται μόνο εν μέρει.  

Από την άλλη μεριά μπορούμε να παρατηρήσουμε σε δυο δραστηριότητες 

του ίδιου πεδίου που έχουν σχεδόν ταυτόσημα σύνολα απαιτούμενων ικανοτήτων 

ότι τα αποτελέσματά τους, όσον αφορά τη δημιουργικότητα, σχετίζονται ισχυρά. 

Αντίθετα είναι επίσης πιθανό να έχουμε δυο δραστηριότητες σε ένα πεδίο που 

έχουν διαφορετικά σύνολα απαιτούμενων ικανοτήτων για τη δημιουργικότητα, με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση. Άρα η ανάλυση της κάθε 

δραστηριότητας μπορεί να δείξει το σύνολο με τις απαιτούμενες ικανότητες που 

χρειάζονται για κάθε τομέα ή πεδίο. Επιπλέον μπορεί να γίνει μια ιεραρχική 

συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τις ικανότητες που απαιτούν.  

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα διάφορα γνωρίσματα της 

δημιουργικότητας μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα γενίκευσης, αλλά επίσης 

ότι αυτά τα γνωρίσματα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Το 

ζήτημα άρα είναι πότε η δημιουργικότητα γίνεται εξειδικευμένη ανά πεδίο και 

ποια γνωρίσματα της είναι ειδικά ανά πεδίο και ποια είναι γενικά ανά πεδίο. Σε 

κάποιες λοιπόν περιόδους της εξέλιξης μπορεί να είναι καλύτερο να προάγουμε 

τη γενική δημιουργικότητα και κατά τη διάρκεια άλλων περιόδων μπορεί να είναι 
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καλύτερο να εστιάζουμε σε μια πιο ειδική δημιουργικότητα. (Sternberg, 

Grigorenko, Singer, 2004). 

Επομένως, η δημιουργικότητα εμφανίζεται σε πολλά και διαφορετικά 

πεδία, όπως στη φιλοσοφία, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση, στις 

καλές τέχνες, στις επιστήμες, όπως είναι η ψυχολογία, αλλά και στις καθημερινές 

μας ασχολίες, π.χ. στο παιχνίδι, στη διακόσμηση του σπιτιού κτλ. Δημιουργικά 

λοιπόν προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν τα βιβλία, οι πίνακες ζωγραφικής, οι 

διάφορες επιστημονικές θεωρίες, τα μουσικά έργα, τα πολιτικά και φιλοσοφικά 

κινήματα και άλλα πολλά που έγκεινται σε διάφορους και ποικίλους τομείς. 

Τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι γίνεται μια διάκριση ανάμεσα 

στην «εκφραστική» και στη «λειτουργική» δημιουργικότητα. Η «εκφραστική» 

δημιουργικότητα αφορά τις εικαστικές και γλωσσικές εκφραστικές μορφές και 

χαρακτηρίζει κυρίως τους καλλιτέχνες. Η «λειτουργική» δημιουργικότητα 

αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να επιλύουν με έξυπνο τρόπο διάφορα 

προβλήματα της καθημερινότητας. (Νημά, 2002).  

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε και τις πηγές της δημιουργικότητας. Αυτή 

τη θεωρία τη συναντάμε στη βιβλιογραφία σχετικά με τη δημιουργικότητα. Η 

δημιουργικότητα λοιπόν έχει έξι πηγές: 

1) Τη διαδικασία της νοημοσύνης και την πνευματική 

αναπαράσταση με βάση την οποία ενεργούμε, 2) Τη γνώση, 3) Τα πνευματικά 

στιλ, 4) Την προσωπικότητα, 5) Τα κίνητρα, 6) Το περιβάλλον στο οποίο 

εκδηλώνεται. Βέβαια οι πηγές αυτές θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές σε 

συνδυασμό και όχι η κάθε μια απομονωμένη, καθώς έτσι θα οδηγηθούμε σε 

ένα χαμηλό επίπεδο δημιουργικότητας. Κάποιες από αυτές τις πηγές είναι 

γενικές και άλλες μάλλον εξειδικευμένες (Sternberg, 1985b). Επομένως η 
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δημιουργικότητα πηγάζει από το συνδυασμό αυτών των πηγών και αφορά 

διάφορους τομείς. (Sternberg, Lubart, 1991). Τέλος στο σημείο αυτό 

μπορούμε να τονίσουμε κάποιους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της δημιουργικής σκέψης. Κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες είναι: 

1) Να παρέχουμε στο άτομο την ελευθερία να κάνει τα πράγματα 

με ένα διαφορετικό τρόπο. 

2) Να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους στην εργασία μας. 

3) Να διατηρούμε ένα χαμηλό επίπεδο επίβλεψης. 

4) Να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή. 

5) Να παρέχουμε τις απαραίτητες πηγές και την αναγκαία 

υποστήριξη. 

6) Να ενισχύουμε την ανοιχτή έκφραση ιδεών 

7) Να βοηθούμε την ανάπτυξη ιδεών ακόμα και των μη 

συνηθισμένων. 

8) Να ενθαρρύνουμε το άτομο να διακινδυνεύει. 

9) Να παρέχουμε χρόνο για τις ατομικές προσπάθειες. 

10) Να αναγνωρίζουμε την αξία των ιδεών και να δείχνουμε 

εμπιστοσύνη προς το άτομο.  

Επιπροσθέτως, το περιβάλλον, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία, τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

δημιουργικής σκέψης. Ακόμα αποφασιστικό ρόλο παίζουν και οι δραστηριότητες 

που προσφέρουν τον απαιτούμενο χρόνο για την πρόσληψη των προβλημάτων, 

την επώαση των ιδεών και την ενεργητική ανακάλυψη, όπως, επίσης, και οι νέες 

μέθοδοι διδασκαλίας που εντάσσουν δημιουργικές τεχνικές παραγωγής ιδεών 

κατά την παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων.  
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Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες που 

ενισχύουν τη δημιουργικότητα, οι οποίοι είναι: 

1) Η ευθύτητα των ιδεών. 

2) Η περιέργεια. 

3) Η ανεξαρτησία. 

4) Η επιμονή. 

5) Η παρόρμηση. 

6) Η πειθαρχεία. 

7) Η ανάληψη επικίνδυνων καταστάσεων.  

(Evans, 1989).  

Ακόμα θα πρέπει να σημειώσουμε την καλλιέργεια των νοητικών 

λειτουργιών με έμφαση στην συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη, όπως και των 

μνημονικών τεχνικών, της ικανότητας της μεταμνήμης και την ανάπτυξη της 

αντίληψης και των μεταγνωστικών ικανοτήτων. Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση 

στην ανάπτυξη των γνωρισμάτων που συνθέτουν μια δημιουργική 

προσωπικότητα, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η ανοχή στην αβεβαιότητα και στο 

πολύπλοκο, αλλά και η καλλιέργεια των εσωτερικών κινήτρων.  

Από την άλλη πλευρά το αντίθετο της δημιουργικής εξέλιξης είναι η 

ψυχοσκλήρυνση, η νοητική νωθρότητα, η αδιαφορία, η πνευματική οκνηρία, η 

τυποποιημένη συμπεριφορά, το βόλεμα και η άρνηση κάποιου προς τη μάθηση. 

Άρα το δημιουργικό άτομο λειτουργεί σε ένα εξελισσόμενο και δυναμικό 

περιβάλλον, όπου παράγει δημιουργικά έργα, επιλύει προβλήματα και θέτει 

καινούργια ερωτήματα τα οποία αρχικά θεωρούνται πρωτότυπα, αλλά στη 

συνέχεια κερδίζουν την κοινωνική αποδοχή. (Gardner, 1993).  



 14

Συμπερασματικά, λοιπόν, από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η 

δημιουργική σκέψη αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό συστατικό για την 

επαγγελματική επιτυχία, την προκοπή και την ψυχονοητική υγεία (Torrance, 

1995), ενώ κατανοούμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν δημιουργικοί 

επιδεικνύοντας σκληρή δουλειά και θέληση. 

 

2) Λύση Προβλημάτων: 

Ένας ικανοποιητικός ορισμός της λύσης προβλημάτων είναι αυτός της 

θεωρίας της επεξεργασίας των πληροφοριών. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η 

λύση προβλημάτων θεωρείται μια γνωστική διαδικασία που στηρίζεται στη 

λειτουργία του γνωστικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα στη γνωστική 

εγρήγορση, στη μνήμη εργασίας, στη μακροπρόθεσμη μνήμη κτλ. 

Επιπροσθέτως, η θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών ασχολείται με το 

γενικό θεωρητικό πλαίσιο που αναλύει τις γνωστικές λειτουργίες και τις 

γνωστικές στρατηγικές που αφορούν τη λύση προβλημάτων. Επομένως, η λύση 

ενός προβλήματος συνίσταται στην αλλαγή μιας κατάστασης που υπάρχει και η 

οποία προσδιορίζεται ως πρόβλημα. (Πόρποδας, 2003).  

Μπορούμε να εντοπίσουμε ένα πρόβλημα λοιπόν σε μια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

1) Μια αίσθηση δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε σε μια δραστηριότητα. 

2) Ένα κενό ή ένα εμπόδιο που πρέπει να παρακάμψουμε. 

3) Μη ικανοποίηση σε μια κατάσταση. 

4) Μια αντίληψη μιας διάστασης ανάμεσα στη παρούσα κατάσταση και σε 

αυτή που επιθυμούμε να καταλήξουμε. (Evans, 1989).  
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Η λύση ενός προβλήματος μπορεί να αναφέρεται είτε σε λογικά 

μαθηματικά προβλήματα είτε στην αιτία μιας βλάβης είτε στον τρόπο απόδοσης 

ενός συλλογισμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα 

στην έννοια της λύσης ενός προβλήματος. Οι ψυχολόγοι έχουν περιγράψει τη 

διαδικασία της λύσης προβλημάτων σαν έναν κύκλο. (Bransford & Stein, 1984, 

Hayes, 1989, Sternberg, 1986). Η κυκλική λοιπόν αυτή διαδικασία περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στάδια κατά τα οποία ο λύτης πρέπει:  

1.  Να αναγνωρίσει ή να διακρίνει το πρόβλημα. 

2. Να ορίσει και να αναπαραστήσει το πρόβλημα πνευματικά. 

3. Να αναπτύξει μια στρατηγική λύσης του προβλήματος. 

4. Να οργανώσει τη γνώση που διαθέτει σχετικά με το πρόβλημα. 

5. Να διαθέσει τις πνευματικές και φυσικές του δυνατότητες για 

να επιλύσει το πρόβλημα. 

6. Να ελέγχει την πορεία του προς τον στόχο. 

7. Να αξιολογήσει την λύση που έδωσε για περισσότερη 

ακρίβεια. 

Βέβαια τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι κάθε πρόβλημα επιλύεται 

χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα στάδια με αυτή την σειρά. Οι πιο πετυχημένοι 

λύτες προβλημάτων είναι αυτοί που είναι ευέλικτοι. Μάλιστα τα στάδια αυτά 

σχηματίζουν έναν κύκλο, καθώς μόλις ολοκληρωθούν συνήθως δίνουν το 

έναυσμα για ένα νέο πρόβλημα όπου τα στάδια επαναλαμβάνονται πάλι. 

Στη θεωρία των προβλημάτων διακρίνουμε δύο είδη: 

1. Αυτά που θεωρούνται ότι έχουν οριστεί επαρκώς. Σε αυτά τα 

προβλήματα οι στόχοι τους, η πορεία επίλυσης τους και τα εμπόδια 

επίλυσης τους είναι εμφανή από τις πληροφορίες που δίδονται. 
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2. Αυτά που δεν ορίζονται επαρκώς, καθώς χαρακτηρίζονται από 

την έλλειψη εμφανούς πορείας προς τη λύση. Σε αυτά τα προβλήματα η 

διατύπωση του προβλήματος παρουσιάζει δυσκολίες που αντανακλώνται 

στον ορισμό του προβλήματος και στην αναπαράστασή του. 

Από την άλλη πλευρά ο Getzels (1982) ταξινόμησε τα προβλήματα 

με βάση τον τρόπο που αυτά εμφανίζονται. Σύμφωνα με τον Getzels 

λοιπόν υπάρχουν τριών ειδών προβλήματα: 

1. Αυτά που παρουσιάζονται, δηλαδή αυτά που δίδονται στον 

λύτη άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης του 

προβλήματος καθώς αυτό διατυπώνεται καθαρά και αρκεί η επίλυση του. 

2. Αυτά που πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Τα προβλήματα αυτά 

ήδη υπάρχουν αλλά δεν έχουν διατυπωθεί άμεσα στον λύτη, ο οποίος θα 

πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβλημα με τη βοήθεια των στοιχείων που του 

δίνονται. 

3. Αυτά που δημιουργούνται, είναι αυτά που δημιουργεί ο ίδιος ο 

λύτης. Επομένως, δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε ήδη στον 

τομέα με τον οποίο ασχολείται. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση στους 

διάφορους τύπους προβλημάτων. Τα προβλήματα διαφοροποιούνται 

μεταξύ τους σε πολλά στοιχεία τους, όπως στη σαφήνεια του αρχικού 

και του τελικού σκοπού τους και στο βαθμό δυσκολίας τους. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο έχουμε τους έξης τύπους: 

1) Προβλήματα Συμπερασματικής Δομής: Στα 

προβλήματα αυτά δίνονται κάποια στοιχεία και ο λύτης 

προσπαθεί να κατανοήσει τη δομή αυτών των στοιχείων. 
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Τέτοιου είδους προβλήματα είναι τα προβλήματα σειράς, 

στα οποία το άτομο πρέπει να συνεχίσει τη σειρά, όπως 

επίσης, και τα προβλήματα που παρουσιάζονται ως 

ερωτήσεις στα τεστ του Raven, τα οποία αφορούν τη 

νοημοσύνη. 

2) Προβλήματα Μετασχηματισμού: Εδώ 

περιλαμβάνεται μια ποικιλία προβλημάτων 

μετασχηματισμού τα οποία έχουν γίνει γνωστά από 

διάφορα τεστ νοημοσύνης. Ένα από τα πιο γνωστά είναι 

αυτό με τα δοχεία νερού, στο οποίο το άτομο επιχειρεί να 

λύσει επτά προβλήματα πετυχαίνοντας τους καθορισμένους 

στόχους. Επίσης ένα γνωστό πρόβλημα μετασχηματισμού 

είναι « ο πύργος του Ανόι ».  

3) Προβλήματα Διευθέτησης: Σε αυτή την 

κατηγορία υπάγονται τα κρυπτογραφικά προβλήματα, στα 

οποία το άτομο προσπαθεί να τοποθετήσει στη θέση των 

γραμμάτων αριθμούς για να προκύψει το σωστό άθροισμα. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν ανήκουν 

σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά σε περισσότερες, όπως είναι το σκάκι, που 

μπορεί να αποτελέσει και πρόβλημα μετασχηματισμού, αλλά και διευθέτησης. 

(Πόρποδας, 2003).  

Έπειτα θα αναφερθούμε στα ζητήματα της αναγνώρισης, του ορισμού και της 

αναπαράστασης του προβλήματος.  

Η αναγνώριση ενός προβλήματος, ο ορισμός του και η αναπαράστασή του 

είναι διαδικασίες που ονομάζονται μετασυστατικά (metacomponents) στην θεωρία 
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του Sternberg (1985) για την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα μετασυστατικά βοηθούν στη 

λύση του προβλήματος με την οργάνωση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

διαδικασίας της επίλυσης.  

Τα μετασυστατικά αυτά λοιπόν περιλαμβάνουν την εξής διαδικασία: 

1) Αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος. 

2) Καθορισμός της φύσης του προβλήματος. 

3) Διάθεση πνευματικών και φυσικών δυνάμεων για την 

επίλυση του προβλήματος. 

4) Απόφαση για το πώς θα αναπαρασταθεί το πρόβλημα. 

5) Παραγωγή των βημάτων που θα ακολουθήσουμε για 

την επίλυση του προβλήματος. 

6) Συνδυασμός αυτών των βημάτων για μια στρατηγική 

επίλυσης του προβλήματος. 

7) Παρακολούθηση της επίλυσης κατά τη διάρκεια της. 

8) Αξιολόγηση της επίλυσης μετά την ολοκλήρωσή της. 

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας τον οποίο πρέπει να αναφέρουμε σε 

σχέση με τη λύση προβλημάτων είναι ο παράγοντας της γνώσης.  

Όλοι προσεγγίζουν ένα πρόβλημα έχοντας μια βάση γνώσεων. Αυτές οι 

γνώσεις ουσιαστικά είναι οι προσδοκίες του κάθε ατόμου για το πώς λειτουργεί ο 

κόσμος που μας περιβάλλει. Επομένως, όταν αναγνωρίζουμε, ορίζουμε και 

αναπαριστούμε ένα πρόβλημα χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε, καθώς όταν 

προσεγγίζουμε μια νέα κατάσταση η γνώση μας που βασίζεται στην προηγούμενη 

εμπειρία θα επηρεάσει την ικανότητά μας να επιλύσουμε ένα πρόβλημα. 
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Βέβαια είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η γνώση που διαθέτουμε από 

την μια μπορεί να μας βοηθήσει αλλά από την άλλη μπορεί και να εμποδίσει την 

επίλυση ενός προβλήματος, παραπλανώντας μας. 

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην επίλυση των προβλημάτων σημαντικό 

στοιχείο είναι αυτό του προσωπικού κινήτρου του λύτη να ασχοληθεί με το 

πρόβλημα που έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική εγρήγορση του ατόμου που τον 

ωθεί να σκεφτεί διάφορους τρόπους να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που διαθέτει 

από το περιβάλλον και από την μακρόχρονη μνήμη του. Επιπλέον το κοινωνικό 

περιβάλλον μπορεί να διευκολύνει την λύση προβλημάτων. Μάλιστα αν ένα 

περιβάλλον δεν ενθαρρύνει τα άτομα να ψάξουν και να ανακαλύψουν, αυτά δεν θα 

βρουν τα κενά που πιθανόν να υπάρχουν στην κατανόηση τους και δεν θα μάθουν να 

εξασκούνται ώστε να υιοθετούν διαφορετικές προοπτικές για την λύση των 

προβλημάτων τους. 

 

3) Νοημοσύνη: 

Ένας γενικός ορισμός της νοημοσύνης είναι αυτός που τη χαρακτηρίζει ως 

«κατευθυνόμενη προς ένα στόχο προσαρμοστική συμπεριφορά» (Sternberg, & 

Salter, 1982). Η προσαρμογή στην οποία αναφέρεται ο ορισμός αυτός αφορά 

τόσο την αντίληψη, δηλαδή την ανακάλυψη και ταξινόμηση διαφόρων μορφών, 

όσο και την μάθηση και την ικανότητα αλλαγής της συμπεριφοράς μας εξαιτίας 

των συνθηκών του περιβάλλοντος. Η νοημοσύνη λοιπόν είναι μια ικανότητα 

αφομοίωσης των νέων πληροφοριών και προσαρμογής σε νέες καταστάσεις. 

(Παρασκευόπουλος, 1982). Ο David Wechsler (1955) που ήταν Αμερικανός 

ψυχολόγος και ψυχομέτρης μας δίνει έναν ακόμη ορισμό της νοημοσύνης «Η 

νοημοσύνη είναι μια γενική και σύνθετη ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με 
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βάση τους σκοπούς που θέτει, να σκέπτεται με λογικό τρόπο και να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος που το περιστοιχίζει». 

Επιπροσθέτως, πρέπει να τονίσουμε, ότι η νοημοσύνη περιλαμβάνει 

πολλές ικανότητες, όπως αυτές της διατύπωσης συμπερασμάτων, της 

κατανόησης, της αξιοποίησης των υπαρχουσών γνώσεων και της παραγωγής 

ερμηνειών και εννοιολογικών μοντέλων της πραγματικότητας. 

Στη συνέχεια είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε κάποιες από τις θεωρίες 

που προέκυψαν σχετικά με τη δομή της νοημοσύνης. Στις αρχές του 21ου αιώνα ο 

Γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet (1905) δημιούργησε μια κλίμακα που μετρούσε 

τη νοημοσύνη, η οποία δεν εξαρτιόταν από αυτό που συνήθως ονομάζουμε 

σχολική μάθηση, αλλά από τις κοινές εμπειρίες που είχαν τα παιδιά και 

σχετιζόταν  παράλληλα με την επίδοση τους στα μαθήματα. Τα παιδιά που 

απαντούσαν σωστά στα προβλήματα είχαν υψηλή επίδοση και στα σχολικά 

μαθήματα, ενώ τα παιδιά που δεν απαντούσαν σωστά είχαν χαμηλή σχολική 

επίδοση.  

Έπειτα υπήρξαν και άλλοι ψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με τη νοημοσύνη, 

όπως ήταν ο Βρετανός Charles Spearman (1904) που διατύπωσε τη θεωρία «των 

δύο παραγόντων». Ο Spearman λοιπόν αναφέρει ότι η νοημοσύνη αποτελείται 

από ένα γενικό νοητικό παράγοντα (g) και από πολλούς ειδικούς παράγοντες (s1, 

s2, s3…sv). Επομένως, σε κάθε πνευματική δραστηριότητα που πραγματοποιεί ένα 

άτομο εμπλέκονται δύο παράγοντες ο γενικός g και ο ειδικός s. Ο g είναι ίδιος για 

όλες τις νοητικές ενέργειες, ενώ ο s είναι διαφορετικός σε κάθε είδος νοητικής 

ενέργειας.  
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Από την άλλη πλευρά συναντάμε τον Αμερικανό ψυχολόγο Leon 

Thurstone (1925) ο οποίος παρουσίασε τη στατιστική μέθοδο της «αναλύσεως 

παραγόντων». Με αυτή τη μέθοδο διαφοροποίησε τα δομικά στοιχεία της 

νοημοσύνης με αποτέλεσμα να προκύψουν επτά πρωτογενείς παράγοντες με βάση 

τους οποίους δημιούργησε μια κλίμακα για την αξιολόγησή τους. Αυτοί οι επτά 

παράγοντες είναι:  

1. Η Γλωσσική ικανότητα: που αφορά την 

κατανόηση των λέξεων και του λόγου. 

2. Η Γλωσσική ευχέρεια: η ταχύτητα δηλαδή με 

την οποία το άτομο χειρίζεται κυρίως μεμονωμένες λέξεις. 

3. Η Αριθμητική ικανότητα: στην οποία 

παρατηρούμε την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία το 

άτομο κάνει απλές αριθμητικές πράξεις.  

4. Η Αντίληψη του χώρου: που αφορά το 

καθορισμό της θέσεως και του προσανατολισμού των 

γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο. 

5. Η Ταχύτητα αντιλήψεως: η οποία αναφέρεται 

στην γρήγορη και ακριβή αντίληψη οπτικών παραστάσεων και 

στην αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών. 

6. Η Λογική ικανότητα: που αναφέρεται στην 

εύρεση του κοινού κανόνα που ρυθμίζει τη νομοτέλεια 

διαφόρων καταστάσεων ή φαινομένων και μπορεί να μετρηθεί 

με επαγωγικούς και απαγωγικούς συλλογισμούς. 
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7. Η Μηχανική Μνήμη: που αφορά την ευχέρεια με 

την οποία ένα άτομο απομνημονεύει και ανακαλεί λέξεις, 

γράμματα, αριθμούς, κ.τ.λ. 

Άρα σε κάθε πνευματική δραστηριότητα προκύπτει ένας συνδυασμός αυτών 

των πρωτογενών παραγόντων. Βέβαια κάποιοι πρωτογενείς παράγοντες είναι 

αναγκαίοι για κάποιες μόνο πνευματικές δραστηριότητες και επενεργούν στην 

εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων περισσότερο απ’ ότι οι άλλοι παράγοντες.  

Η θεωρία αυτή του Thurstone επέδρασε κυρίως στις έρευνες Αμερικανών 

ψυχολόγων, όπως στη θεωρία του Guilford (1967). Αυτός ανέπτυξε ένα θεωρητικό 

πρότυπο που αφορούσε τα δομικά στοιχεία της νοημοσύνης και επιχείρησε να το 

εφαρμόσει και εμπειρικά με τη μέθοδο της «ανάλυσης παραγόντων». Σε αυτό το 

θεωρητικό πρότυπο υπάρχουν τρεις διαστάσεις, οι οποίες είναι: 

1. Οι διεργασίες: που αφορούν τις βασικές νοητικές λειτουργίες 

του νου και οι οποίες είναι πέντε: η κατανόηση, η μνήμη, η συγκλίνουσα 

νόηση, η αποκλίνουσα νόηση, η αξιολόγηση.  

2. Το υλικό: είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία πραγματοποιούνται 

οι διεργασίες. Το υλικό το διακρίνουμε σε τέσσερα είδη: σχηματικό, 

συμβολικό, σημασιολογικό, υλικό διαγωγής.  

3. Τα προϊόντα: που αναφέρονται στο αποτέλεσμα της 

επενέργειας των διεργασιών πάνω στο υλικό. Αυτά έχουν έξι είδη: τις 

μονάδες, τις τάξεις, τις σχέσεις, τα συστήματα, τις μετατροπές και τις 

προβολές. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το θεωρητικό πρότυπο του Guilford αποτελείται από 

120 διαφορετικές πρωτογενείς ικανότητες, οι οποίες νοούνται ως ανεξάρτητες η μια 

από την άλλη. Μάλιστα ο Αμερικανός αυτός ψυχολόγος έχει κατασκευάσει κλίμακες 
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για τη μέτρηση 60 από τις 120 νοητικές ικανότητες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη διάκριση που γίνεται ανάμεσα στις πέντε νοητικές 

διεργασίες στο πρότυπο αυτό του Guilford. Η κατανόηση αφορά τις ικανότητες της 

προσοχής, της παρατήρησης, της αντίληψης και της ερμηνείας των παραστάσεων. Η 

μνήμη από την άλλη αντιπροσωπεύει τις ικανότητες που αναφέρονται στην εντύπωση, 

στη διατήρηση και στην ανάπλαση των παραστάσεων. Η συγκλίνουσα νόηση αφορά 

τις ικανότητες που έχει το άτομο να αναλύει, να συνθέτει, να συγκρίνει και να 

ταξινομεί τις παραστάσεις και τις έννοιες σύμφωνα με τη λογική και με σκοπό τη μια 

λογική λύση.  

Όμως η αποκλίνουσα νόηση αντιπροσωπεύει μια πιο ελεύθερη πνευματική 

ενέργεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό λύσεων. Τέλος η αξιολόγηση 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ανθρώπου να κρίνει μια ενέργεια σχετικά με την 

ορθογραφία, την πληρότητα, το επιθυμητό και το σκοπό που είχε αυτή η 

δραστηριότητα βασιζόμενος σε κάποια αξιολογικά κριτήρια. Πολύ σημαντική ήταν 

λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση των πνευματικών λειτουργιών, καθώς σε αυτή πρώτος 

ο Guilford διέκρινε τη συγκλίνουσα από την αποκλίνουσα νόηση.  

Από την άλλη όμως μεριά οι Βρετανοί ψυχολόγοι επηρεάστηκαν κυρίως από 

τον Spearman(1904). Αυτοί υποστηρίζουν ότι στη δομή της νοημοσύνης υπάρχει ένας 

γενικός παράγοντας που είναι ίδιος για όλες τις πνευματικές λειτουργίες. Επίσης 

υπάρχουν και άλλοι μείζονες ειδικοί παράγοντες που ο κάθε ένας επενεργεί σε μια 

μόνο ομάδα δραστηριοτήτων. Τέλος υπάρχουν και ελάσσονες ειδικοί παράγοντες που 

ο καθένας επενεργεί σε μικρότερες ομάδες πνευματικών δραστηριοτήτων. Η 

εξειδίκευση λοιπόν των πνευματικών λειτουργιών αφορά τους ειδικούς παράγοντες 

που ο κάθε ένας επενεργεί μόνο σε μια δραστηριότητα.  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θεωρητικό πρότυπο του ψυχολόγου 

Vernon (1950), ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχει ένας γενικός παράγοντας g, ενώ στη 

επόμενη βαθμίδα υπάρχουν δύο μείζονες παράγοντες, στους οποίους ο πρώτος αφορά 

τις γλωσσικές-σχολικές ικανότητες και ο δεύτερος τις πρακτικές-μηχανικές 

ικανότητες. Και οι δυο αυτοί παράγοντες μπορούν να διακριθούν σε ελάσσονες 

παράγοντες. Ο γλωσσικός-σχολικός διακρίνεται σε γλωσσικό και μαθηματικό και ο 

πρακτικός-μηχανικός σε γνωστικό, μηχανικό, χειροτεχνικό και σε αυτόν της 

κατανοήσεως του χώρου. Έπειτα μπορούμε να διακρίνουμε και άλλους ελάσσονες 

ειδικούς παράγοντες. Στην κατώτερη βαθμίδα υπάρχουν οι ειδικοί παράγοντες s 

(Παρασκευόπουλος, 1982).  

Μέσα από αυτή την θεώρηση των απόψεων σχετικά με τη δομή της 

νοημοσύνης παρατηρούμε ότι αρχικά η νοημοσύνη θεωρούταν ως μια γενική και 

αδιαφοροποίητη έννοια. Αυτή η άποψη υπάρχει στις πρώτες ψυχομετρικές έρευνες 

του Binet. Στη συνέχεια υπήρξε μια φάση διάκρισης της νοημοσύνης σε επιμέρους 

ικανότητες, όπου είδαμε τις θεωρίες των Spearman και Thurstone. Τέλος 

παρατηρήσαμε την οργάνωση των επιμέρους ειδικών λειτουργιών σε ένα ενιαίο 

οργανικό σύνολο, όπως στο θεωρητικό πρότυπο του Guilford.  

Βέβαια αντίθετα με αυτές τις θεωρίες υπάρχει και αυτή του Ελβετού 

ψυχολόγου Jean Piaget (1967), η οποία αφορά τη πορεία της ανάπτυξης της 

νοημοσύνης και ακολουθεί πέντε περιόδους:  

1. Περίοδος της αισθησιο-κινητικής διανοήσεως: (από τη γέννηση 

του παιδιού ως το δεύτερο έτος) Σε αυτή την περίοδο παρουσιάζονται μη 

ανεπτυγμένες μορφές διανοητικής δραστηριότητας, οι οποίες 

προέρχονται από αυτόματες και αντανακλαστικές αντιδράσεις. Το 

γεγονός ότι αντιδρά το άτομο μόνο με δράση συνδέεται με τις ελλείψεις 
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του σε γλωσσικές ικανότητες. Επίσης τα αντικείμενα διατηρούν τη 

μονιμότητα τους και τη ταυτότητα τους ανεξάρτητα από την αντίληψη 

του υποκειμένου. Ο κόσμος δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και όταν 

δε γίνεται αισθητός.  

2. Περίοδος της προεννοιολογικής σκέψεως: (από το δεύτερο ως 

το τέταρτο έτος) Το παιδί δεν είναι ακόμη σε θέση να σχηματίσει 

έννοιες, όπως οι ενήλικοι και τα μεγαλύτερα παιδιά και να εντάξει τα 

αντικείμενα σε λογικές κατηγορίες. Εδώ κυριαρχεί ο μεταγωγικός 

συλλογισμός κατά τον οποίο το παιδί μεταβιβάζει συμπεράσματα από μια 

ειδική περίπτωση σε μία άλλη (από το μερικό προς το μερικό), ενώ η 

στάση του είναι εγωκεντρική δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν 

οπτικές γωνίες διαφορετικές από τη δική του.  

3. Περίοδος της παραστατικής ή εικονικής σκέψεως: (από το 

τέταρτο ως το έβδομο έτος) Σε αυτό το στάδιο φέρεται σαν να γνωρίζει 

διαισθητικά τους νόμους που κυριαρχούν στην ανθρώπινη λογική. 

Βέβαια στη σκέψη του παρουσιάζεται μια επικέντρωση, δηλαδή 

συγκέντρωση της προσοχής πάνω σε ένα μόνο στοιχείο μιας κατάστασης 

αγνοώντας τα άλλα, όσο σημαντικά και αν είναι. Αυτή η περίοδος 

μάλιστα είναι ένα ενδιάμεσο βήμα ανάμεσα στην παθητική αποδοχή του 

περιβάλλοντος και στην αντίδραση του με βάση την αντικειμενική 

πραγματικότητα.  

4. Περίοδος των συγκεκριμένων συλλογισμών: (από το έβδομο ως 

το ενδέκατο έτος) Τα παιδιά αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα οργανωμένο 

και συνεκτικό σύστημα σκέψης που τους επιτρέπει να προεικονίζουν και 

να ελέγχουν το περιβάλλον τους, π.χ. αναστρεψιμότητα, ταυτοποίηση, 
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συνδετικές συσχετίσεις. Όμως οι λογικές πράξεις τις οποίες μπορούν να 

κάνουν έχουν ακόμα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αναφέρεται σε 

αντικείμενα τα οποία βλέπει και σε δραστηριότητες τις οποίες εκτελεί. Σε 

πιο αφηρημένες σχέσεις αποτυγχάνει.  

5. Περίοδος των τυπικών ή αφαιρετικών συλλογισμών: (από το 

ενδέκατο έτος και άνω) Το στάδιο των αφηρημένων λογικών πράξεων 

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση της υποθετικής σκέψης, η οποία δεν 

περιορίζεται στο σεβασμό του πραγματικού, αλλά διαδραματίζεται στην 

περιοχή του υποθετικού. Επίσης εδώ μπορούν να αντιληφθούν, ότι 

πολλές έννοιες αλληλεξαρτώνται σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. 

αντιλαμβάνονται ότι η ταχύτητα, το διάστημα και ο χρόνος πρέπει να 

συνυπολογιστούν για να δοθεί λύση σε κάποιο πρόβλημα. 

Τα τεστ τώρα της γενικής νοημοσύνης χρησιμοποιούν δύο βασικές 

κατηγορίες ερωτήσεων: 

1. Ερωτήσεις που αφορούν ένα λεκτικό υλικό (γλωσσικά και 

αριθμητικά σύμβολα, ορισμοί εννοιών). 

2. Ερωτήσεις που αφορούν πρακτικές δραστηριότητες 

(συντονισμός ματιού και χεριού, διάκριση σχημάτων, χρωμάτων και 

μεγεθών, χειρισμός αντικειμένων). 

Τέλος στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε εν συντομία τις κυριότερες κλίμακες 

μετρήσεως της νοημοσύνης. Η πρώτη είναι αυτή των Binet-Simon (1905) η οποία 

διαθέτει ερωτήσεις που αφορούν τη μνήμη, τη γλωσσική ανάπτυξη, την κατανόηση 

της έννοιας ενός αριθμού, την κατανόηση ομοιοτήτων και διαφορών, αντιληπτικές 

και κινητικές λειτουργίες. Είναι κυρίως ένα τεστ γλωσσικής νοημοσύνης, το οποίο 

μετράει το λεξιλόγιο, την κατανόηση εννοιών και αριθμών, τη λογική αφαίρεση, κτλ. 
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Επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε τις κλίμακες του Wechsler (1955), ο οποίος 

αρχικά δημιούργησε μια κλίμακα για τη μέτρηση της νοημοσύνης των ενηλίκων (17 

ετών και άνω), η οποία είναι γνωστή ως WAIS. Έπειτα κατασκεύασε μια κλίμακα για 

παιδιά σχολικής ηλικίας (πέντε ως δεκαπέντε ετών), η οποία ονομάζεται WISC και 

τέλος μια κλίμακα για παιδιά προσχολικής ηλικίας (τεσσάρων ως 6 ½ ετών), που είναι 

γνωστή ως WPPSI. Οι ερωτήσεις που περιέχουν οι κλίμακες είναι τοποθετημένες με 

βάση το βαθμό δυσκολίας τους σε βαθμίδες, ενώ τα αποτελέσματα μας δίνουν τρεις 

δείκτες: ένα δείκτη για τις γλωσσικές ικανότητες, ένα για τις πρακτικές ικανότητες 

και ένα για το γενικό βαθμό της νοητικής ικανότητας.  

Και η κλίμακα των προοδευτικών τύπων του Άγγλου ψυχολόγου J. C. Raven 

(1938), η οποία αποτελείται από 36 προβλήματα, τα οποία είναι ταξινομημένα στις 

βαθμίδες με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Κάθε πρόβλημα περιλαμβάνει 

γεωμετρικά σχήματα τοποθετημένα σε λογικές σειρές, από τις οποίες λείπει ένα 

σχήμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν έξι γεωμετρικά σχήματα, από τα οποία 

το παιδί πρέπει να επιλέξει το σχήμα που συμπληρώνει την εικόνα. Αυτό το τεστ 

κυρίως μετρά «την ικανότητα του ατόμου να κάνει αναλογικές συγκρίσεις και να 

οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα». Αυτό το τεστ δεν 

απαιτεί γλωσσική επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και τον εξεταστή. Μάλιστα τo 

χρησιμοποιήσαμε και εμείς στην έρευνα που διεξαγάγαμε. (Παρασκευόπουλος, 

1982). 
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Ιστορική Αναδρομή: 

 

1) Δημιουργικότητα: 

 Αρχαία Ελληνική Εποχή: 

Η έρευνα σχετικά με τη δημιουργικότητα έχει παλιές ρίζες στην 

αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο 

Ησίοδος στο έργο του «Θεογονία» αναφέρει ότι η δημιουργία των θεών 

και των ανθρώπων είναι αποτέλεσμα μιας διαρκούς δημιουργικής 

διεργασίας. Οι θεοί επομένως έχουν την δύναμη της δημιουργίας και όχι 

οι άνθρωποι. 

Ο Απόλλων, ο θεός της μουσικής, του φωτός και της προφητείας 

χαρίζει στους ιερείς και στους μάντεις την ικανότητα να προφητεύουν, με 

χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του μαντείου των Δελφών. Οι 

χρησμοί της Πυθίας, αλλά και γενικότερα οι προφητείες της εποχής δίνουν 

την δυνατότητα στους ανθρώπους να ασχοληθούν με ένα πρόβλημα , 

δηλαδή την ερμηνεία των χρησμών, χρησιμοποιώντας τη νοημοσύνη τους 

και το ένστικτο τους αξιοποιώντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο την 

δημιουργικότητά τους. 

Ο Πλάτων (427-347 π.χ.) από την άλλη πλευρά εξετάζει το ζήτημα 

της δημιουργικότητας των φιλοσόφων και των ποιητών. Στο έργο του ο 

«Σοφιστής» αναφέρει ότι υπάρχουν δύο τύποι δημιουργικής τέχνης, η 

ανθρώπινη και η θεϊκή. Επίσης, σε ένα άλλο έργο του, ο «Φαίδρος», 

διατυπώνει την άποψη ότι η τρέλα είναι χαρακτηριστικό των θεών που 

προέρχεται από τη ένωση της έμπνευσης με τον εκστασιακό ενθουσιασμό. 

Τέλος σύμφωνα με τον Πλάτωνα η έκσταση αυτή είναι απαραίτητη για 
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την ποιητική τέχνη, ενώ θεωρεί ότι η δημιουργικότητα είναι θεόσταλτο 

δώρο (Serve, 1995, & Hemmer-Junk, 1995). 

Επιπροσθέτως ο Αριστοτέλης (384-322 π.χ.) ασχολήθηκε με το 

θέμα της δημιουργικότητας. Στο βιβλίο του «Περί ψυχής» διαχωρίζει την 

«πράξιν» από την «ποίησιν»: α) «Πράξις» είναι οι διαπροσωπικές 

ανθρώπινες σχέσεις ,σε πολιτικό-πρακτικό επίπεδο, ενώ β) «Ποίησις» 

είναι η ενασχόληση του ατόμου με τα αντικείμενα, η οποία οδηγεί στην 

παραγωγή ενός έργου. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποιες 

γνώσεις, οι οποίες ονομάζονται «τέχνες». Βέβαια η παραγωγή αυτή 

επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως η ανθρώπινη συμβίωση 

κάτι που δεν παρατηρείται στην «πράξιν» που δεν καθοδηγείται απέξω. 

 

 Χριστιανισμός: 

Ο θεός θεωρείται ο δημιουργός του ανθρώπου, ο οποίος ως 

ομοίωμα του θεού διαθέτει την ικανότητα της δημιουργικότητας. Η 

χριστιανοσύνη εμπνέει τα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους 

δημιουργούν πολλά καλλιτεχνικά ζωγραφικά, μουσικά και 

αρχιτεκτονικά έργα. 

 Αναγέννηση: 

Μια νέα εποχή ξεκινά από την Ιταλία, κατά την οποία 

εμφανίζεται ο καθολικός άνθρωπος. Ο νέος τύπος ανθρώπου επιζητεί 

την αληθινή πίστη, διαθέτει πολύπλευρη προσωπικότητα και πιστεύει 

στις σωματικές και πνευματικές του ικανότητες. Τα δημιουργικά 

άτομα της εποχής αυτής εμπνέονται από την ελληνο-ρωμαϊκή 

αρχαιότητα, προσπαθώντας μάλιστα να την ξεπεράσουν. 
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Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγμα του Leonardo da Vinci που 

δημιουργεί όχι μόνο καλλιτεχνικά έργα, αλλά και επιστημονικά και 

τεχνολογικά. Η φύση αποτελεί την πηγή της δημιουργίας. 

 

 Κίνηση Sturm und Drang: 

Βρισκόμαστε στην εποχή της Αμερικανικής και Γαλλικής 

επανάστασης και στην περίοδο διαμόρφωσης της αστικής κοινωνίας, η 

οποία διεκδικεί μια καλύτερη θέση σε πολλούς τομείς. Παρατηρείται 

μια έντονη κίνηση των ιδιοφυών ανθρώπων στην Ευρώπη. Η ιδιοφυΐα 

χαρακτηρίζεται από τη δημιουργικότητα, η οποία προέρχεται από την 

φαντασία και την ευρηματικότητα του ανθρώπου. 

 

 19ος αιώνας-Εποχή Ρομαντισμού: 

Σε αυτή την εποχή τονίζονται δύο στοιχεία η φαντασία και η 

εσωτερικότητα, ενώ ο καλλιτέχνης προσελκύεται από το αθέατο και 

υπερρεαλιστικό στοιχείο (αφορά το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό 

κίνημα του 20ου αιώνα που επεδίωκε την έκφραση του υποσυνείδητου 

κόσμου, χωρίς λογικό έλεγχο, χωρίς ηθικούς και αισθητικούς 

περιορισμούς.). Μάλιστα επικρατεί η άποψη ότι το Εγώ των ατόμων 

πρέπει να αφεθεί ελεύθερο να δημιουργήσει. (Δρακουλίδης, 1948, &. 

Hemmer-Junk, 1995). Αυτές οι απόψεις επηρεάζουν και την 

εκπαίδευση. Έτσι προκύπτει η κίνηση «Μεταρρυθμιστική 

Εκπαίδευση», η οποία μεταφέρεται και στην Ελλάδα ως 

«Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός» και ως προσπάθεια μεταφοράς του 

Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα, όπου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
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καλλιτεχνική παιδεία. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από το Αμβούργο με 

τον Lichtwark, ο οποίος εισήγαγε τις «ημέρες καλλιτεχνικής αγωγής», 

δηλαδή συναντήσεις δασκάλων με καλλιτέχνες στις οποίες οφείλονται 

και οι δημοσιεύσεις σχετικά με το παιδί και την τέχνη. 

 

 Περίοδος Μεσοπολέμου: 

Εδώ παρατηρείται μια στροφή προς το ασυνείδητο που 

σχετίζεται με την καθημερινή πραγματικότητα και μια έμφαση στην 

δημιουργικότητα του ανθρώπου. Η δημιουργικότητα χαρακτηρίζεται 

από την ελεύθερη και την αυθόρμητη κίνηση, από τους 

πειραματισμούς και από την υπέρβαση των κοινωνικών και 

θρησκευτικών συμβάσεων. 

 

 Περίοδος 1950: 

Ξεκινά η προσέγγιση της δημιουργικότητας εμπειρικά, κατά 

την οποία η δημιουργικότητα σταματά να νοείται ως χαρακτηριστικό 

μόνο των καλλιτεχνών και θεωρείται μια ικανότητα που αφορά πολλές 

ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς διαθέτει ιδιότητες όπως η 

φαντασία, η παραγωγικότητα, η έμπνευση, κτλ. Μάλιστα η 

δημιουργικότητα αποκτά γνωστικές, κοινωνικές, πολιτικές και 

οικονομικές διαστάσεις. 
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Η Έρευνα της Δημιουργικότητας στην Σύγχρονη Εποχή: 

Η αλλαγή που παρατηρείται στην έρευνα της δημιουργικότητας είναι 

αποτέλεσμα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν την 

εποχή εκείνη. Η Βιομηχανική επανάσταση, η χρήση των μηχανών και η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας δίνουν την δυνατότητα στους ανθρώπους να δουλεύουν λιγότερες ώρες 

και να ασχολούνται περισσότερο με τα ενδιαφέροντά τους και με άλλες πνευματικές 

και φυσικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η δημιουργική ενασχόληση με αυτές τις 

δραστηριότητες βοηθά τους σύγχρονους ανθρώπους να χαλαρώσουν από την ένταση 

της καθημερινής ζωής. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την τεχνολογική πρόοδο οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα τους για να κάνουν πρωτότυπες 

εφευρέσεις, κατασκευές και καλλιτεχνικές δημιουργίες.  

Η έρευνα για τη δημιουργικότητα εντάθηκε στην Αμερική κυρίως μετά το 

«Σπούτνικ σοκ», δηλαδή μετά την τοποθέτηση σε τροχιά του πρώτου σοβιετικού 

δορυφόρου, ο οποίος προκάλεσε αμφισβήτηση για την κυριαρχία των Αμερικανών. Η 

αμφισβήτηση αυτή επεκτάθηκε και στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής, όπου 

παρατηρήθηκε ότι το σχολείο δεν ανέπτυσσε τις δημιουργικές ικανότητες των 

παιδιών.  

Οι Αμερικανοί ερευνούν τη δημιουργικότητα διακρίνοντας την σε τρία 

στοιχεία: την προσωπικότητα, το προϊόν, και την διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η εμπειρική-αναλυτική προσέγγιση. 

Καλλιεργούνται διάφορα ερευνητικά προγράμματα που ανταγωνίζονται και 

επεκτείνουν τον όρο της δημιουργικότητας ως μιας ανθρώπινης ιδιότητας. 

Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός της αποκλίνουσας από την συγκλίνουσα σκέψη έχει ως 

συνέπεια να προκληθούν νέες μορφές διάγνωσης της δημιουργικότητας που 

χρησιμοποιούν και τα δύο είδη νόησης. 
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Από την άλλη πλευρά στη Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

δημιουργικότητα ενέχει γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες που δεν μετρώνται 

με τα κλασσικά τεστ συγκλίνουσας και αποκλίνουσας σκέψης. Μάλιστα η άποψη 

αυτή κατέληξε στην μεταστροφή του IQ σε QI (Qualität der Informationsbear-

beitung, Urban, 1993, & Weinert, 1993, Heller, Mönks, Passow, 1993). 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω διαπιστώσεις διακρίνει κανείς τρεις περιόδους 

στην σύγχρονη έρευνα: 

1. 1950-1970 Πρώτη Περίοδος: 

 Χαρακτηρίζεται κυρίως από μια στροφή στον τομέα της 

εκπαίδευσης, στην οποία πια δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην 

ένταξη του παιδιού στο σχολείο, (Dewey, 1930) στην εμπέδωση 

της μοναδικότητας του κάθε μαθητή και στην σπουδαιότητα των 

ατομικών διαφορών. Η εφαρμογή της προγραμματισμένης 

διδασκαλίας, όμως αποτυγχάνει, ενώ η δημιουργικότητα 

μετατρέπεται σε βασικό σκοπό της παιδείας εκφράζοντας και τις 

ανάγκες των παιδιών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 

2. 1970-1990 Δεύτερη Περίοδος: 

Εμφανίζονται αρκετά προγράμματα δημιουργικής 

έκφρασης. Ο Guilford και Hoepfner (1971) και ο Torrance (1963) 

εργάζονται στην αμερικανική αεροπορία όπου χρησιμοποιούνται 

για να εντοπίσουν άτομα με ικανότητες στη διοίκηση και στην 

εφεύρεση, αφού τα τεστ νοημοσύνης δεν κατόρθωσαν τίποτα. 

Επίσης η δημιουργικότητα γίνεται το αντικείμενο του 

ενδιαφέροντος για πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, το 
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εμπόριο, η διαφήμιση, κτλ. Προσπαθούσαν λοιπόν να 

ανακαλύψουν διάφορους τρόπους καλλιέργειας και έκφρασης της 

δημιουργικότητας. Βέβαια μέσα σε ένα κλίμα αναταραχών με 

κύριο αίτημα αυτό της ατομικής ελευθερίας και της 

αυτοπραγμάτωσης γίνεται μια κριτική προς το σχολικό σύστημα 

και προς την δημιουργικότητα που παρουσιαζόταν ως λύση για τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης. (Urban, 1993, Hemmer-Junk, 1995).  

 

3. 1990 και έπειτα–Τρίτη Περίοδος: 

Εμφανίζεται η οικολογική θεωρία, στην οποία υπάρχει 

ενδιαφέρον για τον τρόπο παραγωγής της δημιουργικότητας και 

για τα στοιχεία που την επηρεάζουν. Επιπλέον εκφράζεται η 

άποψη ότι η δημιουργικότητα προέρχεται από την εμπλοκή του 

ατόμου με το περιβάλλον και τις συνθήκες που αυτό διαθέτει. Τα 

όρια καλλιέργειας της δημιουργικότητας διευρύνονται και οι 

περισσότεροι πλέον ασχολούνται με το πώς θα δημιουργούμε πιο 

αποτελεσματικά. (Treffinger, Sortore & Cross, 1993). 

Παράλληλα εμφανίζεται και το θέμα της κοινωνικής ευθύνης. 

Η G. Ulmann παρουσιάζει τη δημιουργικότητα ως υποχρέωση του 

ατόμου προς την κοινωνία στην οποία ζει (Hemmer-Junk, 1995). Από 

την άλλη πλευρά δεν έλειπε και η ιδεολογική κριτική της απόχρωσης 

της Φραγκφούρτης, όσο και η κριτική από την πλευρά του μαρξισμού 

και της ψυχανάλυσης. 

Το 1970 κυκλοφορούν δύο αμερικανικά περιοδικά που 

ασχολούνται με την δημιουργικότητα, αυτά ήταν: The Gifted Child 
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Quarterly και το Journal of Creative Behavior. Στη συνέχεια θα 

κυκλοφορήσουν και άλλα περιοδικά και βιβλία, ενώ θα σχηματιστούν 

ακόμα και εκδοτικοί οίκοι που εκδίδουν υλικό για την 

δημιουργικότητα, κυρίως των παιδιών. Μάλιστα το ενδιαφέρον αυτό 

θεωρείται ότι προκλήθηκε τόσο από την μη ικανοποίηση με την έως 

τότε πορεία της έρευνας, όσο και από την επιλογή νέων δρόμων 

αναζήτησης. Σήμερα υπάρχει μια πλούσια θεματογραφία στον τομέα 

της δημιουργικότητας, όπως : η καλλιέργεια της Δημιουργικότητας 

στις θετικές επιστήμες, στην τεχνολογία και στα Μαθηματικά, η 

Δημιουργικότητα στην διοίκηση επιχειρήσεων, η Δημιουργικότητα 

στην καθημερινή ζωή, κτλ. (Νημά, 2002 ). 
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2) Λύση Προβλημάτων:  

 

 Αρχαιότητα: 

Οι άνθρωποι πάντοτε ασχολούνταν με την εμπειρία και τα 

αισθήματα. Με τον Αριστοτέλη και τους άλλους Έλληνες φιλοσόφους 

η έρευνα για την δομή της συνείδησης και των βασικών στοιχείων της 

έγινε πιο συστηματική και στηριζόταν πλέον στην παρατήρηση και 

στην ανάλυση της σκέψης. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που 

προέκυψε ήταν η ιδιωτική φύση της συνείδησης, καθώς η 

συνειδητοποίηση ενός ατόμου δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα από 

άλλους.  

 18ος Αιώνας: 

Οι φιλόσοφοι, όπως ο Εμμανουήλ Κάντ αρνήθηκαν την 

πιθανότητα μελέτης πολύπλοκων πνευματικών φαινομένων και την 

υποκειμενική εμπειρία που προκύπτει από επιστημονικές μεθόδους. 

 

 19ος Αιώνας: 

Στα τέλη αυτού του αιώνα δημιουργήθηκε στην Γερμανία το 

πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο από τον Wilhelm Wundt που είναι και 

ο ιδρυτής της πειραματικής ψυχολογίας και εστίασε κυρίως την έρευνά 

του στην αισθητηριακή αντίληψη. Από την άλλη πλευρά διάφοροι 

πρωτοπόροι ερευνητές της ψυχολογίας, όπως ο Hermann Ebbinghaus 

ανέπτυξαν τεχνικές με τις οποίες μετρούσαν τις βασικές διαδικασίες 

της μνημονικής λειτουργίας, στις οποίες η σκέψη και η σημασιολογία 

είχαν περιοριστεί, όπως συνέβη με τις περίφημες ψευδολέξεις του 
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Ebbinghaus. Ο Ebbinghaus απέδειξε ότι ήταν πιθανό να σχεδιαστούν 

πειραματικές τεχνικές για να παρατηρηθούν και να μετρηθούν 

πολύπλοκες πνευματικές ικανότητες, όπως είναι η μνήμη. Αυτά τα 

εμπειρικά παραδείγματα επέτρεψαν την μέτρηση με ποσοτικές 

μεθόδους και την διατύπωση γενικών νόμων με μαθηματική έκφραση.  

Επίσης παρατηρείται η εφαρμογή της αναλυτικής προσέγγισης 

των ψυχολογικών φαινομένων μέσα από τον κανόνα του Morgan 

(1894): «Δεν πρέπει να ερμηνεύουμε μια ενέργεια ως το αποτέλεσμα 

της εξάσκησης μιας ανώτερης ικανότητας αν μπορούμε να την 

ερμηνεύσουμε ως το αποτέλεσμα της εξάσκησης μιας ικανότητας που 

βρίσκεται χαμηλά στην ψυχολογική κλίμακα». Αυτός ο κανόνας είχε 

μεγάλη επίδραση στην μελέτη γνωστικών διαδικασιών υψηλού 

επιπέδου όπως η λύση προβλημάτων, καθώς επέκτεινε την γνώση μας 

σχετικά με βασικές διαδικασίες όπως οι αισθήσεις, η αντίληψη, η 

μνήμη, και η δράση. Μάλιστα με την παραγωγή της νέας γνώσης 

δημιουργήθηκαν καινούργια θεωρητικά πλαίσια και προέκυψαν νέες 

θεωρίες για πολλά πολύπλοκα πνευματικά φαινόμενα, ένα από τα 

οποία υπήρξε η λύση προβλημάτων. 

 

 20ος Αιώνας: 

Ο John B. Watson (1913) εισάγει την έννοια του 

συμπεριφορισμού και πρότεινε μια εναλλακτική προσέγγιση που 

βασίζεται στην συμπεριφορά που μπορεί να παρατηρηθεί. Μάλιστα ο 

Watson (1924) εκφράζει την άποψη ότι η σκέψη μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο περιγραφής ως μια κρυφή εσωτερική συμπεριφορά, 
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χρησιμοποιώντας την τεχνική της εξωτερικής εκφώνησης της σκέψης. 

Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο η δυσκολία της ολοκλήρωσης 

μιας εργασίας και της εύρεσης της σωστής απάντησης σχετιζόταν με 

έναν αριθμό σχετικών αντιδράσεων (ερέθισμα-αντίδραση). 

 

 Μορφολογική Ψυχολογία: 

Σημαντικό ρόλο στην θεωρητική εξέλιξη της έρευνας της 

λύσης προβλημάτων διαδραμάτισε ο Karl Dunker (1926), ο οποίος 

αποφάσισε να μελετήσει τη σκέψη των ανθρώπων με απλά 

προβλήματα στα οποία όμως τα άτομα δεν είχαν ανάλογη εμπειρία και 

δεν διέθεταν σχέσεις ερεθισμάτων-αντιδράσεων. Ο Dunker έλεγξε την 

πορεία της σκέψης των ατόμων κατά την επίλυση των προβλημάτων 

με το να τους ζητά να σκεφτούν φωναχτά. Τα προφορικά αυτά 

πρωτόκολλα απέδειξαν ότι οι άνθρωποι έβρισκαν λύσεις μέσα από την 

πνευματική αναπαράσταση του προβλήματος που βοηθούσε την 

παραγωγή και την αξιολόγηση της λύσης.  

Επιπλέον πρέπει να κάνουμε αναφορά στις έρευνες του 

Wolfgang Kohler (1927). Ο Kohler έκανε πειράματα με πιθήκους και 

μελέτησε το φαινόμενο της ενόρασης σε σχέση με τη λύση 

προβλημάτων.  

Ενόραση είναι η ξαφνική εύρεση της λύσης μέσα από την 

αναδόμηση των στοιχείων που αποτελούν το ψυχολογικό πεδίο. Η 

ενόραση λοιπόν είναι ένας καινούργιος τρόπος επίλυσης ενός 

προβλήματος, ο οποίος διαφοροποιεί τις πληροφορίες που δίδονταν.  



 39

Μάλιστα ένα σημαντικό πρόβλημα που μελετά πειραματικά 

την ενόραση είναι αυτό «των δύο σπάγκων» του Maier (1931). Σε ένα 

χώρο κρέμονται δύο σπάγκοι από το ταβάνι τους οποίους το άτομο 

πρέπει να δέσει, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη.  

Επίσης, δίνονται κάποια αντικείμενα όπως: μια καρέκλα, 

καρφιά, πένσες, φύλλα χαρτιού. Η λύση του προβλήματος δίνεται με 

το να τοποθετήσει το άτομο τις πένσες στην άκρη ενός σπάγκου. Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορεί να τεντωθεί ο σπάγκος. Με το ένα λοιπόν 

χέρι του πιάνει τον ελεύθερο σπάγκο και με το άλλο πιάνει την άκρη 

που βρίσκονται οι πένσες και μπορεί να δέσει τις δύο άκρες των 

σπάγκων. Στο πρόβλημα αυτό επομένως η ενόραση πραγματοποιείται 

αποδίδοντας στις πένσες μια καινούργια λειτουργία από αυτή που 

έχουν συνήθως.  

Επιπλέον, ο Karl Dunker (1945) αναφέρει την έννοια της 

«απλανούς λειτουργικότητας» την οποία το άτομο πρέπει να υπερβεί 

για να βρεθεί στο επίπεδο της «λειτουργικής πλαστικότητας» όπου ο 

ρόλος των στοιχείων επαναπροσδιορίζεται. Άρα ο «λειτουργικός 

επαναπροσδιορισμός» περιλαμβάνεται στην έννοια της ενόρασης.  

Τέλος ο Wertheimer (1959) πιστεύει ότι η ενόραση είναι ένα 

από τα συστατικά της «παραγωγικής σκέψης» με την οποία 

ανακαλύπτουμε νέες λύσεις. Βέβαια υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

διακρίνουμε την «παραγωγική σκέψη» από την «αναπαραγωγική 

σκέψη» κατά την οποία επαναχρησιμοποιούμε στρατηγικές που έχουν 

εφαρμοστεί και σε άλλα προβλήματα. 
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 Γνωστική Ψυχολογία: 

Σημαντικότατη όμως εξέλιξη παρατηρήθηκε το 1972 με τους 

Newell και Simon, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ήταν δυνατόν να 

χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση μιας εργασίας για να αναγνωρίσουμε 

τα πιθανά βήματα που κάνει κάποιος για να βρει τη λύση. Στο βιβλίο 

τους Human Problem Solving εισήγαγαν το θέμα στο πλαίσιο των 

γνωστικών επιστημών. Σύμφωνα λοιπόν με την θεωρία τους για την 

λύση ενός προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια γνωστική 

πορεία που θα βοηθήσει το άτομο να περάσει από την αρχική 

«κατάσταση-στόχο» σε μια τελική κατάσταση αφού διέλθει από 

ενδιάμεσες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να αναγνωριστούν.  

Το σύνολο των πληροφοριών που διαθέτει ένα άτομο αποτελεί 

το χώρο του προβλήματος ο οποίος συνίσταται στις ενδιάμεσες 

καταστάσεις και στις νοητικές ενέργειες που χρησιμοποιεί το άτομο 

για να περάσει από τη μια κατάσταση στην άλλη. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο πραγματοποιούνται οι συλλογισμοί και οι διαδικασίες που 

ορίζουν την πρόοδο στον χώρο του προβλήματος. Οι διαδικασίες 

αυτές μπορούν να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και με αυτό τον 

τρόπο χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης ενός 

προβλήματος. Επιπλέον η πρόοδος γίνεται με άλματα από την μια 

φάση στην άλλη τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση των γνώσεων 

μας.  

Οι Newell και Simon (1972) χρησιμοποίησαν στην έρευνα τους 

προβλήματα όπως ο «Πύργος του Ανόι» και «Οι ιεραπόστολοι και οι 

κανίβαλοι». Τα προβλήματα αυτά ήταν εύκολα, όσον αφορά την 
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κατανόηση και αναπαριστούσαν απλές δομές επίλυσης. Μάλιστα θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι η θεωρία αυτή ήταν επιτυχής καθώς η δομή 

των προβλημάτων οριζόταν καλά και οι κανόνες περιλαμβάνονταν 

στις οδηγίες. Τέλος το θεωρητικό αυτό πλαίσιο ανέδειξε τα στοιχεία 

της λύσης προβλημάτων που συνδέονται με τις προϋπάρχουσες 

διαδικασίες, τις αναπαραστάσεις, τη γνώση και την εμπειρία. 

Αυτοί είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν δύο στρατηγικές:  

1) «Την ανάλυση του χώρου του προβλήματος»: όπου γίνονται 

αντιληπτές οι ενδιάμεσες καταστάσεις που θα μας βοηθήσουν να 

περάσουμε με διαδοχικά «άλματα» από την αρχική στην τελική 

κατάσταση του προβλήματος. 

2) «Τις επεξεργασίες»: με τις οποίες ανακαλούνται οι 

πληροφορίες που θα επιτρέψουν την μετάβαση από την μια κατάσταση 

στην άλλη. 

Η έρευνα της λύσης προβλημάτων οδήγησε σε επιτυχείς 

θεωρίες, όπου η λύση προβλημάτων είναι ένα καλά ορισμένο 

εμπειρικό φαινόμενο. Βέβαια αποδείχτηκε ότι ήταν δύσκολο να 

εξηγήσει κανείς τις σταθερές διαφορές που παρουσιάζονται ατομικά 

στην ταχύτητα και στην ακρίβεια της επίδοσης. (Hunt, 1978, 

Sternberg, 1977). Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο 

αυτό την έρευνα των Davidson και Sternberg (1984) οι οποίοι 

διατυπώνουν τρεις τρόπους ενόρασης:  

 «Την ενόραση της επιλεκτικής κωδικοποίησης»: που 

αποτελεί το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η αφαίρεση 
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κάποιων στοιχείων για να γίνει η πρόσληψη των πληροφοριών που 

θα είναι κατάλληλες για την παρούσα κάθε φορά περίσταση. 

 «Την ενόραση της επιλεκτικής σύγκρισης»: όπου μέσα 

από το συγκερασμό των νέων και των παλαιών πληροφοριών 

δημιουργούνται καινούργιες αντιλήψεις. 

 «Την ενόραση του επιλεκτικού συνδυασμού»: κατά την 

οποία εφαρμόζονται οι πληροφορίες που είχαν επιλεγεί 

προηγουμένως συνδυαζόμενες με έναν καινούργιο τρόπο με τον 

οποίο κιόλας φτάνουμε στην επίλυση του προβλήματος. 

Μάλιστα με την ταυτόχρονη εμφάνιση και των τριών τρόπων 

καταλήγουμε σε ένα σημαντικό συμπέρασμα.  

Τέλος πρέπει να υπογραμμίσουμε σε αυτή την ιστορική 

αναδρομή την άποψη του Sternberg (1996) σύμφωνα με την οποία: «οι 

διαδικασίες ξεπερνούν τα σύνορα της συμβατικής σκέψης και 

εφαρμόζουν τη δόμηση ή την επανάληψη ενός προβλήματος με έναν 

καινούργιο τρόπο». Επομένως ακόμα και στην περίπτωση που οι 

διαδικασίες λειτουργούν ανεξάρτητα η ενόραση αποκτά την δύναμη 

της μέσα από τον νεωτεριστικό της τρόπο.  
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Θεωρίες Δημιουργικότητας: 

Θεωρία της ομοιοστατικής ισορροπίας: 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η ισορροπία ορίζεται ως η φυσική κατάσταση 

κάθε οργανισμού, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από τις εντάσεις, τις συγκρούσεις 

και τα προβλήματα. 

Όταν όμως σε μια κατάσταση δεν μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση πρέπει 

να προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα για να επανέρθει γρήγορα στην πρότερη 

επιθυμητή κατάσταση, π.χ. για να αντιμετωπίσει κάποιος το πρόβλημα της πείνας 

πρέπει να βρει τροφή. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά προβλήματα τα οποία 

δημιουργούν επίσης εντάσεις και ωθούν το άτομο στην εξεύρεση λύσης. Καθημερινά 

λοιπόν σκεφτόμαστε για να λύσουμε διάφορα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε 

τις εντάσεις. 

Ο δημιουργικός βέβαια άνθρωπος επιλύει αυτά τα προβλήματα με πρωτότυπο 

τρόπο. Όμως η θεωρία αυτή παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Υπάρχει 

διάσταση απόψεων ανάμεσα στη θεωρία αυτή και σε αυτά που συμβαίνουν κατά τη 

δημιουργική έκφραση, σύμφωνα με τα άτομα που δημιουργούν. Η δημιουργικότητα 

λοιπόν δεν παρουσιάζεται σαν μια απλή προσπάθεια εύρεσης της λύσης σε ένα 

πρόβλημα. Είναι μια προσπάθεια ανακάλυψης της σωστής θέσης και διατύπωσης του 

προβλήματος. Όμως παρά τις διαπιστώσεις αυτές στο σχολείο τα παιδιά ωθούνται 

απλά να λύσουν τα προβλήματα και όχι να αναζητήσουν την κατάλληλη διατύπωση 

τους. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό καθώς ένα 

ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος μπορεί να τον οδηγήσει στην ανακάλυψη του 

προβλήματος και στη δημιουργική του λύση (Getzels, 1985).  
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Η Θεωρία της αυτοπραγμάτωσης των Maslow A. και Rogers C:  

Οι δύο υπαρξιακοί ψυχολόγοι συνδέουν την δημιουργικότητα με την 

αυτοπραγμάτωση των ατόμων. Ο Maslow (1968) διαχωρίζει τη δημιουργικότητα σε 

δύο είδη: αυτή που στηρίζεται σε κάποιο ταλέντο και αυτή που αποτελεί 

χαρακτηριστικό κάθε ανθρώπου. Η ψυχολογία για το πρώτο είδος αναφέρει ότι το 

ταλέντο κάποιου μπορεί να υπάρχει ανεξάρτητα από το χαρακτήρα του ατόμου και 

την ψυχική και σωματική του υγεία. 

Για το δεύτερο είδος εκφράζεται η άποψη ότι αυτό είναι που οδηγεί τα άτομα 

στην αυτοπραγμάτωση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την θεωρία η δημιουργικότητα 

αποτελεί μια ψυχολογική ανάγκη του ατόμου που τοποθετείται στην κορυφή της 

πυραμίδας των αναγκών του. Επομένως, μπορεί να εμφανιστεί, όταν έχουν 

ικανοποιηθεί οι άλλες βασικές ανάγκες των ανθρώπων και να κινητοποιήσει τις 

δυνάμεις του ατόμου που θα τον οδηγήσουν στην αυτοπραγμάτωση, στην 

ολοκλήρωση του.  

Από την άλλη πλευρά έχουμε τις απόψεις του Rogers (1970), ο οποίος 

βασίζεται στην ψυχοθεραπεία. Ο ψυχολόγος αυτός πιστεύει ότι η δημιουργικότητα 

πηγάζει από την ανάγκη του ατόμου να ολοκληρωθεί. Με αυτό τον τρόπο ο 

άνθρωπος θα είναι ικανός να αντιμετωπίσει κάθε εμπόδιο με δημιουργικό και με 

μοναδικό τρόπο και θα διάγει μια καλή ζωή με ποιότητα. 

 

Η Ψυχαναλυτική Θεωρία: 

Η ψυχανάλυση αναφέρεται στον ρόλο του ασυνείδητου και των επιθυμιών 

στη συμπεριφορά των ατόμων. Ο S. Freud (1916) θεωρούσε το ασυνείδητο ως 

βασική πηγή της δημιουργίας έργων στα οποία δεν εφαρμόζεται το εμπόδιο της 

πρώιμης αυτοκριτικής. Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο του ελέγχου και του 
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ορθολογισμού που χαρακτηρίζει το δημιουργικό άτομο. Παρόμοιες απόψεις είχαν 

εκφραστεί και από τον Πλάτωνα στον «Ίωνα», όπου ο ποιητής έπρεπε να καταληφθεί 

από τις Μούσες για να δημιουργήσει. Η κατάληψη αυτή από την θεϊκή μανία 

εξηγήθηκε από τους ψυχαναλυτικούς σαν την επίδραση του ασυνείδητου και όχι των 

θεών. Άρα τα δημιουργικά άτομα δέχονται ιδέες και ερεθίσματα από τις προλογικές 

διαδικασίες και ακολουθούν την κατεύθυνση του ενστίκτου τους, ελέγχοντας το 

δομικό σύστημα της προσωπικότητας τους, δηλαδή το Αυτό. 

Αντίθετα, τα μη δημιουργικά άτομα παραμένουν προσκολλημένα σε 

διαδικασίες δευτερογενείς που έχουν ως χαρακτηριστικό τον ορθολογισμό και τη 

λογική ακολουθία. Μάλιστα ο Freud θεωρεί τη δημιουργική έκφραση σαν κάτι που 

αντικαθιστά το παιδικό παιχνίδι, με αποτέλεσμα μια εμπειρία να φέρνει στην μνήμη 

του δημιουργικού ατόμου την εμπειρία της παιδικής του ηλικίας. 

Όμως στο τέλος ανάμεσα στην φαντασία και στον ορθολογισμό επικρατεί ο 

ορθολογισμός, καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, κάτι που συνεπάγεται την μείωση της 

δημιουργικότητας του. Αυτό οφείλεται κατά τον Torrance (1962) στο ότι ο 

πολιτισμός ευνοεί τη λογική και τη γνώση σε βάρος της φαντασίας. Οι νεοαναλυτικοί 

λοιπόν μεταφέρουν στο ζήτημα της δημιουργικότητας, τις δημιουργικές διαδικασίες 

από το ασυνείδητο στο προσυνειδητό, όπου τα γεγονότα εύκολα μπορούν να 

μεταβούν στη συνείδηση και να ανακληθούν (Kris κατά Μαρμαρινό, 1978). 

Ο νεοψυχαναλυτικός L. Kubie από την άλλη υποστηρίζει απορρίπτοντας το 

ρόλο του ασυνείδητου ότι αν επιβιώσει κάποια δημιουργική διαδικασία από την 

αλληλεπίδραση συνειδητού και προσυνειδητού αυτή θα συνδέεται μόνο με τις 

προσυνειδητές και όχι με τις ασυνείδητες διαδικασίες (Μαρμαρινός, 1978). Ο Kubie 

διατυπώνει και μια άλλη θέση εκφράζοντας την άποψη ότι τόσο το ασυνείδητο όσο 
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και το συνειδητό δεν συμμετέχουν στην δημιουργική παραγωγή ενός έργου αλλά 

αντίθετα εμποδίζουν τις λειτουργίες του προσυνειδητού. 

Τέλος ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις του C. Jung (1875-1961) που δεν 

δέχεται την σχέση ανάμεσα στη νεύρωση και στη δημιουργικότητα αλλά θεωρεί την 

νεύρωση εμπόδιο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η οποία σύμφωνα με αυτόν 

έχει ως πηγή το συλλογικό ασυνείδητο. Συνοπτικά η ψυχαναλυτική θεωρία 

ενδιαφέρεται κυρίως για τα κίνητρα και τα συναισθήματα. Η δημιουργική λοιπόν 

έκφραση αποτελεί την ικανοποίηση πολλών συναισθημάτων.  

 

Το Παραγοντικό Μοντέλο της T. Amabile (1990):  

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο χρειάζονται τρεις παράγοντες για την 

δημιουργικότητα: 

Α) Δεξιότητες σχετικές με την περιοχή 

Β) Δεξιότητες σχετικές με την δημιουργικότητα 

Γ) Εσωτερικά κίνητρα για το έργο. 

Οι γενικοί και οι επιμέρους παράγοντες της δημιουργικής έκφρασης πρέπει να 

συνδεθούν με τα εσωτερικά κίνητρα του ατόμου. Τα εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά 

που προκαλούν την ενασχόληση με μια δραστηριότητα η οποία είναι για το εκάστοτε 

άτομο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Αντίθετα, τα εξωτερικά κίνητρα μας κάνουν να 

ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα για να επιτύχουμε κάποιο εξωτερικό σκοπό, 

όπως χρήματα και βραβεία.  

Η Amabile (1990) πιστεύει ότι η δημιουργικότητα είναι ίδια σε διαφορετικές 

περιοχές, καθώς η δημιουργική έκφραση επηρεάζεται από τις ίδιες μεταβλητές και 

από τους ίδιους κοινωνικούς παράγοντες. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιείται είναι 

η σπουδαιότητα που δίδεται στις γνωστικές διαδικασίες στις διάφορες περιοχές. 
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Τα εσωτερικά τώρα κίνητρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας, ενώ τα εξωτερικά εμποδίζουν την δημιουργική σκέψη. 

Μάλιστα αυτή η άποψη βασίζεται σε κάποια δεδομένα: 

1) Φαινομενολογία της δημιουργικότητας: 

Τα δημιουργικά άτομα σε βιογραφίες και 

συνεντεύξεις τους αναφέρουν ότι τα εσωτερικά 

κίνητρα κυριαρχούν κατά την παραγωγή 

δημιουργικών έργων, σε αντίθεση με τα εξωτερικά 

κίνητρα που καταστρέφουν τη δημιουργικότητα. 

2) Αξιολόγηση: Ακόμα και η θετική 

αξιολόγηση δρα βλαπτικά για το δημιουργικό κλίμα. 

3) Επίβλεψη: Η δημιουργικότητα ενός 

ατόμου μειώνεται δραστικά όταν αυτό έχει την 

αίσθηση ότι κάποιος το παρακολουθεί.  

4) Αμοιβή: Εδώ η αμοιβή προκαλεί 

προβλήματα.  

5) Ανταγωνισμός: Η ποιότητα του 

παραγόμενου έργου μειώνεται μέσα σε συνθήκες 

ανταγωνισμού. 

6) Περιορισμός Επιλογών: Είναι επόμενο 

ότι η δημιουργικότητα θα μειωθεί αν περιοριστούν οι 

επιλογές ενός ατόμου (Amabile, 1990). 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν τα εσωτερικά κίνητρα 

σχετίζονται με την επίδραση της υπερδικαιολόγησης (overjustification effect). 

Σύμφωνα με αυτή το άτομο που ασχολείται με μια δραστηριότητα, στην οποία αρχικά 
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ωθήθηκε από εσωτερικά κίνητρα, στη συνέχεια ασχολείται με αυτή για να επιτύχει 

κάποιον εξωτερικό σκοπό, με αποτέλεσμα τα εσωτερικά του κίνητρα να 

υπονομεύονται.  

 

Μοντέλο της Διάδρασης:  

Η συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί σύμφωνα με αυτή την θεωρία 

(Woodman & Schoenfeldt, 1989) μια πολύπλοκη διάδραση ανάμεσα στην περίσταση 

που εμφανίζεται και την φύση του ατόμου. Άλλες φορές οι συνθήκες της περίστασης 

ερμηνεύουν το μεγαλύτερο μέρος μιας συμπεριφοράς και άλλες το εξηγεί η φύση του 

ατόμου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την 

ερμηνεία και τα δύο στοιχεία και τις αλληλεπιδράσεις τους.  

Μέσα από την προσπάθεια της θεωρίας της διάδρασης να ερμηνεύσει τη 

συμπεριφορά ενός ατόμου σε σχέση με περίπλοκες κοινωνικές συνθήκες 

αξιοποιούνται στοιχεία και από άλλους κλάδους όπως της Γνωστικής κα Κοινωνικής 

ψυχολογίας. Η διαδραστική ερμηνεία προσπαθεί να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία και 

τις επιδράσεις της δημιουργικής έκφρασης. Το πλεονέκτημα λοιπόν αυτής της 

θεωρίας είναι ότι περιλαμβάνει διάφορες οπτικές γωνίες που βοηθούν στην 

κατανόηση της δημιουργικότητας. 

Επομένως η δημιουργικότητα παρουσιάζεται ως μια σύνθετη συμπεριφορά. 

Τέλος μια ακόμα σημαντική πτυχή της θεωρίας αυτής είναι ότι τα ατομικά 

χαρακτηριστικά δηλαδή οι «προηγούμενες συνθήκες» διαφέρουν πολύ με 

αποτέλεσμα να διαφέρουν και τα δημιουργικά έργα ως προς την δημιουργική δύναμη 

και έκφραση. 
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Το Μοντέλο Ενσωμάτωσης του K. Urban:  

Ο Urban (1993) προτείνει ένα μοντέλο ερμηνείας της δημιουργικότητας, το 

μοντέλο ενσωμάτωσης, κατά το οποίο ενσωματώνονται οι γνωστικοί και προσωπικοί 

παράγοντες της δημιουργικότητας. Στη συνέχεια οι παράγοντες αυτοί ενσωματώνουν 

τα επί μέρους στοιχεία, τα οποία οι επιστήμονες μελετούν. Είναι ένα λειτουργικό 

μοντέλο με βάση το οποίο ο Urban (1993) κατασκεύασε και τεστ δημιουργικότητας. 

Οι γνωστικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται είναι:  

1. Η αποκλίνουσα σκέψη 

2. Οι γενικές γνώσεις και η γενική ικανότητα σκέψης 

3. Οι ειδικές γνώσεις και δεξιότητες ενός τομέα 

4. Η εστίαση της προσοχής και η ετοιμότητα 

5. Τα κίνητρα και η παρώθηση 

6. Η επιδεκτικότητα στις αμφισημίες (Νημά, 2002). 

Μάλιστα οι παράγοντες αυτοί πρέπει να υποβληθούν σε τριπλό έλεγχο από το 

άτομο, από τη στενή ομάδα επαφής και από την κοινωνία. Η δημιουργικότητα λοιπόν 

παρουσιάζεται σε μια σπειροειδή μορφή που έχει τις πηγές της στην περιέργεια και 

στο παιδικό παιχνίδι. 

 

Το Διαλεκτικό Μοντέλο του R. Sternberg: 

Ο R. Sternberg (2001) θεωρεί ότι η δημιουργικότητα αφορά την ικανότητα 

του ατόμου να παράγει νέες και πρωτότυπες ιδέες. Η δημιουργικότητα λοιπόν 

παρουσιάζεται να διαθέτει μια διαλεκτική σχέση με τη νοημοσύνη και τη σοφία. Στο 

διαλεκτικό σχήμα που δημιουργείται η νοημοσύνη αποτελεί τη «θέση», η 

δημιουργικότητα την «αντίθεση» και η σοφία τη «σύνθεση»: 
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Θέση-Νοημοσύνη: 

Η νοημοσύνη, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, αποτελεί την 

ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον. Η βασική αρχή της είναι ότι οι ικανότητες 

που απαρτίζουν τη νοημοσύνη οδηγούν τους ανθρώπους στην εξασφάλιση 

ενισχύσεων, σύμφωνα όμως πάντοτε με τις δομές των ενισχύσεων που 

χρησιμοποιούνται στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο λοιπόν εκείνο που θεωρούμε ως 

νοημοσύνη σε μια κοινωνία ή σε μια εποχή δεν ισχύει για κάποια άλλη. Επομένως, τα 

άτομα που διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη ενισχύονται, επειδή προσαρμόζονται στα 

διάφορα περιβάλλοντα.  

Αντίθεση-Δημιουργικότητα: 

Τα δημιουργικά άτομα παράγουν έργα υψηλής ποιότητας που πολλές φορές 

όμως δεν ανταποκρίνονται στην θέληση της κοινής γνώμης στην κοινωνία στην οποία 

ζουν. Άρα επειδή η δημιουργικότητα κρίνεται κάθε φορά με τα πρότυπα της εκάστοτε 

εποχής πολλά δημιουργικά έργα δεν αναγνωρίζονται και δεν γίνονται γνωστά. Τα 

μεγάλα δημιουργικά προϊόντα ανοίγουν συνήθως νέους δρόμους σε έναν τομέα, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έργα που απλά επεκτείνουν κάποιες ήδη 

υπάρχουσες ιδέες. Τα δεύτερα αυτά έργα δεν προκαλούν τόση αντίθεση όση τα 

πρώτα και προσαρμόζονται σε ένα υφιστάμενο παράδειγμα.  

Σύνθεση-Σοφία: 

Η σοφία είναι η σύνθεση της θέσης και της αντίθεσης, αφού ο σοφός 

άνθρωπος μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ικανότητα του για αλλαγή-

δημιουργικότητα και στην ανάγκη του για ισορροπία–νοημοσύνη, κάνοντας ένα 

σημαντικό βήμα προόδου. 
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Το Οικολογικό Μοντέλο:  

Αυτό ασχολείται με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τα δημιουργικά άτομα. Οι κυριότερες θέσεις αυτής της θεωρίας είναι:  

1)Η ενεργοποίηση του ατόμου μέσα στο 

περιβάλλον. 

2)Η κινητοποίηση των κινήτρων του 

3)Η εξασφάλιση ενός ελεύθερου κλίματος μέσα 

στο οποίο το άτομο μπορεί να εκφράσει την 

δημιουργικότητα του 

4)Η παραδοχή της ανεξαρτησίας του ατόμου 

5)Η εμπιστοσύνη προς το άτομο και τις 

ικανότητές του. 

Μάλιστα μέσα στo πλαίσιο αυτού του μοντέλου τελευταία γίνονται και 

συγκριτικές μελέτες διαφόρων πολιτιστικών περιβαλλόντων, π.χ. σύγκριση της 

δημιουργικότητας των ατόμων που κατοικούν στην Άπω Ανατολή και αυτών που 

κατοικούν στην Δύση. Τέλος μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο τα άτομα 

παρουσιάζονται να επιλέγουν και να μορφοποιούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν για 

να διευκολύνουν την δημιουργική τους έκφραση (Heller, 1994, Krampen, Freilinger, 

Wilmes, Medernach, 1993, Harrington, 1990).  

 

Θεωρία του Χάους και Δημιουργικότητα: 

Αυτή επιχειρεί να ερμηνεύσει τη δημιουργικότητα με βάση την θεωρία του 

χάους. Το χάος εμφανίζεται ως μια οργανωμένη ακαταστασία η οποία παράγεται από 

απλές συνθήκες, ενώ βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την σταθερότητα και την 

αταξία. Επιπλέον η θεωρία του χάους υπονοεί ένα δυναμικό σύστημα το οποίο 
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στηρίζεται σε κάποιες αρχές. Όσον αφορά την δημιουργικότητα έχει καταδειχτεί ότι 

σε τέτοια δυναμικά συστήματα παρουσιάζονται φαινόμενα τα οποία δεν ακολουθούν 

κανόνες και τα οποία αποτελούν την βάση των δημιουργικών εκφράσεων στη φύση. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το χάος μέσα στην κατάσταση ανισορροπίας κάνει πιο 

εύκολη την πρόσβαση στον εγκέφαλο ακόμα και σε κόμβους του που παραμένουν 

αδρανείς, κάνοντας έτσι περιττή την διερεύνηση των μνημονικών αποθηκών. Με το 

χάος λοιπόν ο εγκέφαλος αντιδρά πιο ευέλικτα στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και 

δημιουργεί νέες ιδέες (Schmidt-Denter, 1992, Urban, 1993).  

 

Η Ψυχομετρική Θεωρία: 

Ο Galton (1869) υποστήριξε ότι τα ιδιοφυή άτομα εντοπίζονται στο ανώτερο 

σημείο των ανθρωπίνων ικανοτήτων, γεγονός που καθιστά την μέτρηση τους δυνατή, 

καθώς και την αξιολόγηση των δημιουργικών τους ικανοτήτων. Ο Guilford (1950) 

από την άλλη παρουσίασε τη δημιουργικότητα ως μια εκδήλωση που εμφανίζεται 

εκεί που δίδονται πολλές απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα 

διαφοροποιούνται με βάση τον αριθμό και την πρωτοτυπία των απαντήσεων τους. 

Αυτό το φαινόμενο ήταν και το έναυσμα για τον ορισμό της δημιουργικότητας 

ως αποκλίνουσας σκέψης. Ο Guilford αντιπροσωπεύει λοιπόν την ψυχομετρική 

παράδοση και δημιούργησε μια σειρά από δοκιμασίες διαφοροποιώντας με αυτό τον 

τρόπο την συγκλίνουσα από την αποκλίνουσα σκέψη. Μάλιστα σύμφωνα με την 

άποψη του η δημιουργικότητα αποτελείται από το συνδυασμό ικανοτήτων, όπως 

αυτές της γέννησης των ιδεών, της ευελιξίας και της πρωτοτυπίας. 

Στα νεότερα χρόνια η ψυχομετρική θεωρία χρησιμοποιεί την περιγραφή και 

τη μέτρηση του «γνωστικού ύφους» που προωθεί την δημιουργική σκέψη.  
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Διάφορα είδη γνωστικού ύφους είναι: η χρήση ευρέων αντί στενών 

κατηγοριών, η αναγνώριση της σημασίας των νέων ιδεών, η χρήση αφηρημένων 

μορφών, κτλ. Τέλος ένας ακόμη τρόπος έρευνας της δημιουργικότητας είναι αυτός 

του εντοπισμού των χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα δημιουργικά άτομα και η 

περιγραφή των δεξιοτήτων που θέτουν σε εφαρμογή. Σύμφωνα μάλιστα με τον Hayes 

(1989) οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι ανεξάρτητοι και αφοσιώνονται στην δουλειά 

τους.  

 

Η Γνωστική Θεωρία: 

Αυτή υποστηρίζει ότι μελετά τους τρόπους που λειτουργεί η δημιουργική 

σκέψη. Ασχολείται λοιπόν κυρίως με δύο γνωστικές λειτουργίες που εμπλέκονται με 

την δημιουργικότητα: 

Η Αναλογική Ικανότητα: 

Αναλογία είναι η εύρεση ομοιοτήτων ανάμεσα σε δύο καταστάσεις που αν και 

διαφέρουν παρουσιάζουν κάποια κοινά στοιχεία. Η αναλογική ικανότητα μπορεί να 

μετρηθεί με δοκιμασίες όπως: έργα ομοιοτήτων, έργα μεταφοράς.  

Η Φαντασία: 

Αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων χωρίς την παρακώλυση της 

εξωτερικής πραγματικότητας. Η φαντασία χρησιμοποιείται και σε λεκτικό και σε 

εικονικό επίπεδο παράγοντας αντιφατικά και καινοφανή στοιχεία, ενώ τη βρίσκουμε 

και στα όνειρα και στην ονειροπόληση των ατόμων. Μάλιστα σχετίζεται με την 

δημιουργικότητα όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της φαντασίας για να λύσει με έναν 

πρωτότυπο τρόπο ένα πρόβλημα που έχει προκύψει. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η δημιουργικότητα 

μελετάται με βάση τις νοερές εικόνες που σχηματίζονται και με βάση το 
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μετασχηματισμό τους, π.χ. να δοθεί στα άτομα ένα γράμμα της αλφαβήτου και να 

φανταστούν αυτά πως αλλάζει η μορφή του όταν γίνονται διάφοροι μετασχηματισμοί 

που αναφέρονται προφορικά από τους ερευνητές (Finke, Pinker, Farah, 1989). 

Τέλος ένας ακόμα τρόπος μελέτης της νοερής εικόνας ως στοιχείου της 

δημιουργικότητας είναι όταν τα άτομα ζωγραφίζουν φανταστικές μορφές που 

σχηματίζουν εννοιολογικές κατηγορίες, π.χ. άνθρωπος-ζώο. Με την δημιουργικότητα 

λοιπόν και την φαντασία τα άτομα υπερβαίνουν τους περιορισμούς της 

πραγματικότητας και του ορθολογισμού. 

 

Η Θεωρία του Δημιουργικού Γιγνώσκειν: 

Οι μελετητές αυτοί επηρεάζονται από τη γνωστική ψυχολογία. Αυτοί 

αναφέρουν ότι η δημιουργικότητα συνδέεται με «τις νοερές εικόνες, το σχηματισμό 

εννοιών, τη κατηγοριοποίηση, τη μνήμη και τη λύση προβλημάτων». Οι Finke et al. 

(1992) πιστεύουν ότι το δημιουργικό γιγνώσκειν είναι αποτέλεσμα διαφόρων νοερών 

διαδικασιών όπου η κάθε μια συμμετέχει στη δημιουργική ανακάλυψη. Μάλιστα 

γίνεται και μια διάκριση ανάμεσα στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη 

εμφάνιση των γνωστικών δομών και σε αυτές που εφαρμόζονται για να ερευνήσουν 

τις δημιουργικές συνέπειες αυτών των δομών.  

Στην πρώτη κατηγορία της εμφάνισης των γνωστικών δομών 

περιλαμβάνονται «η μνημονική ανάκτηση, ο συνειρμός, η νοερή σύνθεση, η νοερή 

περιστροφή, η αναλογική μεταβίβαση, η αναγωγή σε κατηγορίες». Από την άλλη 

αυτές που διερευνούν τα δημιουργικά αποτελέσματα των δομών εμπεριέχουν «την 

εύρεση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, την εννοιολογική μετάφραση, τους 

συμπερασμούς για τη λειτουργία των πραγμάτων, την αλλαγή πλαισίου αναφοράς, 

τον έλεγχο υποθέσεων και τη διερεύνηση των περιορισμών». 



 55

Μεγάλη σημασία δίνουν αυτοί οι μελετητές στις «προ-εφευρετικές» 

γνωστικές δομές οι οποίες αποτελούν πρωτότυπες εσωτερικές αναπαραστάσεις 

αντικειμένων, λέξεων, κατηγοριών, οπτικών μορφών, που δεν έχουν ακόμα 

συγκεκριμένη μορφή. Τα χαρακτηριστικά αυτών των δομών είναι «η πρωτοτυπία, η 

αμφισημία, το άδηλο νόημα, η ανάδυση, η ασυμφωνία, η απόκλιση». Τέλος θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι στη δημιουργικότητα υπάρχει το «αισθητικό στοιχείο» κατά τους 

Finke et al. (1992) που ωθεί τη σκέψη του δημιουργού να βρει τι είναι αυτό που θέλει 

να δημιουργήσει. (Hausman, 1984). 

 

Η Θεωρία των πολλαπλών συστατικών: 

Σε αυτή την θεωρία οι Sternberg και Lubart (Lubart & Sternberg, 1991, 1995)  

αναφέρουν το στοιχείο της «επένδυσης» κατά το οποίο ο δημιουργός 

«επενδύει» στο δημιούργημα του. Το δημιουργικό λοιπόν άτομο διοχετεύει τις 

ικανότητες του σε νέες ιδέες που δεν είναι περιζήτητες και καρπώνεται τα οφέλη όταν 

αυτές αποκτήσουν ζήτηση. Βέβαια η επένδυση ως έννοια ενέχει το στοιχείο του 

κινδύνου, όπως γίνεται αντιληπτό προκειμένου το άτομο να ωφεληθεί μελλοντικά.  

Η θεωρία αυτή υπογραμμίζει ότι η εκτίμηση ενός έργου ως δημιουργικού θα 

γίνει από την κρίση των «ειδικών» που αξιολογούν το έργο, ενώ η δημιουργικότητα 

εμφανίζεται να εξαρτάται από τα κίνητρα του ατόμου, την προσπάθεια και την 

επιμονή του.  

Μάλιστα η μελέτη της δημιουργικότητας εδώ απαιτεί κάποια στοιχεία: «τις 

νοητικές διεργασίες, τις δομές της γνώσης, το γνωστικό ύφος, τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, τους παράγοντες των κινήτρων και το περιβαλλοντικό πλαίσιο». Οι 

νοητικές διεργασίες αφορούν τις ικανότητες της σχεδιαγράφησης, της αξιολόγησης, 

της μεταγνώσης και της εκτέλεσης στην επίλυση προβλημάτων. Οι δομές της γνώσης 
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παρουσιάζονται εξειδικευμένες σε κάθε περιοχή και δίνουν τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργικότητα.  

Το διαγνωστικό ύφος σχετίζεται με τον τρόπο που ένα άτομο χειρίζεται τις 

νοητικές του διόδους, ενώ τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που είναι 

σημαντικά είναι η επιμονή στο στόχο, η επίδειξη υπομονής στην ασάφεια, η επιθυμία 

για ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού προς το καινούργιο, η προθυμία για 

ανάληψη κινδύνου, η ατομικότητα και η γενναιότητα της έκφρασης των προσωπικών 

πεποιθήσεων. 

Επίσης ο παράγοντας των κινήτρων είναι σημαντικός καθώς αυτά ωθούν τον 

άνθρωπο σε δημιουργικές ασχολίες και στο κυνήγι εσωτερικών ωφελημάτων που 

προκαλούνται από την ικανοποίηση της περιέργειας. Τέλος το περιβαλλοντικό 

πλαίσιο αφορά τα ερεθίσματα που δίνει το ευρύτερο περιβάλλον, τα οποία με τη 

σειρά του προκαλούν τις καταστάσεις που θα επιτρέψουν τη δημιουργία νέων ιδεών, 

την ανάπτυξή τους και την παραδοχή τους.  

 

Η Πραγματιστική Θεωρία: 

Η θεωρία αυτή έχει ως στόχο την κατανόηση της δημιουργικότητας και την 

εκτέλεση της γνώσης που θα προκύψει. Μάλιστα προτείνει διάφορες τεχνικές για την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας όπως αυτή του «καταλόγου των χαρακτηριστικών» 

(Crawford,1954). Κάποιες άλλες τεχνικές είναι: «η μορφολογική σύνθεση, η τεχνική 

της κατακλυσμικής σκέψης, ο κατάλογος ιδεών, ο κατάλογος των ερωτήσεων». Με 

αυτές λοιπόν είναι δυνατή η εξάσκηση στον τομέα της δημιουργικότητας. 
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Η Θεωρία της Τεχνικής Νοημοσύνης: 

Εδώ η έρευνα για τη δημιουργικότητα γίνεται με την βοήθεια του 

προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι μια από τις πιο 

πρόσφατες θεωρίες. Η Boden (1991, 1994β) παρουσιάζει παραδείγματα 

προγραμμάτων υπολογιστών τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τέχνη, 

επιστημονικούς νόμους και καινούργιες ιδέες. Μέσα λοιπόν από αυτά τα 

προγράμματα έχουν υπογραμμιστεί κάποιες σημαντικές πτυχές της δημιουργικής 

σκέψης:  

1) «Η χαρτογράφηση του εννοιολογικού πεδίου»: η εσωτερική 

δηλαδή αναπαράσταση των εννοιών, των σταδίων και της δομής του χώρου 

στην οποία θα βασιστεί η δημιουργική διαδικασία. 

2) «Η διερεύνηση του εννοιολογικού χώρου»: η οποία καταλήγει 

σε μια καλύτερη κατανόηση της δυνατότητας και των περιορισμών του 

εννοιολογικού πεδίου.  

3) «Ο μετασχηματισμός του εννοιολογικού πεδίου»: ο οποίος 

επιτελείται με την απομάκρυνση κάποιων περιορισμών του πεδίου. Είναι 

λοιπόν μια ευρετική μέθοδος που έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική 

δημιουργία. 

 

Η Συνειρμική Θεωρία: 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η σκέψη μας συνίσταται μόνο σε ιεραρχίες 

ερεθισμάτων-αντιδράσεων. Επομένως η αποκλίνουσα σκέψη καθορίζεται από 

ακολουθίες που έχουν μικρή ισχύ και τοποθετούνται χαμηλά στην κλίμακα των 

συνηθειών. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε μια σειρά δραστηριοτήτων για να 

ανακαλυφθεί η αποκλίνουσα σκέψη (Johnson, 1972): 
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1) «Το έργο των τίτλων»: όπου τα άτομο πρέπει να βρουν τον 

τίτλο που ταιριάζει σε μια ιστορία. Η βαθμολογία έχει σχέση με την 

πρωτοτυπία των τίτλων. 

2) «Το έργο των γρήγορων αντιδράσεων»: Αξιολογείται η 

πρωτοτυπία των αντιδράσεων. 

3) «Το έργο των σχημάτων»: εδώ το άτομο πρέπει να ανακαλύψει 

κοινά χαρακτηριστικά σε δύο ή περισσότερες εικόνες, όπου πάλι αξιολογείται 

η πρωτοτυπία των απαντήσεων τους. 

4) «Το έργο των ασυνήθιστων χρήσεων»: ο εξεταζόμενος πρέπει 

να βρει πρωτότυπους τρόπους χρησιμοποίησης ενός συνηθισμένου 

αντικειμένου.  

5) «Το έργο των απόμακρων συνειρμών»: Δίνονται δύο λέξεις 

χωρισμένες με ένα κενό ανάμεσα τους. Το άτομο πρέπει να συμπληρώσει στο 

κενό μια λέξη που να συνδέει τις άλλες δύο, η οποία μάλιστα θα αποτελεί και 

απόμακρο συνειρμό των δύο άλλων λέξεων. 

6) «Το έργο των απόμακρων συνεπειών»: όπου ο εξεταζόμενος 

αναφέρει τις συνέπειες αιφνίδιων καταστάσεων, π.χ. η ξαφνική κατάργηση 

των νόμων σε ένα κράτος. 

7) «Το έργο των απόμακρων συνδέσεων»: το άτομο έχει μπροστά 

του τρεις λέξεις και πρέπει να βρει μια τέταρτη που να ταιριάζει με τις άλλες 

τρεις. 

Η δημιουργικότητα λοιπόν έχει να κάνει με την ικανότητα του ατόμου να 

πραγματοποιεί μη συνηθισμένους συνειρμούς, δηλαδή πρωτότυπους 

συνδυασμούς που θα είναι χρήσιμοι κάποτε. Όμως αυτά τα έργα μειονεκτούν, 

καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη μελλοντική επίδοση ενός 
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ατόμου, αν και μετρούν δυνατότητες που δεν μπορούν να βρεθούν με τα συνήθη 

τεστ. Τέλος δεν αποσαφηνίζουν το ερώτημα αν μετρούν την αποκλίνουσα σκέψη 

ή την πρωτοτυπία, καθώς δεν εξετάζουν τον τρόπο που καταλήγει το άτομο σε 

μια απάντηση. 

 

 

Εργαλεία για τη Διάγνωση της Δημιουργικότητας: 

1) Βιογραφικές Μέθοδοι:  

Ένα πρώτο εργαλείο είναι αυτό της ανάλυσης των βιογραφικών 

δεδομένων τα οποία αφορούν δημιουργικά άτομα. Η δημιουργικότητα σε αυτή 

την περίπτωση καθορίζεται από την πρωτοτυπία και την μοναδικότητα των 

δημιουργικών έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Charlotte 

Bühler (1953), η οποία ανέλυσε τα βιογραφικά στοιχεία σπουδαίων 

προσωπικοτήτων χρησιμοποιώντας τα έργα και τη σταδιοδρομία τους. Μια 

παρόμοια προσπάθεια έγινε και από τον Gardner (1993).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η «Κλίμακα Δημιουργικής 

Επίτευξης» (Creative Achievement Scale, CAS, Ludwig, 1992) με την οποία 

αξιολογεί κάποιος τη δημιουργικότητα των νεκρών ανθρώπων μέσα από τη χρήση 

βιογραφικών δεδομένων.  

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και κάποιες έρευνες οι οποίες 

εφαρμόζουν εξωτερικά κίνητρα για την μέτρηση της δημιουργικότητας, όπως 

είναι οι επιτυχίες σε διαγωνισμούς. Οι μέθοδοι όμως αυτές κυρίως χρησιμεύουν 

ως εργαλεία ελέγχου της εγκυρότητας άλλων εργαλείων όπως ερωτηματολόγια, 

ενώ τα κριτήρια τους εφαρμόζονται για τη βελτίωση άλλων μεθόδων, καθώς είναι 
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σπάνιες οι συστηματικές και σταθμισμένες βιογραφικές μέθοδοι (Krampen, 

1993).  

 

2) Μέθοδοι Αυτοαξιολόγησης:  

Σε αυτή την κατηγορία εφαρμόζονται κάποια χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του ατόμου ως κριτήρια της δημιουργικότητας. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορεί να είναι είτε γενικά χαρακτηριστικά, είτε ενδιαφέροντα, 

είτε δημιουργικές εκφράσεις και επιδόσεις που έχουν προηγηθεί.  

Το πιο χαρακτηριστικό όργανο αυτής της μεθόδου είναι η «Λίστα 

Επιθέτων» (Adjective Check List, Krampen, 1993), με την οποία τα υποκείμενα 

προσπαθούν να περιγράψουν τον εαυτό τους με τη βοήθεια κάποιων επιθέτων, 

π.χ. αυθόρμητος. Βέβαια το εργαλείο αυτό είναι επιρρεπές στη συνειδητή 

διαστρέβλωση των δεδομένων οπότε η λειτουργία του είναι προβληματική.  

Ένα άλλο εργαλείο είναι το «Ερωτηματολόγιο Δημιουργικής Αντίληψης 

των Khatena-Torrance» (Khatena-Torrance Creative Perception Inventory, 

Khatena, 1982). Σε αυτό γίνεται συνδυασμός δύο κλιμάκων αυτοαξιολόγησης, 

από τις οποίες η πρώτη με τίτλο « Τι είδους άτομο είσαι;» προσπαθεί να 

ανακαλύψει τα κίνητρα του ατόμου, ενώ η δεύτερη με τίτλο «Κάτι για τον εαυτό 

μου» προσπαθεί να βρει τις δημιουργικές πτυχές που εκφράζονται με την 

προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ατόμου.  

Επίσης στον αμερικανικό χώρο έρευνας παρατηρούνται οι εξής κλίμακες 

αυτοαξιολόγησης: «Κλίμακα Δημιουργικής Συμπεριφοράς και Προδιάθεσης» 

(Creative Behavior Disposition Scale), η «Αξιολόγηση της Δημιουργικής Τάσης 

της Πενσυλβάνιας», (Pennsylvania Assessment of Creative Tendency), αλλά και 

αυτή που είχε πολύ μεγαλύτερη διάδοση «Το Ερωτηματολόγιο της Προσαρμογής-
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Καινοτομίας της Kirton», (Kirton Adaptation-Innovation Inventory) στην οποία 

δίνονται πληροφορίες για τα γνωστικά στυλ που προτιμά ο κάθε άνθρωπος, τα 

οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται είτε από προσαρμοστικότητα, είτε από 

νεωτερικά στοιχεία και τα οποία χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων 

και στη λήψη αποφάσεων (Khatena, 1982, Krampen, 1993).  

Ακόμα έχουν δημιουργηθεί διάφορες κλίμακες αυτοαξιολόγησης για τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών στην προσχολική ηλικία όπως είναι: «Η Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης» (Educational Assessment Service, Wisconsin), το 

«Ομαδικό Ερωτηματολόγιο για την εύρεση Δημιουργικού Ταλέντου» (Group 

Inventory for Finding Creative Talent, GIFT) και το «Ομαδικό Ερωτηματολόγιο 

για την εύρεση Ενδιαφέροντος» (Group Inventory for Finding Interest,GIFTI) 

κτλ. (Krampen, 1993).  

Αυτές όμως οι κλίμακες όπως και άλλες που εφαρμόζονται ως κριτήρια 

για την δημιουργικότητα εμφανίζουν προβλήματα γιατί στηρίζονται σε 

πληροφορίες που δίνουν τα ίδια τα παιδιά για τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις 

τους. Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρουμε τις κλίμακες: «Δήλωση Παρελθόντων 

Δημιουργικών Ενεργειών» (Statement of Past Creative Activities), τη 

«Δημιουργική Κλίμακα για τη διάρκεια της ζωής» (Lifetime Creativity Scale) και 

το γερμανικό «Ερωτηματολόγιο για την κατανόηση των Νέων Δημιουργικών 

Δραστηριοτήτων» (Fragebogen zur Erfassung Kreativer Altagsaktivitäten, M. 

Amelang et al., 1991) (Krampen, 1993).  

 

3) Μέθοδοι Ετεροαξιολόγησης:  

Αυτή η μέθοδος στηρίζεται στις δημιουργικές εκφράσεις ενός ατόμου και 

στα δημιουργικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Το πρόβλημα στην 
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προκείμενη περίπτωση είναι η εγκυρότητα της μεθόδου ή περισσότερο ο έλεγχος 

της εγκυρότητας του εργαλείου αυτού. Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες 

δυσκολίες, όπως το γεγονός ότι αυτοί που κατασκευάζουν τα εργαλεία για την 

διάγνωση μιας ικανότητας συνήθως δεν διαθέτουν αυτή την ικανότητα σε μεγάλο 

βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διάγνωση της δημιουργικότητας των 

παιδιών από τους δασκάλους τους. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι η μέτρηση 

των δημιουργικών χαρακτηριστικών των μαθητών ή η σύνδεση των 

χαρακτηριστικών αυτών με άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

παιδιών. Τότε παρατηρούμε ότι ο δείκτης συνάφειας είναι αρκετά υψηλός, ενώ 

στην περίπτωση αξιολόγησης των δημιουργικών προϊόντων είναι χαμηλός ή 

αρνητικός. (Krampen, 1993).  

 

4) Ψυχομετρικές Μέθοδοι: 

Αρχικά συναντούμε τον Francis Galton (1869) ο οποίος με το έργο του 

Hereditary Genius προτείνει την μέτρηση των ικανοτήτων των ατόμων.  

Από τότε έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη βελτίωση στα τεστ νοημοσύνης με 

αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένας υψηλός δείκτης συνάφειας ανάμεσα στην 

νοημοσύνη και τις σχολικές επιδόσεις. Επομένως τα τεστ νοημοσύνης μπορούν 

από τη μια να προβλέψουν ποια άτομα θα παρουσιάσουν επιτυχία στις σπουδές ή 

στο επάγγελμά τους αλλά δεν μπορούν από την άλλη να βρουν αυτούς που θα 

παράγουν ένα δημιουργικό έργο.  

Τα τεστ που αναφέρουν ότι μετρούν τη δημιουργικότητα είναι συνήθως 

τεστ που αφορούν την  αποκλίνουσα σκέψη. Όμως η αποκλίνουσα σκέψη κατά τη 

μέτρηση της παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, καθώς δεν είναι εύκολο να 
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εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα με αποτέλεσμα να υστερεί και σε άλλα 

κριτήρια, όπως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα.  

Όλα αυτά τα τεστ έχουν ως βάση το μοντέλο νοημοσύνης και τα τεστ 

αποκλίνουσας σκέψης που δημιούργησε ο Guilford (1971). Τα τεστ 

αποκλίνουσας σκέψης που κατασκεύασε αναλύουν «την ρευστότητα των ιδεών, 

τη δυνατότητα ευελιξίας, την πρωτοτυπία, την επεξεργασία των ιδεών με 

γλωσσικά και οπτικά προβλήματα» (Νημά, 2002). 

Επίσης έχουμε τα τεστ του Torrance(1962), τα οποία αν και βασίζονται 

στα τεστ του Guilford, είναι όμως πολύ πιο επεξεργασμένα και μπορούν να 

χορηγηθούν σε άτομα από την νηπιακή ως την ώριμη ηλικία τους. Τα τεστ αυτά 

περιέχουν ένα γλωσσικό και ένα οπτικό τμήμα. Το γλωσσικό τμήμα περιλαμβάνει 

την περιγραφή ενός αντικειμένου και τις προτάσεις που κάνουν τα παιδιά για την 

βελτίωση του, τη δήλωση ασυνήθιστων χρήσεων για τα αντικείμενα, ερωτήσεις 

του τύπου «Τι θα συνέβαινε, αν;», όπως και άλλες ερωτήσεις και απαντήσεις. Το 

οπτικό τμήμα περιείχε τα εξής: τη σχεδίαση μιας εικόνας, την ολοκλήρωση 

εικόνων και τη ζωγραφική με την χρήση προκαθορισμένων σχημάτων, όπως είναι 

οι κύκλοι και άλλα σχήματα.  

Όσον αφορά την βαθμολόγηση ο Torrance χρησιμοποιεί τρεις τύπους 

βαθμολογίας: τις αποδεκτές απαντήσεις, πόσες από τις κατηγορίες χρησιμοποιεί 

το άτομο και τις ασυνήθιστες απαντήσεις. Το γλωσσικό και το οπτικό μάλιστα 

τμήμα παρουσιάζουν υψηλό δείκτη συνάφειας.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο τεστ «Απομακρυσμένων Συνδέσεων» 

(Remote Associates Test RAT) των Mednick & Mednick (Krampen,1993), το 

οποίο μετρά την «συνειρμική δημιουργικότητα», δηλαδή την δυνατότητα του 

ατόμου να ανακαλεί δύσκολους συνειρμούς τους οποίους ελέγχει για να 
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καταλήξει σε αυτόν που επιθυμεί. Όμως το τεστ αυτό έχει πολύ χαμηλό 

συντελεστή συνάφειας με τις επιδόσεις σε άλλα τεστ δημιουργικότητας. Και 

χρησιμοποιείται όλο και πιο λίγο. Έπειτα αναφέρουμε το τεστ των Wallach & 

Kogan (1965), το οποίο βασίζεται στις θεωρίες του Guilford, και σε ιδέες που 

προέρχονται από την Συνειρμική Ψυχολογία. Περιλαμβάνει δύο μέρη ένα 

γλωσσικό και ένα οπτικό και δεν διαθέτει χρονικούς περιορισμούς. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα του είναι ότι έχει παιγνιώδη χαρακτήρα, ενώ ζητά ρευστότητα ιδεών 

αλλά και πρωτοτυπία, η οποία αξιολογείται με βάση το στοιχείο της 

μοναδικότητας.  

Επιπλέον υπάρχει και το γερμανικό τεστ δημιουργικότητας το «Τεστ 

Δημιουργικής Σκέψης-Παραγωγή Ζωγραφιών» (Test for Creative Thinking-

Drawing Production TCT-DP) των Urban & Jellen (1985), το οποίο έχει τις 

θεωρητικές του βάσεις στο C. Rogers (1962). Επιπροσθέτως, δύο είναι τα 

ουσιαστικά στοιχεία της θεωρητικής βάσης αυτού του τεστ η ελευθερία και η 

ψυχολογική ασφάλεια του ατόμου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το τεστ υψηλή 

δημιουργικότητα θεωρείται η δυνατότητα του ατόμου να παράγει ένα ασυνήθιστο 

έργο με το να επεξεργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο τις πληροφορίες και με 

το να κάνει συνειρμούς.  

Οι κατασκευαστές μάλιστα του γερμανικού αυτού τεστ ισχυρίζονται, ότι η 

δημιουργικότητα ερευνάται δίνοντας μεγάλη σημασία στην φαντασία. Ακόμα 

υπογραμμίζεται μέσα από αυτό το εργαλείο η ανάγκη του ατόμου να αναπτύξει 

τις δημιουργικές του ικανότητες και τη δυνατότητα του συνδυασμού της ατομικής 

και συλλογικής δημιουργικότητας, για την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων.  

Ακόμα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό το τεστ δεν περιέχει γλωσσικά 

ερεθίσματα αλλά ζητά από το άτομο να κάνει μια ζωγραφιά δίνοντας του κάποια 
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μορφολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποφύγει την πολιτιστική προκατάληψη 

με αυτό τον τρόπο.  

Όμως το τεστ μειονεκτεί στον τομέα της πρακτικότητας. Γι’ αυτό και 

χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη κλίμακα ένα άλλο γερμανικό τεστ που είναι πιο 

απλό το «Τεστ Δημιουργικότητας για την προσχολική και σχολική ηλικία» 

(Kreativitätstest für Vorschul-und Schulkinder) των Krampen, Freilinger & 

Wilmes (1990), για παιδιά από 4-12 ετών. Το τεστ επιδιώκει τη μέτρηση μη 

λεκτικών πτυχών της δημιουργικότητας, όπως η ρευστότητα ιδεών, η πρωτοτυπία, 

η επεξεργασία και η φαντασία. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του 

διαθέτει πρακτικότητα και καλά «ψυχομετρικά χαρακτηριστικά» (εσωτερική 

συνοχή, υψηλή αξιοπιστία επανάληψης, διάφορες πλευρές εγκυρότητας).  

Τέλος αναφέρουμε δύο ακόμη γερμανικά τεστ που βασίστηκαν σε 

αντίστοιχα αμερικανικά και δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1970 είναι το 

«Λεκτικό Τεστ Δημιουργικότητας» (Verbale Kreativitäts-Test, VCT) του 

Schoppe (1975) και το «Τεστ για την Αποκλίνουσα Σκέψη(Δημιουργικότητα) από 

τη τέταρτη έως την έκτη τάξη» (Test zum divergenten Denken (Kreativität) fur 4.-

6. Klassen) του Mainberger (1977). (Krampen, 1993, Mössner, 1996, Νημά, 

2002). 

 

Προβλήματα και όρια των διαγνωστικών τεστ Δημιουργικότητας: 

Οφείλουμε να τονίσουμε, ότι η διάγνωση της δημιουργικότητας πρέπει να 

ακολουθεί κάποιους κανόνες, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Οι 

προϋποθέσεις αυτές είναι: 

1. Τα τεστ δημιουργικότητας, δεν πρέπει να χορηγούνται με 

τρόπο κατά τον οποίο ο μαθητής να νιώθει έντονη την πίεση του χρόνου, όταν 
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απαντά στο τεστ, αλλά να αισθάνεται ότι υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο 

πρέπει όλοι να τηρήσουν.  

2. Αυτά τα τεστ πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να λαμβάνουν υπόψη τους τις διάφορες φάσεις της δημιουργικής διαδικασίας. 

3. Πρέπει να χορηγούνται μέσα σε μια παιγνιώδη ατμόσφαιρα, 

για να μην προκαλείται το άγχος των επιδόσεων.  

4. Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τα τεστ αυτά προεπιλεγμένες και 

έτοιμες απαντήσεις, αλλά να προτρέπουν τις μη αναμενόμενες απαντήσεις.  

5. Να λαμβάνουν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα 

κίνητρα του μαθητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ερωτήσεις θα προέρχονται από 

την καθημερινή ζωή και δεν θα είναι απλοϊκές αλλά ούτε και επιτηδευμένες.  

6. Οι ερωτήσεις των τεστ θα πρέπει να δίνουν σαφείς 

πληροφορίες για το τι ζητούν από τους μαθητές.  

7. Θα πρέπει να κατασκευάζονται δίνοντας προσοχή στο φύλο, 

στην ηλικία, στο κοινωνικοοικονομικό στρώμα και στο πολιτιστικό 

περιβάλλον στο οποίο θα χορηγηθούν.  

8. Θα πρέπει να περιέχουν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ποικιλία περιεχομένων, για να μη φορτίζονται από γλωσσικούς παράγοντες 

και για να μην εξαρτώνται από πολιτιστικούς παράγοντες.  

9. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να δηλώνει ακριβώς τα 

χαρακτηριστικά, τις ικανότητες και τις φάσεις της δημιουργικότητας, τις 

οποίες προσπαθεί να μετρήσει.  

10. Να πληρούν τα συνήθη κριτήρια των τεστ, δηλαδή να έχουν 

υψηλή αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα.  
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Δημιουργικότητα και Νοημοσύνη: 

Η αφετηρία για μια διαφορετική θεώρηση της σχέσης αυτών των δύο 

προήλθε από την έρευνα των Getzels & Jackson (1962), η οποία πήρε την 

ονομασία «υπόθεση του κατωφλιού». Σύμφωνα με αυτή η θετική συνάφεια 

μεταξύ της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας υφίσταται έως ένα σημείο στην 

κλίμακα της νοημοσύνης πέρα από το οποίο η σχέση τους παύει να υπάρχει, ενώ 

αυτές συνυπάρχουν σε διαφορετικά ποσοστά σε κάθε άτομο.  

Από την άλλη παρατηρούμε την έρευνα του Runco (1991) και των 

συνεργατών του, οι οποίοι εφάρμοσαν το WISC-R (Wechsler, 1974) και το 

California Achievement Test (CAT) για την νοημοσύνη, όπως και το τεστ των 

Wallach & Kogan (1965) για την δημιουργικότητα και κατέληξαν ότι η υπόθεση 

του κατωφλιού δεν επιβεβαιώνεται. Σήμερα η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι οι δύο 

αυτές μεταβλητές συμπληρώνουν η μια την άλλη όταν το άτομο επιλύει 

πολύπλοκα προβλήματα.  

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι ότι οι συντελεστές συνάφειας στα τεστ 

νοημοσύνης και δημιουργικότητας είναι αρκετά χαμηλοί, ότι το ύψος της 

συνάφειας τους επηρεάζεται από την επιλογή του τεστ, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι 

οι συντελεστές συνάφειας είναι υψηλοί όταν τα τεστ δημιουργικότητας 

πραγματοποιούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τα τεστ νοημοσύνης.  

Επιπλέον πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι δημιουργικότητα ενός ατόμου 

δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις του, αλλά και από τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του (Νημά, 2002).  
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Δημιουργικότητα και Σχολικές Επιδόσεις: 

Στον τομέα αυτό οι έρευνες έχουν αναφέρει κάποιες σημαντικές 

διαπιστώσεις:  

1) Οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις σε τεστ δημιουργικότητας 

έχουν καλές επιδόσεις και στο σχολείο τις οποίες μάλιστα βελτιώνουν με την 

πάροδο του χρόνου. 

2) Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να έχουν μαθητές με υψηλή 

νοημοσύνη παρά με υψηλή δημιουργικότητα ακόμα και όταν οι δύο αυτές 

κατηγορίες μαθητών δεν διαφέρουν τόσο στις σχολικές τους επιδόσεις.  

3) Οι μαθητές με υψηλή νοημοσύνη έχουν καλύτερη επίδοση στα 

Μαθηματικά και στην Φυσική, ενώ οι μαθητές που είναι δημιουργικοί τους 

περνούν μόνο στο μάθημα της Τέχνης. 

4) Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

σχολική επίδοση παρεμβάλλοντας εμπόδια στην δημιουργική σκέψη.  

Όμως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για 

να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να ολοκληρώσουν την προσωπικότητα τους. 

Πρώτα από όλα οι επιδόσεις δεν πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ίδια την διαδικασία και στην 

ουσία της αγωγής. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι σχολικές 

επιδόσεις είναι η απόρροια της ατομικής προσπάθειας του μαθητή μέσα στo 

πλαίσιο του σχολείου. 

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επίδοση των μαθητών είναι από τη μια 

πλευρά αποτέλεσμα των καταστάσεων και των προβλημάτων που ωθούν τον 

μαθητή σε ενεργοποίηση, ενώ από την άλλη πλευρά είναι αποτέλεσμα και μίας 
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μακράς διαδικασίας μάθησης και αγωγής που απαιτεί το κατάλληλο σχολικό 

κλίμα για να επιφέρει οφέλη (Νημά, 2002).  

 

Λύση Προβλημάτων:  

Το Μοντέλο του Dewey (1910):  

Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στο έργο του «How we Think». Εκεί ο Dewey 

βασίστηκε στις λεκτικές αναφορές ατόμων, διακρίνοντας πέντε στάδια για την λύση 

προβλημάτων:  

1) Η δυσκολία που αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει 

2) Η εύρεση και ο ορισμός του προβλήματος 

3) Η πρόταση που δίνεται για την πιθανή επίλυση του 

4) Η εξέταση των συνεπειών που θα έχει αυτή η λύση 

5) Η παρατήρηση που θα οδηγήσει στην αποδοχή ή στην απόρριψη της λύσης. 

 

Το Μοντέλο του Wallas (1926):  

Αυτό το μοντέλο δίνει επίσης μια περιγραφή των σταδίων επίλυσης ενός 

προβλήματος:  

1) Προετοιμασία: που συνίσταται στην αρχική συλλογή πληροφοριών για το 

πρόβλημα. 

2) Εκκόλαψη: Ο λύτης έχει δεχτεί τα στοιχεία του προβλήματος και 

ασχολείται με κάτι άλλο εγκαταλείποντας προς το παρόν το πρόβλήμα. 

3) Φωτισμός: Αντιπροσωπεύει την ξαφνική ανακάλυψη της λύσης τη στιγμή 

που κανείς δεν το περιμένει. 

4) Επαλήθευση: Αποτελεί τον τελικό έλεγχο της λύσης για να επιβεβαιωθεί η 

ορθότητά της ή όχι.  
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Και τα δύο μοντέλα που είδαμε παραπάνω στηρίζονται σε ενδοσκοπικές 

μαρτυρίες. 

 

Το Μοντέλο των Merrifield, Guilford, Christensen, Frick (1962):  

Οι ερευνητές αυτοί παρουσιάζουν πέντε φάσεις της λύσης ενός 

προβλήματος: την προετοιμασία, την ανάλυση, την παραγωγή, την επαλήθευση, 

την επαναεφαρμογή. 

Η προετοιμασία και η ανάλυση πραγματοποιούνται όταν το άτομο 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες του και όταν αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

του, για να δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα του προβλήματος που αντιμετωπίζει. 

Η παραγωγή αφορά την εφαρμογή της αποκλίνουσας ή συγκλίνουσας 

νόησης ανάλογα με το είδος του προβλήματος, ενώ η επαλήθευση αναφέρεται 

στην αξιολόγηση της επίλυσης. Μάλιστα αυτό το μοντέλο αποτελεί έναν οδηγό 

για τον καθορισμό των νοερών διαδικασιών. Τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε 

ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των λεκτικών 

αναφορών, είτε μέσω διαγραμμάτων ροής. 

 

Το Μοντέλο των Bransford και Stein (1984):  

Πρώτα παρατηρείται η αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος. Στη 

συνέχεια γίνεται ο ορισμός και η αναπαράσταση του προβλήματος που θα 

βοηθήσει τα άτομα να οργανώσουν τις ενέργειές τους, για να προχωρήσουν 

ικανοποιητικά. Έπειτα ακολουθεί η διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων 

κατά τις οποίες διαμορφώνουμε το σχέδιο των ενεργειών μας και αναπτύσσουμε 

τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Μετά έρχεται η εκτέλεση του σχεδίου που 

μπορεί να προϋποθέτει ειδικούς αλγόριθμους ή νοερές διεργασίες ή άλλες 
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διαδικασίες, όπως είναι οι ευρετικές. Τέλος αξιολογείται η τελική λύση και 

εντοπίζονται τα τυχόν προβλήματα. 

 

Η Μορφολογική Θεωρία: 

Οι μορφολογικοί ψυχολόγοι επέκτειναν τις μελέτες τους στη λύση 

προβλημάτων πρώτα με ζώα και μετά με ανθρώπους, π.χ. συναντάμε τον Kohler 

(1927), ο οποίος διενήργησε πειράματα με πιθήκους και αποκάλυψε, ότι αυτοί 

έλυναν διάφορα πρακτικά προβλήματα μέσα από την δοκιμή και την πλάνη. 

Μάλιστα διατύπωσε την άποψη ότι οι πίθηκοι έφταναν στην λύση με την ενόραση 

που παρουσιαζόταν ως έμπνευση. 

Βέβαια η Μορφολογική ψυχολογία θεωρεί ότι ένα πρόβλημα υπάρχει 

γιατί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις συνθήκες λανθασμένα. Η επίλυση του 

προβλήματος θα επέλθει λοιπόν με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να σχετίζεται με τον 

τρόπο οργάνωσης των ερεθισμάτων που δεχόμαστε. Επίσης μπορεί να απαιτεί την 

διάσπαση της αντιληπτικής οργάνωσης και τη χρησιμοποίηση των στοιχείων σε 

νέους, μη καθιερωμένους ρόλους.  

Από την άλλη πλευρά η επιμονή σε καθιερωμένους ρόλους που 

ονομάζεται «λειτουργική προσήλωση» εμποδίζει και περιορίζει τη λύση των 

προβλημάτων. Συμπερασματικά οι μορφολογικοί ψυχολόγοι τόνισαν το ρόλο της 

ενόρασης αλλά δεν προσδιόρισαν την φύση της ενόρασης, με αποτέλεσμα να 

μειωθεί η συνεισφορά τους σε κάποιους παράγοντες, όπως είναι η αντιληπτική 

οργάνωση και η λειτουργική προσήλωση. 
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Η Συνειρμική Θεωρία: 

Οι ερευνητές εδώ επικεντρώθηκαν σε προβλήματα που αφορούσαν την 

προϋπάρχουσα γνώση. Μια από τις συνεισφορές τους στον τομέα αυτό είναι η 

λύση προβλημάτων με την χρήση της «δοκιμής και του σφάλματος». Κύριος 

εκπρόσωπος υπήρξε ο Thorndike (1911) με τις έρευνές του σε ζώα.  

Βέβαια τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι, όταν ο λύτης που 

δεν διαθέτει προηγούμενη γνώση απλά εφαρμόζει διάφορες αντιδράσεις που 

διαθέτει με τυχαίο τρόπο. Όταν κάποια αντίδραση πετυχαίνει, το άτομο την 

μαθαίνει, ενώ οι λανθασμένες απορρίπτονται. Μέσα σε αυτό το θεωρητικό 

πλαίσιο εξέφρασε και ο Skinner (1957) την αρχή της ενίσχυσης.  

Από την άλλη πλευρά ο Hull (1952) προσθέτει την ιεραρχία των 

αντιδράσεων, κατά την οποία, ένας άνθρωπος που διαθέτει πολλές αντιδράσεις 

για ένα ερέθισμα, τις ιεραρχεί ανάλογα με την ισχύ τους. Στην κορυφή λοιπόν θα 

υπάρχει η πιο ισχυρή αντίδραση και μετά ακολουθούν οι λιγότερο ισχυρές. 

Η θεωρία αυτή επισημαίνει ότι ή λύση ενός προβλήματος μπορεί να 

διευκολυνθεί ή να παρεμποδιστεί από την προηγούμενη γνώση που διαθέτει 

κάποιος, κάτι που διαφάνηκε και από τα πειράματα των συνειρμικών, όπως αυτό 

των αναγραμματισμών, στα οποία έχουμε λέξεις με αλλαγμένη τη σειρά των 

γραμμάτων τους. Οι απαντήσεις των ατόμων καταδεικνύουν ότι δοκιμάζουν 

συνδυασμούς γραμμάτων που είναι γνωστοί από την εμπειρία τους. Βέβαια, αν 

αυτή η εμπειρία διαθέτει ακατάλληλους συνειρμούς για τη λύση, τότε το άτομο 

δεν κατορθώνει να λύσει το πρόβλημα. Επομένως, η λύση συνίσταται σε 

μεταβίβαση της προϋπάρχουσας γνώσης.  

Τέλος, παρατηρείται η εσωτερική μεσολάβηση στην συνειρμική θεωρία, 

όπου ένα εξωτερικό ερέθισμα που δεν συνδέεται με την επιζητούμενη αντίδραση 
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μπορεί να συνδέεται με άλλες αντιδράσεις που λαμβάνουν τον μεσολαβητικό 

ρόλο ανάμεσα στην αντίδραση και στο ερέθισμα.  

 

Η Θεωρία της Επεξεργασίας των Πληροφοριών:  

Εδώ η λύση ενός προβλήματος συνίσταται σε μια ακολουθία αποφάσεων. 

Αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πάντα συνειδητά αλλά μπορούμε να τις 

εντοπίσουμε με την ανάλυση των ενεργειών που εκτελεί το άτομο για να λύσει το 

πρόβλημα. Οι ερευνητές σε αυτή την θεωρία κυρίως ασχολούνται με προβλήματα 

που μπορούν να έχουν πολλές δυνατές λύσεις, π.χ. το παίξιμο του σκακιού και οι 

μαθηματικές αποδείξεις. 

Από τη άλλη πλευρά η λύση των προβλημάτων ακολουθείται από λεκτικές 

αναφορές οι οποίες αναλύονται σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις των ατόμων και 

δημιουργούν με αυτό τον τρόπο την αναπαράσταση των βημάτων που ακολουθεί 

το άτομο στην σκέψη του. Ιδιαίτερη μάλιστα ώθηση έλαβε αυτή η θεωρία μετά 

την σύνδεση της με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου χρησιμοποιήθηκαν 

προγράμματα υπολογιστών για τον έλεγχο της λειτουργίας της σκέψης μας 

(Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). 

 

Μέθοδοι Επίλυσης των Προβλημάτων μέσω της θεωρίας της 

Επεξεργασίας των Πληροφοριών: 

1) Η εμπειρική και η ενορατική μέθοδος: 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η Ψυχολογία διαχωρίζεται από την Φιλοσοφία 

και το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων απασχόλησε την καινούργια 

επιστήμη. Ο Thorndike (1911) πρότεινε τη μέθοδο της «δοκιμής και αποτυχίας» 

για τη λύση προβλημάτων, κατά την οποία ο λύτης όταν επιλύει ένα πρόβλημα 
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μπορεί να αντιδράσει με πολλούς τρόπους με αποτέλεσμα κάποια από τις 

αντιδράσεις του να επιφέρει την λύση. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μορφολογική Ψυχολογία αναφέρει ότι για να 

λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να αναδιοργανωθούν τα στοιχεία που αποτελούν το 

πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο το άτομο φτάνει ξαφνικά στη λύση με τη βοήθεια 

μιας «εσωτερικής λάμψης». Η ξαφνική αυτή ενόραση μάλιστα είναι η συνέπεια 

κάποιων νοητικών διαδικασιών στις οποίες περιλαμβάνεται και η «νοητική 

δοκιμή και αποτυχία». 

Η διαφορά όμως των δύο αυτών θεωριών έγκειται στον τρόπο που 

χρησιμοποιήθηκαν τα ζώα στις μελέτες τους, αλλά και στα ζώα που 

χρησιμοποιήθηκαν. Ο Thorndike (1911) χρησιμοποίησε «κατώτερα ζώα» π.χ. 

γάτες και ποντίκια, που είχαν ως τελικό στόχο την έξοδο τους από έναν 

λαβύρινθο. Από την άλλη πλευρά στην μορφολογική ψυχολογία 

χρησιμοποιήθηκαν «ανώτερα ζώα» π.χ. χιμπατζήδες σε προβλήματα κατά τα 

οποία ο τελικός στόχος ήταν μπροστά στο ζώο. Με αυτή τη μέθοδο τα ζώα 

βρίσκονταν σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον γύρω τους.  

Διατυπώθηκε όμως και μια άλλη άποψη σύμφωνα με την οποία η επίλυση 

του προβλήματος αποτελείται από τέσσερα βήματα: 1) την συγκέντρωση των 

πληροφοριών, δηλαδή την προπαρασκευή, 2) την επώαση κατά την οποία 

αφήνουμε το πρόβλημα για κάποιο χρονικό διάστημα, 3) τη διαφώτιση, στην 

οποία η λύση παρουσιάζεται ως «εσωτερική λάμψη», 4) την επιβεβαίωση, στην 

οποία γίνεται επαλήθευση της λύσης. Το πιο σημαντικό βήμα από όλα αυτά είναι 

η επώαση (Eysenck, 1984). 
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2) Η Υπόθεση των Σταδίων:  

Σε αυτή την υπόθεση η λύση ενός προβλήματος στηρίζεται σε κάποιες 

νοητικές δραστηριότητες, οι οποίες εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:  

1) «Η κατανόηση και η αναπαράσταση του προβλήματος»: Εδώ 

το άτομο πρέπει να αντιληφθεί και να κατανοήσει το πρόβλημα και 

συγκεκριμένα το σκοπό και τα δεδομένα του προβλήματος. Επομένως, τόσο η 

κατανόηση, όσο και η αναπαράσταση παίζουν καθοριστικό ρόλο στην λύση 

του προβλήματος, γιατί το άτομο καταλαβαίνει σε πόσο βαθμό έχει 

κατανοήσει τα δεδομένα του προβλήματος και γιατί με την αναπαράσταση 

αρχίζει να ενεργοποιείται η προϋπάρχουσα γνώση που θα αξιοποιηθεί για την 

επίλυση.  

2) «Το σχέδιο δράσης»: Σε αυτό το επίπεδο χωρίζουμε το 

πρόβλημα σε επιμέρους μικρότερα προβλήματα–σκοπούς, τα οποία απαιτούν 

για την επίλυση τους πιο εύκολες ενέργειες. 

3) «Η εφαρμογή των ενεργειών»: τις οποίες έχουμε διαλέξει να 

πραγματοποιήσουμε. Με αυτό το στάδιο ή οδηγούμαστε απευθείας στην 

επίλυση ή στο μετασχηματισμό της αρχικής κατάστασης του προβλήματος και 

στην τελική του λύση. 

4) «Η αξιολόγηση»: Με αυτή θα κρίνουμε αν επιτεύχθηκε ο 

σκοπός μας και αν λύσαμε το πρόβλημα ή αν πρέπει να ενεργήσουμε και άλλο 

για την επίλυση του. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι για να χαρακτηριστεί 

μια κατάσταση ως «λύση ενός προβλήματος» θα πρέπει να υπάρχουν κάποια 

στοιχεία: α) Οι ενέργειές που κάνουμε να έχουν ως κατεύθυνση το σκοπό, β) Οι 
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ενέργειες αυτές να διακρίνονται σε επί μέρους ενέργειες, γ) Να επιλέξουμε την 

ενέργεια που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη του σκοπού. 

Από την άλλη πλευρά κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως «λύση 

προβλήματος» θα πρέπει να μελετήσει και να έρθει αντιμέτωπη με το «χώρο του 

προβλήματος»: «Με τον όρο χώρο του προβλήματος εννοούμε την εσωτερική 

αναπαράσταση που κατορθώνει να επιτύχει το άτομο, το οποίο επιχειρεί να λύσει 

το πρόβλημα, για το «περιβάλλον» και τη δομή του προβλήματος από την αρχική 

φάση μέχρι την επίτευξη του τελικού σκοπού» (Πόρποδας, 2003).  

 

3) Αλγοριθμικές και Ευρετικές Λύσεις:  

Η σταδιακή επίλυση ενός προβλήματος κάποιες φορές μπορεί να είναι 

αναποτελεσματική και δεν είναι πάντα τόσο εύκολή. Όμως η ανάλυση αυτή σε 

στάδια είναι και η πιο σίγουρη προσπάθεια που εγγυάται τη λύση του 

προβλήματος. Αυτή η προσπάθεια λύσης είναι η αλγοριθμική και καταλήγει 

σχεδόν πάντα στην επίλυση.  

Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις η αλγοριθμική μέθοδος δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή δεν μας εξυπηρετεί να την χρησιμοποιήσουμε. Γι’ αυτό 

χρησιμοποιούμε εικασίες που βασίζονται στα δεδομένα του προβλήματος. και οι 

οποίες δεν οδηγούν πάντα στη λύση. Η μέθοδος αυτή είναι η ευρετική και κυρίως 

χρησιμοποιείται για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων.  

Στην ευρετική λοιπόν μέθοδο χρησιμοποιούνται και κάποιες στρατηγικές:  

1) Η στρατηγική της «ανάλυσης μέσων και σκοπών» η οποία έχει 

ερευνηθεί από τους Newell και Simon (1972). Αρχικά βρίσκει κανείς τις 

διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο πρόβλημα και στη λύση που 

επιδιώκουμε. Στη συνέχεια επιλέγεται ο τρόπος επίλυσης που ταιριάζει στην 
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περίπτωση. Εφαρμόζεται μετά αυτός ο τρόπος λύσης και αξιολογείται το 

αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που ο στόχος μας δεν έχει επιτευχθεί 

επαναλαμβάνουμε την ενέργεια που επιλέξαμε για να λύσουμε το πρόβλημα 

μέχρι να επιτευχθεί 

2) Η στρατηγική της «οπισθοχωρητικής μεθόδου»: η οποία 

εφαρμόζεται κυρίως σε μαθηματικά προβλήματα. Σε αυτή τη μέθοδο ο κύριος 

στόχος του προβλήματος χωρίζεται σε επιμέρους στόχους, η λύση των οποίων 

θα καταλήξει στην επίλυση του κύριου στόχου. Είναι βασικό όμως για να 

επιτύχει η στρατηγική αυτή οι επιμέρους στόχοι να συνδέονται μεταξύ τους.  

3) Η στρατηγική της «μεθόδου της αναλογίας»: Όταν ο λύτης του 

προβλήματος δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την επίλυσή του 

προσπαθεί να το επιλύσει χρησιμοποιώντας κατ’ αναλογίαν τον τρόπο λύσης 

ενός άλλου προβλήματος που είχε λύσει παλαιότερα. Αυτό βέβαια 

επιτυγχάνεται με την χρήση της αναπαράστασης του νέου προβλήματος. 

Παρόλη όμως την χρησιμότητα της μεθόδου αυτή εφαρμόζεται πιο σπάνια 

καθώς κρύβει κάποια δυσκολία.  

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Λύση Προβλημάτων: 

 Προϋπάρχουσα Γνώση: 

Κατά γενική ομολογία τα άτομα που διαθέτουν πολλές γνώσεις 

ίσως παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη ευκολία στην επίλυση προβλημάτων. 

Αυτό μάλιστα οφείλεται στην προϋπάρχουσα γνώση των ζητημάτων που 

σχετίζονται με το πρόβλημα. Το είδος αυτής της γνώσης είναι 

περισσότερο και καλύτερα οργανωμένο. Με την καλύτερη οργάνωση των 

γνώσεων στην μακροπρόθεσμη μνήμη τα άτομα μπορούν να εντοπίσουν 
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πιο εύκολα το «χώρο του προβλήματος» και να προχωρήσουν στην 

επίλυση του.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ένα θέμα που αφορά 

την προϋπάρχουσα γνώση είναι το θέμα της «μεταβίβασης» της γνώσης 

που διαθέτουμε για καινούργια προβλήματα. Μάλιστα έχουν προταθεί και 

διάφορες θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου αυτού. 

Οι τρεις κυριότερες θεωρίες είναι:  

α) Η θεωρία των «όμοιων στοιχείων»: εδώ η επιτυχία της 

μεταβίβασης εξαρτάται από τη συνάρτηση των όμοιων στοιχείων, που 

μπορούμε να βρούμε στην γνώση που διαθέτουμε, με το «χώρο του 

προβλήματος». Βέβαια η ομοιότητα των στοιχείων σε αυτή τη θεωρία είχε 

κυρίως αντιληπτικό χαρακτήρα, με συνέπεια τα στοιχεία που 

μεταβιβάζονταν να μην είναι αρκετά.  

β) Η Θεωρία της «νοητικής ή τυπικής πειθαρχίας»: η οποία 

προτείνει ότι οι γνώσεις που βοηθούν στην όξυνση του μυαλού βοηθούν 

και στην απόκτηση της νέας γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων. 

Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι κατά την μεταβίβαση αποκτούμε μια 

αφηρημένη «γνωστική κατάσταση» και όχι συγκεκριμένη γνώση.  

γ) Διάφορες σύγχρονες θεωρίες οι οποίες ενδιαφέρονται για τις 

καταστάσεις που βοηθούν στην πραγματοποίηση της μεταβίβασης και η 

κυριότερη από αυτές τις καταστάσεις είναι η οργανωμένη γνώση στην 

μνήμη. 

Όμως η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί και να εμποδίσει τη λύση ενός 

προβλήματος ή να την δυσχεραίνει λόγω του ότι η μεταβίβαση της γνώσης διαθέτει 

ένα περιοριστικό πλαίσιο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η προϋπάρχουσα γνώση σε 
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κάποια θέματα να περιορίζει την δυνατότητα χρήσης τους για άλλο σκοπό. Αυτό 

ονομάζεται «λειτουργική προσκόλληση» (Πόρποδας, 2003).  

 

 Η Αναπαράσταση του Προβλήματος: 

Αυτό το στάδιο επηρεάζει την πορεία επίλυσης του προβλήματος, 

εξαιτίας της σπουδαιότητας της αρχικής του αναπαράστασης. Μάλιστα 

χαρακτηριστικό γι’ αυτό είναι το παράδειγμα της «ακρωτηριασμένης 

σκακιέρας» του J. Anderson (1985): Από την σκακιέρα έχουν αφαιρεθεί 

τα δύο διαγωνίως απέναντι τετράγωνα και έχουν μείνει 62 τετράγωνα. Το 

ερώτημα του προβλήματος ήταν αν μπορεί κάποιος να καλύψει τα 62 

τετράγωνα με 31 ντόμινο, (το καθένα από τα οποία καλύπτει ακριβώς 2 

τετράγωνα της σκακιέρας). Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η 

αναπαράσταση του προβλήματος, κατά την οποία, αν είναι σωστή, το 

άτομο θα κατανοήσει ότι κάθε ντόμινο πρέπει να καλύπτει ένα κόκκινο 

και ένα μαύρο τετράγωνο για να επιλύσει το πρόβλημα (αφού έχουν 

αφαιρεθεί 2 κόκκινα τετράγωνα και έχουν μείνει 30 κόκκινα και 32 μαύρα 

τετράγωνα) (Πόρποδας, 2003).  

 

 Εκπαίδευση στη λύση προβλημάτων:  

Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

1) Με εκπαίδευση στις γενικές στρατηγικές της επίλυσης 

ενός προβλήματος: αυτή αφορά τις εξής ικανότητες: α) δημιουργία 

νέων ιδεών, β) συνεχή προσπάθεια προσέγγισης ενός προβλήματος, γ) 

εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος όταν υπάρχει 

πρόβλημα, δ) έμφαση στα πιο σημαντικά σημεία, ε) διερεύνηση της 
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περιοχής του προβλήματος, ζ) προσπάθεια να μην φτάνουμε σε 

γρήγορα συμπεράσματα. 

2) Από τη άλλη λοιπόν παρατηρούμε την εκπαίδευση 

«στην οργάνωση της ειδικής γνώσης»: η οποία γίνεται στην 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτή έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του 

ατόμου κατά την ανάσυρση της γνώσης που χρειάζεται για να λύσει 

πιο εύκολα το πρόβλημα, γιατί όσο πιο εύκολα ανασύρει κάποιος 

γνώση από την μνήμη του τόσο πιο πιθανό είναι να την 

χρησιμοποιήσει για να λύσει το πρόβλημα. (Πόρποδας, 2003). 

 

 Η μνήμη Εργασίας:  

Ο Simon (1974) αναφέρει ότι η χωρητικότητα της μνήμης 

εργασίας και ο χρόνος που δίδεται για την αποθήκευση και την 

ανάκληση από την μακρόχρονη μνήμη επηρεάζουν τη λύση των 

προβλημάτων.  

Η απόδοση κάποιου που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα 

θα είναι χαμηλή αν η μνήμη εργασίας μπορεί να συγκρατήσει μόνο 

μερικά δεδομένα και γι’ αυτό το λόγο να απαιτούνται 

περισσότερες καταστάσεις και κανόνες. Ο Simon (1974) επίσης 

έχει υπολογίσει, ότι η μνήμη εργασίας διαθέτει ένα όριο πέντε 

στοιχείων (το στοιχείο αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε μονάδα 

πληροφορίας ανήκει στην εμπειρία μας και έχει αποκτήσει 

σημασία, Simon, 1974). 

Γενικότερα αυτό που επηρεάζει τη συγκράτηση είναι το 

μέγεθος του στοιχείου το οποίο μπορεί να ποικίλλει. 
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Συμπερασματικά λοιπόν η μνήμη εργασίας μπορεί να συγκρατήσει 

επτά συν–πλην, δύο σύμφωνα με τον Miller, (1956), ενώ σύμφωνα 

με τον Simon πέντε στοιχεία (1974).  

Βέβαια οι περιορισμοί της μνήμης εργασίας προκαλούν 

μόνο γενικότερες δυσκολίες στην επίλυση των προβλημάτων, από 

την στιγμή που το άτομο μπορεί να διευρύνει τη χωρητικότητα της 

βραχύχρονής μνήμης του με το να κρατά σημειώσεις ή με το να 

ξανακοιτά τις σημειώσεις του και τα αποτελέσματα του κατά την 

επίλυση του προβλήματος. 

Επιπροσθέτως, για να μειωθεί ο φόρτος της μνήμης 

εργασίας μια ακόμα λύση είναι να αποθηκεύουμε μόνο σημαντικές 

πληροφορίες στην μακρόχρονη μνήμη. Βέβαια, στη μακρόχρονη 

μνήμη αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα και οι διαδικασίες 

επίλυσης των προβλημάτων. Μάλιστα έχει καταδειχτεί η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της μνήμης εργασίας και της μακρόχρονης 

μνήμης.  

Οι Kotovsky et al. (1985) μελέτησαν το χρόνο που 

αφιερώνει κάποιος στο να μάθει τους κανόνες του προβλήματος με 

περίπλοκα πειράματα. 

Ανακάλυψαν λοιπόν ότι είναι δύσκολο να μάθει κάποιος 

κάποιους κανόνες σε σχέση με άλλους και ότι κάποιοι από αυτούς 

εφαρμόζονται δύσκολα. Αρχικά λοιπόν τα άτομα χρησιμοποιώντας 

τη μνήμη εργασίας προσπαθούν να εφαρμόσουν τους κανόνες 

επαναλαμβάνοντας τους. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι όσο 



 82

δυσκολότερος είναι ένας κανόνας τόσο θα φορτώνεται η μνήμη 

εργασίας με αυτή την επανάληψη.  

Όταν όμως τα άτομα μάθουν τους κανόνες, δηλαδή όταν 

αυτοί οι κανόνες αποθηκευτούν στην μνήμη εργασίας, τότε η 

εφαρμογή τους αυτοματοποιείται και απομακρύνεται ένα βάρος 

από τη μνήμη εργασίας και περνά στη μακρόχρονη μνήμη. Με 

αυτό τον τρόπο ελευθερώνεται η μνήμη εργασίας και 

χρησιμοποιείται σε άλλους τομείς επεξεργασίας (Kahney, 1997). 

 

Τρόποι Μελέτης της Λύσης Προβλημάτων: 

1) Πειράματα: 

Στις πειραματικές μεθόδους ο ερευνητής θεωρεί ότι κάποιος από τους 

χειρισμούς του θα επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα σε μια ελεγχόμενη 

κατάσταση. Η πηγή από την οποία προέρχονται οι ιδέες γι αυτά τα πειράματα 

μπορεί να είναι μια θεωρία που εξηγεί ένα ευρύτατο μέρος των πειραματικών 

δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει. Από την άλλη όμως μπορούμε να 

διεξάγουμε έρευνα διερευνητικής φύσεως, όταν δεν διαθέτουμε κάποια γενική 

θεωρία και όταν ενδιαφερόμαστε για ένα καινούργιο πεδίο ή για παλαιότερα 

προβλήματα. Με την πειραματική πάντως μέθοδο αποκτούμε ακριβή μέτρηση 

της επίδοσης και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση αυτής της επίδοσης σε 

διάφορες περιστάσεις. 
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2) Μέθοδος Προσομοίωσης σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή:  

Οι μελετητές της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν προγράμματα σε 

υπολογιστές, στα οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες, όπως η λύση 

προβλημάτων.  

Στο σημείο αυτό καλό είναι βέβαια να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στα 

μοντέλα προσομοίωσης και στην τεχνητή νοημοσύνη. Στην τεχνητή νοημοσύνη οι 

μελετητές δεν ενδιαφέρονται για τον τρόπο που οι άνθρωποι εκτελούν αυτές τις 

εργασίες που περιέχουν τα προγράμματα. Στην προσομοίωση όμως σκοπός τους 

είναι τα προγράμματα τους να ταυτίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά 

περικλείοντας και τα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι. Ένα ακόμα πλεονέκτημα 

αυτής της μεθόδου είναι ότι αναγκάζει τον ερευνητή να είναι απόλυτα σαφής 

σχετικά με τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί το άτομο που λύνει και με τον 

τρόπο που τις οργανώνει στην μνήμη του. Όμως ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να 

αποδείξει ότι οι μηχανισμοί που διαθέτει είναι ίδιοι με αυτούς που ενέχει η 

ανθρώπινη συμπεριφορά.  

 

3) Ανάλυση Πρωτοκόλλων: 

Ένας ακόμα τρόπος είναι να κρατήσουμε ένα προφορικό πρωτόκολλο που 

θα περιλαμβάνει τις κινήσεις του λύτη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο 

μελετητής ζητά από το άτομο να σκέφτεται φωναχτά όταν λύνει ένα πρόβλημα. Η 

περιγραφή του ατόμου μαζί με τις ενέργειες του καταγράφονται και στη συνέχεια 

αναλύονται. Όμως το να αποκτήσει κανείς ένα καλό πρωτόκολλο δεν είναι 

εύκολη υπόθεση, καθώς τα άτομα μπορεί να αναφέρουν κάτι διαφορετικό από 

αυτό που έκαναν, ενώ κάποια άλλα υποκείμενα μπορεί να δυσκολεύονται να 

αναφέρουν τον τρόπο σκέψης τους μπροστά σε άλλους ανθρώπους. 
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Από την άλλη οι Ericsson και Simon (1980) αναφέρουν ότι ένα 

πρωτόκολλο θα έχει αξία όταν αυτά που ισχυρίζονται τα άτομα μπορούμε να τα 

παρατηρήσουμε στις ενέργειες τους και στα αποτελέσματα των πράξεων τους. 

Βέβαια τονίζουν ότι ένα πρωτόκολλο μπορεί να επηρεαστεί από τη φύση ενός 

έργου. Όμως η αξιοπιστία των πρωτοκόλλων μπορεί να γίνει εφικτή όταν τα 

άτομα περιγράφουν το περιεχόμενο της βραχύχρονης μνήμης τους και όχι τις 

πληροφορίες της μακρόχρονης μνήμης, οι οποίες μπορεί να έχουν 

μετασχηματιστεί από άλλες γνώσεις. 

Επίσης τα λεκτικά πρωτόκολλα επηρεάζονται και από το γεγονός ότι 

κάποιες γνωστικές διαδικασίες της λύσης προβλημάτων είναι αυτόματες και 

ασυνείδητες και γι’ αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε την ενδοσκόπηση τους 

(Kahney, 1997).  
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Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας: 

 

Στη συνέχεια της εργασίας μας θα παρουσιάσουμε τις συναφείς έρευνες που 

προηγήθηκαν σε σχέση με τη δημιουργικότητα και τη λύση προβλημάτων, αλλά και 

τη δημιουργικότητα και τη νοημοσύνη.  

Ο Torrance το (1962) πραγματοποίησε μια έρευνα, στην οποία χρησιμοποίησε 

το τεστ «Δημιουργικής Σκέψης της Μινεσότα» (The Minnesota Tests of Creative 

Thinking), το οποίο μετρούσε τη δημιουργικότητα. Επίσης χρησιμοποίησε μια σειρά 

από τεστ που μετρούσαν την ατομική και ομαδική νοημοσύνη. Βρήκε ότι οι 

περισσότεροι μαθητές που είχαν δημιουργική σκέψη είχαν και υψηλή νοημοσύνη. 

Όμως όταν χρησιμοποίησε το τεστ της «Ταχείας Βαθμολόγησης του Otis» (Otis 

Quick Scoring Test) για τη νοημοσύνη οι συσχετίσεις ανάμεσα στη δημιουργικότητα 

και τη νοημοσύνη δεν ήταν σημαντικές.  

Σε μια άλλη έρευνα που διεξήγαγε χρησιμοποίησε το τεστ της «Λεκτικής 

Συστοιχίας του Lorge Thorndike» (Lorge Thorndike Verbal Battery) και το τεστ 

«Iowa Βασική Συστοιχία Ικανοτήτων» (Iowa Basic Skills Battery) για να μετρήσει τη 

δημιουργικότητα και τη νοημοσύνη. Προέκυψαν δυο ομάδες, από τις οποίες η μια 

αποτελούταν από παιδιά που παρουσίαζαν υψηλή δημιουργική σκέψη και η άλλη από 

παιδιά που είχαν υψηλή νοημοσύνη.  

Η ομάδα με την υψηλή νοημοσύνη παρουσίασε καλύτερη επίδοση, χωρίς 

όμως η διαφορά των ομάδων να είναι στατιστικώς σημαντική. Μάλιστα υποστήριξε 

με βάση αυτά τα αποτελέσματα ότι η υψηλή νοημοσύνη πιθανότατα σχετίζεται με τη 

δημιουργικότητα.  
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Οι Mednick και ο Andrews (1967) έκαναν μια έρευνα έχοντας ως δείγμα 1211 

φοιτητές κολεγίου. Στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν ως όργανα το τεστ 

«Απομακρυσμένων Συνδέσεων» (Remote Associates Test Mednick, 1962) και τα 

τεστ «Σχολικών Δεξιοτήτων της Λεκτικής Ικανότητας» (Scholastic Aptitude Tests of 

Verbal Ability SAT-V). Βρήκαν ότι υπήρχε μια χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της 

δημιουργικότητας και της νοημοσύνης και κυρίως με την υψηλή νοημοσύνη. Πάντως 

φάνηκε ότι η δημιουργικότητα και η νοημοσύνη είναι σχετικά ανεξάρτητες 

διαδικασίες στα άτομα που διαθέτουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης.  

Ο Guilford (1967) έκανε μια άλλη έρευνα με επιστήμονες, συγγραφείς, 

μαθηματικούς και αρχιτέκτονες που είχαν δημιουργική σκέψη και κατέληξε ότι δεν 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της δημιουργικότητας και της 

νοημοσύνης κυρίως στα άτομα που είχαν υψηλή νοημοσύνη. Μάλιστα εξηγεί ότι ο 

δείκτης νοημοσύνης μπορεί να αποτελεί όριο για τη δημιουργικότητα, καθώς δεν 

έχουμε τελειοποιημένα ή αρκετά ακριβή όργανα.  

Από την άλλη μεριά ο Wade (1968) έκανε μια έρευνα με 105 μαθητές 

Δημοτικού σχολείου. Χρησιμοποίησε τρία τεστ δημιουργικότητας του Guilford και 

για τη νοημοσύνη το «Λεκτικό Τεστ του Lorge-Thorndike» (Lorge-Thorndike Verbal 

Test). Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη 

δημιουργικότητα και ότι η δημιουργικότητα και η νοημοσύνη είναι διαδικασίες που 

επιδρά η μια στην άλλη. Οι Dellas & Gaier (1970) αναφέρουν ότι η δημιουργικότητα 

δεν έχει τις πηγές της στη νοημοσύνη αλλά στην προσωπικότητα και στον χαρακτήρα 

του ατόμου.  

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Guilford και Christensen (1973), 

χρησιμοποιώντας τεστ δημιουργικότητας σε μαθητές Δημοτικού σχολείου, εξέτασαν 

τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στη νοημοσύνη. Κατέληξαν ότι είναι πιο 
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πιθανό τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη να είναι δημιουργικά. Κατά αυτόν τον τρόπο 

υποστήριξαν ότι δεν ισχύει η υπόθεση του κατωφλιού, σύμφωνα με την οποία δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας, όταν ο δείκτης 

νοημοσύνης είναι πάνω από 120.  

Στη συνέχεια έχουμε την έρευνα του ο Michael Barnes (1978), ο οποίος 

χρησιμοποίησε 50 άντρες και 45 γυναίκες, όλοι τους φοιτητές της ψυχολογίας στο 

πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Ακόμα συμμετείχαν πέντε εθελόντριες που είχαν 

αποφοιτήσει από το τμήμα της ψυχολογίας. Συνολικά, λοιπόν, το δείγμα ήταν 100 

άτομα. Σε αυτά τα άτομα χορηγήθηκαν το τεστ των «Απομακρυσμένων Συνδέσεων» 

(Remote Associates Test Mednick, 1967), το τεστ «Δημιουργικής Σκέψης του 

Torrance» (Torrance Test of Creative Thinking), και το τεστ «Σχηματικού Τύπου Α» 

(Figural Form A Torrance, 1966), όπως και τα λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan 

(1965). Ακόμα χρησιμοποιήθηκε το τεστ του Westcott, το οποίο αποτελείτο από μια 

σειρά λεκτικών, αριθμητικών και αναλογικών προβλημάτων, ενώ τέλος χορηγήθηκε 

το τεστ νοημοσύνης Lorge-Thorndike (Lorge-Thorndike Intelligence Test). Φάνηκε 

ότι οι στρατηγικές που ήταν αποτελεσματικές στις δραστηριότητες που αφορούσαν 

τη δημιουργικότητα δεν ήταν ίδιες με αυτές που σχετίζονται και είναι 

αποτελεσματικές στις δραστηριότητες που αφορούν τη νοημοσύνη. Εν κατακλείδι 

καταδεικνύει μια ανεξάρτητη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη και τη 

δημιουργικότητα.  

Από την άλλη μεριά ο Dennis Hocevar (1980) πραγματοποίησε μια έρευνα 

στην οποία συμμετείχαν 94 φοιτητές ψυχολογίας (65 γυναίκες και 29 άντρες). Σε 

αυτούς χορηγήθηκαν τρία τεστ «Εναλλακτικών Χρήσεων» των Christensen, Guilford, 

Merrifield και Wilson (1960), το τεστ «Σχεδιασμού Τίτλων» των Berger, Guilford 

(Plot Titles των Berger, Guilford 1969) και μια σύντομη εκδοχή του τεστ 
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«Σχηματισμού Συνειδήσεων» των Christensen, Merrifield, Guilford (Form of 

Consequences των Christensen, Merrifield, Guilford 1958). Ακόμα χορηγήθηκε το 

τεστ «Δεξιοτεχνίας Εννοιών» του Terman (Concept Mastery Test Terman, 1973). 

Τέλος στη τρίτη συνεδρία δόθηκε μια σειρά τεστ δημιουργικότητας, τα οποία 

μοιάζουν με αυτά που αναπτύχθηκαν από τους Holland & Nichols (1964). Βρέθηκε 

ότι τα τεστ της δημιουργικής σκέψης δεν μετρούν τη δημιουργικότητα καλύτερα από 

τα τεστ της νοημοσύνης, ενώ τα άτομα που έχουν υψηλή επίδοση στα τεστ της 

δημιουργικής σκέψης δεν είναι απαραίτητα και δημιουργικά.  

Επιπροσθέτως ο Guilford (1981) σε έρευνα του υποστήριξε ότι τα άτομα που 

είχαν δείκτη νοημοσύνης κάτω από 120 διέθεταν δημιουργική σκέψη, χωρίς, όμως, 

αυτό να συμβαίνει σε αυτούς που είχαν δείκτη νοημοσύνης πάνω από 120.  

Ο Nduka Okoh (1983) σε μια έρευνα του χορήγησε τεστ λεκτικής νοημοσύνης 

και λεκτικής δημιουργικότητας σε 289 μαθητές Δημοτικών σχολείων στην Νιγηρία 

και στην Ουαλία. Στη Νιγηρία χορηγήθηκε το τεστ «Λεκτικής Νοημοσύνης» του 

πανεπιστημίου του Ibadan. Για τους μαθητές από την Ουαλία χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ «Γνωστικών Ικανοτήτων» των Thorndike-Hagen, η λεκτική σειρά επιπέδων Α-

Β, (Thorndike-Hagen Cognitive Abilities Test Verbal Battery, Levels A-B). Η 

λεκτική δημιουργικότητα μετρήθηκε με μια εκδοχή των τεστ «Δημιουργικής Σκέψης» 

του Torrance, Λεκτικός Τύπος Β (Torrance Tests of Creativity Thinking, Verbal Form 

B). Με την έρευνα αυτή ήθελε να εξετάσει κατά πόσο οι αξιολογήσεις των δασκάλων 

σχετίζονται με την πραγματική επίδοση των μαθητών τους όσον αφορά τις 

ικανότητες που μετρούν τα παραπάνω τεστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

αξιολογήσεις των δασκάλων σχετίζονται αρνητικά με τις επιδόσεις των παιδιών και 

όσον αφορά τη λεκτική νοημοσύνη και όσον αφορά τη λεκτική δημιουργικότητα.  
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Οι Edward Neska, Ryszard Stocki και Piotr Wolski (1990) διεξήγαγαν μια 

έρευνα που είχε ως σκοπό να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα στη νοημοσύνη και στην 

ικανότητα επεξεργασίας καινοφανών πληροφοριών. Στην έρευνα συμμετείχαν 99 

μαθητές (45 αγόρια και 54 κορίτσια) Δημοτικών σχολείων από το Krakow ηλικίας 

δεκατεσσάρων ετών. Στα παιδιά χορηγήθηκε ένα τεστ λεκτικών αναλογιών, το 

Raven’s Progressive Matrices και ένα τεστ δημιουργικότητας. Με την έρευνα αυτή 

δείχθηκε ότι η νοημοσύνη βοηθάει τους μαθητές να ασχοληθούν με τις καινούργιες 

πληροφορίες, κάνοντας λιγότερα λάθη. Αυτό συνέβαινε, όμως, μόνο, όταν οι 

πληροφορίες αυτές σχετίζονταν με την δραστηριότητα με την οποία απασχολούνταν 

ο μαθητής.  

Από την άλλη μεριά ο J. Philippe Rushton (1990) πραγματοποίησε τρεις 

έρευνες για να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη Δημιουργικότητα, στη Νοημοσύνη 

και στη Ψύχωση. Στην πρώτη έρευνα συμμετείχαν 52 άτομα (46 άντρες και 6 

γυναίκες), τα οποία ήταν καθηγητές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Western 

Ontario. Όσον αφορά την Προσωπικότητα χρησιμοποιήθηκαν ως τεστ τέσσερις 

τεχνικές: 1) Αξιολόγηση από τους συνομηλίκους τους, οι οποίοι επίσης άνηκαν στο 

διδακτικό προσωπικό, 2) Αξιολογήσεις από τους φοιτητές τους, 3) Αυτό-

Αξιολογήσεις, 4) Ερωτηματολόγια Αυτό-αναφοράς (Rushton, Murray, Paunonen, 

1983). 

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν δυο τεστ που αφορούσαν την ερευνητική 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, τα οποία στη συνέχεια 

συνδυάστηκαν για να σχηματίσουν ένα πιο γενικό και αξιόπιστο τεστ που αξιολογεί 

τη δημιουργικότητα. Το πρώτο τεστ αποτελείτο από όλες τις εκδόσεις που είχε κάνει 

το διδακτικό προσωπικό στα έτη 1976, 1977, 1978, 1979, όπως αυτές είχαν 

καταχωριστεί στο Δείκτη Παραπομπών (Source Index), των Κοινωνικών και 
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Επιστημονικών Αναφορών (Social Science Citation Index), ή στο Δείκτη 

Επιστημονικών Παραπομπών (Science Citation Index). Το δεύτερο τεστ αφορούσε 

τις φορές που εμφανιζόταν η δουλειά κάποιου από το διδακτικό προσωπικό στα έτη 

1977, 1978, 1979, καταχωρισμένη βέβαια ή στο «Social Science Citation Index» ή 

στο «Science Citation Index». Οι Αυτό-αξιολογήσεις αποτέλεσαν και το τεστ της 

Ψύχωσης, το οποίο συσχετίστηκε με τη δημιουργικότητα. Για τους 52 καθηγητές η 

συνάφεια ανάμεσα στη Ψύχωση και στη Δημιουργικότητα ήταν r= 0.26 (p<0.01) και 

μεταξύ της Νοημοσύνης και της Δημιουργικότητας r= 0.40 (p<0.01).  

Στη δεύτερη έρευνα οι συμμετέχοντες ήταν 69 (68 άντρες και 1 γυναίκα) 

μόνιμοι καθηγητές τμημάτων Ψυχολογίας σε Πανεπιστήμια του Καναδά, οι οποίοι 

έλαβαν μέρος μέσω αλληλογραφίας. Ως τεστ Προσωπικότητας χορηγήθηκε σε 

αυτούς ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο οι παραλήπτες έπρεπε να βαθμολογήσουν τον 

εαυτό τους, συγκρινόμενοι με άλλους καθηγητές της Ψυχολογίας. Όσον αφορά τη 

δημιουργικότητα χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τέσσερις 

τομείς:  

1. Συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων που είχαν διεξάγει.  

2. Ο μέσος όρος των δημοσιεύσεων που διεξήγαγαν τα τελευταία πέντε 

χρόνια. 

3. Ο αριθμός των ωρών που διέθεσαν στην έρευνα τους. 

4. Η ευχαρίστηση που ένιωσαν κατά την ερευνητική διαδικασία. 

(Rushton, Murray, Paunonen, 1983). 

Οι αξιολογήσεις που πραγματοποίησαν στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα τους αποτέλεσαν και το τεστ της Ψύχωσης, το οποίο 

σχετίστηκε με το τεστ της Δημιουργικότητας. Η συνάφεια εδώ ανάμεσα 
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στη Ψύχωση και στη Δημιουργικότητα ήταν r= 0.43 (p<0.01) και ανάμεσα 

στη Νοημοσύνη και στη Δημιουργικότητα ήταν r= 0.05.  

Τέλος στη τρίτη έρευνα συμμετείχαν 211 προπτυχιακοί φοιτητές 

(112 γυναίκες και 99 άντρες), που είχαν γραφτεί σε ένα εισαγωγικό 

μάθημα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario, με μέσο όρο 

ηλικίας 20.3. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν ανώνυμα τα τεστ, χωρισμένοι σε 

ομάδες 30 έως 80 ατόμων.  

Στην πρώτη συνεδρία συμπλήρωναν τα τεστ της νοημοσύνης και 

της δημιουργικότητας και στη δεύτερη συνεδρία το «Ερωτηματολόγιο 

Προσωπικότητας του Eysenck» (Eysenck Personality Questionnaire, EPQ, 

1975, 1976) μαζί με ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ζωή τους. Η 

νοημοσύνη μετρήθηκε με το τεστ «Πολυδιάστατη Συστοιχία Δεξιοτήτων» 

(Multidimensional Aptitude Battery, Jackson, 1984) και η 

δημιουργικότητα με τεστ των Wallach-Kogan (1965), όπως 

προσαρμόστηκαν από τους Woody & Claridge (1977).  

Ο μέσος όρος για το δείκτη νοημοσύνης ήταν 120, με μια τυπική 

απόκλιση 11. Επιπλέον βρέθηκε μια χαμηλή, αλλά σταθερή συνάφεια 

ανάμεσα στη Δημιουργικότητα και στη Νοημοσύνη, όπως επίσης ανάμεσα 

στη Δημιουργικότητα και στη Ψύχωση. Και στις τρεις αυτές έρευνες η 

Δημιουργικότητα σχετίζεται με τη Ψύχωση και τη Νοημοσύνη.  

Επιπροσθέτως πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Lubart & Sternberg 

(1995), διεξήγαγαν μια έρευνα με 48 ενήλικες, οι οποίοι έπρεπε να 

συμπληρώσουν ένα τεστ Δημιουργικότητας. Σε αυτό έκαναν δυο 

ζωγραφιές, έγραψαν δυο σύντομες ιστορίες και δυο διαφημίσεις της 

τηλεόρασης. Ακόμα έπρεπε να λύσουν δυο προβλήματα επιστημονικής 
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φαντασίας. Ωστόσο συμπλήρωσαν και άλλα τεστ και ερωτηματολόγια 

Δημιουργικότητας. Στα αποτελέσματα κατέληξαν ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό της Δημιουργικότητας εξηγείται από γνωστικούς και 

βουλητικούς παράγοντες. Οι γνωστικοί παράγοντες και η γνώση για 

κάποιο θέμα προβλέπουν πολλές φορές τη Δημιουργικότητα. Μάλιστα 

παρατήρησαν ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στη νοημοσύνη 

και στη γνώση.  

Οι Grigorenko και Sternberg (2001) διεξήγαγαν από την άλλη 

μεριά μια έρευνα για να εξετάσουν τη σχέση της αναλυτικής, της 

δημιουργικής και της πρακτικής νοημοσύνης με την προσαρμοστικότητα 

των ενηλίκων σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, όπως αυτό της Ρωσίας. Για 

να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους όρους πρέπει να σημειώσουμε 

ότι ο Sternberg (1985,1997) έχει υποστηρίξει ότι η νοημοσύνη μπορεί να 

κατανοηθεί μέσω αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών ικανοτήτων 

και ότι έχει προταθεί σε διάφορες έρευνες η σχετική ανεξαρτησία αυτών 

των τριών ικανοτήτων (Sternberg, Grigorenko, Ferrari, & Clinkenbeard, 

1999. Sternberg & Lubart, 1996. Sternberg, Wagner, Williams & Horvath, 

1995). Μάλιστα η έρευνα των δυο συγγραφέων ξεκίνησε από αυτή την 

τριαδική θεωρία. Επιπλέον θα αναφέρουμε και τη θεωρία του Cattel 

(1971), ο οποίος υποστήριζε ότι η νοημοσύνη αποτελείται από μια γενική 

ικανότητα και ακολούθως από ρευστές και αποκρυσταλλωμένες 

ικανότητες.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 452 γυναίκες και 293 

άντρες. Το γνωστικό τους επίπεδο πιστοποιήθηκε από τα σχολικά αρχεία, 

ενώ χρησιμοποιήθηκαν δυο επιμέρους τεστ, ενός συνολικού τεστ λεκτικής 
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νοημοσύνης: «Το τεστ της Γενικής Νοητικής Ικανότητας: Πολιτιστική 

Έκθεση, Επίπεδο 2» (The test of g: Cultural Fair, Level II, Cattel, 1940, 

Cattel & Cattel, 1973). Επίσης για την αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη 

χρησιμοποίησαν το παραδοσιακό τεστ αναλογιών, συνωνύμων και 

αντωνύμων, το οποίο υπήρχε στη Ρωσία. Ακόμα συμπλήρωναν μια έκθεση 

αυτό-αναφοράς. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ: «Κλίμακα Άγχους» 

του Beck (The Beck Anxiety Scale, Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988) 

και τον «Κατάλογο Κατάθλιψης» του Beck (Beck Depression Inventory, 

Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961). Φάνηκε ότι η πρακτική 

νοημοσύνη ήταν ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της 

προσαρμοστικότητας των ενηλίκων.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την έρευνα του Norbert Jausovec 

(2000). Αυτός ερεύνησε τη σχέση μεταξύ της νοημοσύνης, της 

δημιουργικότητας και των διαδικασιών που αφορούν τη λύση 

προβλημάτων. Έγιναν δυο πειράματα. Στο πρώτο πείραμα τα προβλήματα 

απαιτούσαν μια μόνο απάντηση. Εδώ συμμετείχαν 49 μαθητές και 

δάσκαλοι, στους οποίους χορηγήθηκαν επιπλέον το τεστ νοημοσύνης του 

Wechsler (1955) WAIS και το τεστ δημιουργικότητας του Torrance 

(1974). 

Στο δεύτερο πείραμα υπήρχαν δημιουργικά προβλήματα, τα οποία 

απαιτούσαν πάνω από μια απάντηση και συμμετείχαν 48 μαθητές και 

φοιτητές. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η δημιουργικότητα και η 

νοημοσύνη είναι διαφορετικές ικανότητες, οι οποίες διαφέρουν και στη 

νευρολογική δραστηριότητα που παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση το 

άτομο.  
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Πάντως, όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός της δημιουργικότητας ή 

όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης της νοημοσύνης, τόσο μικρότερη 

πνευματική ενέργεια διοχετεύει το άτομο. Ύστερα διαφαίνεται ότι η 

δημιουργικότητα έχει μικρότερη επίδραση στην επίλυση κλειστών 

προβλημάτων (που απαιτούν μια απάντηση), απ’ ότι η νοημοσύνη στα 

προβλήματα που απαιτούν τη δημιουργικότητα του ατόμου (πάνω από μια 

απάντηση).  

Ένας ακόμα ερευνητής η Julie Aitken Harris (2004) διεξήγαγε 

έρευνα που είχε ως θέμα της αν κάποια γνωρίσματα της Προσωπικότητας 

σχετίζονται με τη Νοημοσύνη. Αυτά τα γνωρίσματα της Προσωπικότητας 

είναι η Επίτευξη και η Επιδεκτικότητα στην εμπειρία. Μάλιστα 

χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη μορφή του μοντέλου της Νοημοσύνης 

του Eysenck (1954, 1971, 1979, 1982, 1987, 1992), στο οποίο η επιμονή 

και ο έλεγχος των λαθών είναι συμπεριφορές που θεωρούνται γνωρίσματα 

της Προσωπικότητας, που επηρεάζουν τις μετρήσεις της Νοημοσύνης. 

Οι συμπεριφορές του ελέγχου των λαθών και της επιμονής 

γίνονται αντιληπτές με μια πιο γενική διάσταση της Προσωπικότητας, με 

αυτήν της Επίτευξης. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται στην ανάλυση και η 

Επιδεκτικότητα στην εμπειρία, ως μια νοητική ή δημιουργική διάσταση 

της Προσωπικότητας. Γενικά προβλέπεται ότι θα προκύψει μια σύνδεση 

ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στην Προσωπικότητα μέσω της Επίτευξης 

και της Επιδεκτικότητας στην εμπειρία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

αντίστοιχα τις πρακτικές και τις δημιουργικές εκφράσεις της 

Προσωπικότητας για την Νοημοσύνη.  
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Οι συμμετέχοντες ήταν 203 ενήλικοι άντρες και 201 ενήλικες 

γυναίκες. Όλοι ήταν προπτυχιακοί φοιτητές που ασχολούνταν με την 

ψυχολογική έρευνα. Τα τεστ χορηγούνταν σε μικρές ομάδες (από τρία έως 

δέκα άτομα). Οι φοιτητές καλούνταν να συμπληρώσουν τα εξής τεστ:  

Τέσσερις κλίμακες από το τεστ «Πολυδιάστατη Συστοιχία 

Δεξιοτήτων» (Multidimensional Aptitude Battery, Jackson, 1984). Από τις 

τέσσερις κλίμακες, οι δυο ήταν κλίμακες που αφορούσαν τη 

συναρμολόγηση αντικειμένων και του χώρου, ενώ οι άλλες δυο ήταν 

λεκτικές κλίμακες που αφορούσαν τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο. Και 

οι τέσσερις συνδέονται με τη μέτρηση της Νοημοσύνης. Επίσης 

συμπλήρωναν δέκα κλίμακες Προσωπικότητας, στις οποίες τα θέματα 

παρουσιάζονταν με τυχαία σειρά. Τέσσερις από τις κλίμακες αυτές ήταν 

από το τεστ «Έρευνα Προσωπικότητας» (Personality Research Form, 

PRF, Jackson, 1989) και περιλάμβαναν την επίτευξη, την αντοχή και την 

κατανόηση (Jackson, 1989). 

Οι άλλες τέσσερις κλίμακες προσωπικότητας ήταν από το τεστ 

«Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας» (Jackson Personality Inventory, 

Jackson, 1976), που περιλάμβανε την ευρύτητα του ενδιαφέροντος, την 

πολυπλοκότητα, το επίπεδο ενέργειας και την καινοτομία (Jackson, 1976, 

1977). Άλλες δυο κλίμακες προέρχονται από το τεστ «NEO 

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας» (NEO Personality 

Inventory-Revised, NEO PI-R, Costa & McCrae, 1992b), που 

περιλάμβανε την επιδεκτικότητα στην εμπειρία και την αυτοπειθαρχία.  

Μετά από αυτά χορηγήθηκε μια σύντομη εκδοχή του τεστ των 

«Απομακρυσμένων Συνδέσεων» (Remote Associates Test, RAT, Mednick 
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& Mednick, 1967), όπως αναφέρεται στον Welsh (1975). Αυτή η σύντομη 

εκδοχή κατασκευάστηκε από τον Katz (1987). To RAT σχεδιάστηκε για 

να μετρήσει τη δημιουργικότητα των γνωρισμάτων της προσωπικότητας 

και αξιολογεί την ικανότητα των ατόμων να συνδυάζουν λέξεις με σκοπό 

να παράγουν άλλες λέξεις, οι οποίες σχετίζονται με μια σειρά λέξεων που 

αρχικά τους παρουσιάστηκε (Belcher, Rubovits & Di Meo, 1981. Dailey, 

1978. Mednick, 1962, 1963. Mednick & Andrews, 1967. Ochse & Van 

Lill, 1990. Welsh, 1975).  

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι, όταν τα στοιχεία του Eysenck 

για τα τεστ της νοημοσύνης, δηλαδή ο έλεγχος των λαθών και η επιμονή, 

ορίζονται ως γνωρίσματα της προσωπικότητας, υπάρχει μια θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στη Προσωπικότητα και στη Νοημοσύνη. Η συνάφεια 

μεταξύ της Νοημοσύνης και της Επίτευξης δεν ήταν ισχυρή. Από την 

άλλη μεριά η θετική συσχέτιση της Νοημοσύνης και της Επιδεκτικότητας 

στην εμπειρία είναι συνεπής με τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών 

(Austin, Deary, Gibson, 1997. Block & Kreman, 1996. Farkas, 1997. 

Harris et al., 1999. Holland et al., 1995). Μάλιστα υποστηρίζεται ότι η 

Επιδεκτικότητα στην εμπειρία είναι μια διάσταση της προσωπικότητας 

που σχετίζεται με τη Νοημοσύνη. Επιπροσθέτως βρέθηκε θετική συνάφεια 

ανάμεσα στην Επίτευξη και στην Επιδεκτικότητα στην εμπειρία, γιατί και 

τα δυο θεωρούνται διαστάσεις που σχετίζονται με τη νοημοσύνη. Αυτά 

λοιπόν τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η Νοημοσύνη και η 

Προσωπικότητα είναι γνωρίσματα που συσχετίζονται.  

Οι H. Rindermann και A.C.Neubauer (2004) διεξήγαγαν μια 

έρευνα για να εξετάσουν, εάν η λειτουργία της ταχύτητας επηρεάζει τις 



 97

υψηλές πνευματικές ικανότητες, όπως είναι η νοημοσύνη και η 

δημιουργικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη σχολική 

επίδοση. Χρησιμοποιήθηκαν δυο τεστ το τεστ «Μετρήσιμων Συνδέσμων» 

(Zahlen-Verbindungs Test, ZVT, Oswald &Roth, 1978), και το τεστ 

«Κωδικοποίησης» (Coding Test Kodierungstest, KDT, Lindley, Smith & 

Thomas, 1988, Neubauer & Knorr, 1998, Sitzwohl, 1995). Ακόμα 

χορηγήθηκε το τεστ νοημοσύνης «Raven Advanced Progressive Matrices» 

(Heller, Kratzmeier & Lengfelder, 1998. Raven 1958) και το τεστ 

«Γνωστικής Ικανότητας» (Kognitiver Fahigkeits test, KFT, Heller & 

Weinlader, 1985). Όσον αφορά τη δημιουργικότητα χρησιμοποιήθηκαν το 

τεστ «Λεκτικής Δημιουργικότητας» (Verbaler Kreativitäts Test, VKT, 

Schoppe, 1975) και το τεστ της «Χρησιμοποίησης», (Verwendungs Test, 

VWT, Facaoaru, 1985. Rindermann & Neubauer, 2000). Τέλος 

αξιοποιήθηκαν και οι βαθμοί της σχολικής αναφοράς από την 

προηγούμενη χρονιά, που αναπαριστούν την επίδοση των μαθητών σε 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.  

Οι συμμετέχοντες ήταν 271 μαθητές Γερμανικών Γυμνασίων. Από 

τα αποτελέσματα, λοιπόν προέκυψε ότι η λειτουργία της ταχύτητας 

επηρεάζει και τη νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα. Η νοημοσύνη και η 

δημιουργικότητα, από την άλλη μεριά επιδρούν στη σχολική επίδοση. 

Όμως η επίδραση της νοημοσύνης στη σχολική επίδοση είναι άμεση και 

υψηλή, ενώ της δημιουργικότητας στη σχολική επίδοση είναι μετρημένη. 

Άρα η επίδραση της ταχύτητας στη σχολική επίδοση δεν είναι άμεση, 

αλλά έμμεση. Μάλιστα τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση ότι η ταχύτητα σχετίζεται με τη νοημοσύνη. 
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Τέλος οι Franzis Preckel, Heinz Holling και Michaela Wiese 

(2006) εξέτασαν τη Θεωρία του Κατωφλιού, σύμφωνα με την οποία η 

σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και στη νοημοσύνη είναι ασθενής, 

όταν το άτομο έχει δείκτη νοημοσύνης πάνω από 120. Κάτι που δεν 

ισχύει, όταν ο δείκτης νοημοσύνης είναι κάτω από 120. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 1328 γερμανοί μαθητές Δημοτικών 

Σχολείων, (728 αγόρια και 598 κορίτσια και δυο οι οποίοι δεν έδωσαν 

πληροφορίες για το φύλο τους). Η νοημοσύνη μετρήθηκε με το «Τεστ 

Νοημοσύνης που είναι ανεξάρτητο από το πολιτισμικό πλαίσιο» (Culture 

Fair Intelligence Test, CFT 20), που είναι η γερμανική εκδοχή του τεστ 

CFT (Culture Fair Intelligence Test) του Cattel (1960), το οποίο αξιολογεί 

τη ρευστή νοημοσύνη. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το τεστ «Μοντέλο του 

Βερολίνου για τη Δομή της Νοημοσύνης» (Berlin Model of Intelligence 

Structure, Jäger, 1984, BIS-HB), το οποίο ασχολείται με τη μέτρηση της 

ταχύτητας, της δημιουργικότητας, της μνήμης, της λεκτικής, της 

σχηματικής και της αριθμητικής ικανότητας. Η δημιουργικότητα 

μετρήθηκε με αυτό το τεστ (BIS-HB) με δυο κριτήρια της ποσότητας και 

της ποικιλίας των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές. Σύμφωνα μάλιστα 

με τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους η Θεωρία του Κατωφλιού δεν 

ισχύει, δηλαδή η δημιουργικότητα και η νοημοσύνη δεν έχουν πιο ασθενή 

σχέση, όταν ο δείκτης της νοημοσύνης είναι πάνω από 120.  
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Μεθοδολογία της έρευνας:  
 

Με την έρευνα μας αυτή σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε τις σχέσεις ανάμεσα 

στη δημιουργικότητα, τη νοημοσύνη και τη λύση προβλημάτων σε μαθητές του 

Δημοτικού σχολείου. Επιπροσθέτως, θα εξετάσουμε, εάν η υψηλή ή η χαμηλή 

επίδοση στο τεστ νοημοσύνης επηρεάζει τα άλλα δύο τεστ, της δημιουργικότητας και 

της λύσης προβλημάτων. Τέλος θα αναδείξουμε, εάν το φύλο και η ηλικία επηρέασαν 

τις επιδόσεις των παιδιών στα διάφορα τεστ που τους χορηγήσαμε. 

Δείγμα: 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούταν από 341 μαθητές, από τους 

οποίους 176 (51.5%) ήταν αγόρια και 165 (48.2%) ήταν κορίτσια. Τα παιδιά 

φοιτούσαν στην Πέμπτη και στην Έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Οι 

συμμετέχοντες ήταν ηλικίας από δέκα έως δεκατεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα 92 

άτομα ήταν δέκα ετών, 190 ήταν έντεκα ετών, 55 ήταν δώδεκα ετών, ένα άτομο ήταν 

δεκατριών και τρία δεκατεσσάρων ετών. Οι μαθητές φοιτούσαν σε έξι δημοτικά 

σχολεία της Πάτρας και σε ένα σχολείο εκτός Πατρών (Ψαθόπυργος). Επιλέξαμε τις 

συγκεκριμένες τάξεις του Δημοτικού για να μπορούν οι μαθητές να αντεπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις των τεστ μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, 

θετικό στοιχείο θεωρήθηκε το γεγονός, ότι τα παιδιά αυτά είναι ακόμα σε τάξεις του 

Δημοτικού, όπου δεν υφίστανται το άγχος της βαθμολογίας, όπως συμβαίνει στο 

Γυμνάσιο, ενώ δεν έχουν απομακρυνθεί από την παιδική ηλικία και τη φαντασία που 

αυτή συνεπάγεται, με αποτέλεσμα η δημιουργική τους διάθεση να μην έχει αμβλυνθεί 

εντελώς από τη σχολική μελέτη. 

Τα παιδιά στην αρχική σελίδα συμπλήρωναν τα ατομικά τους στοιχεία. Στο 

ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας καλούνταν να βάλουν μόνο το αρχικό 
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γράμμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των απαντήσεων τους. Στη συνέχεια 

απλά σημείωναν σε ένα τετραγωνίδιο εάν είναι αγόρια ή κορίτσια, ενώ έπειτα 

συμπλήρωναν το έτος γεννήσεως τους, το μήνα και τη μέρα που γεννήθηκαν. Σε 

περίπτωση που τα παιδιά δεν θυμόντουσαν κάποιο στοιχείο, ζητούσα τη βοήθεια του 

δασκάλου ή της δασκάλας, οι οποίοι συμβουλεύονταν το καταστατικό της τάξης. 

Ακόμα οι μαθητές σημείωναν το σχολείο και τη τάξη που πήγαιναν, 

κύκλωναν τον αριθμό των αδερφών που είχαν χωρίς να υπολογίζουν τον εαυτό τους 

και επίσης κύκλωναν τον αριθμό που αντιπροσώπευε τη σειρά γέννησης που είχαν σε 

σχέση με τα αδέρφια τους. Επιπλέον έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις 

εναλλακτικές προτάσεις για να αναφέρουν τις γραμματικές γνώσεις, που πίστευαν ότι 

είχαν οι γονείς τους (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση). 

Τέλος έγραφαν το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας τους, αλλά και το 

τόπο γεννήσεως τους. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν θα μας βοηθούσαν στη συνέχεια στις 

συσχετίσεις που θα γίνονταν. Κάποια από αυτά τα στοιχεία μάλιστα όπως το 

ονοματεπώνυμο, το όνομα μητέρας, πατέρα, το φύλο, η ηλικία, το σχολείο και η τάξη 

ζητούνταν ξανά και στα επιμέρους τεστ της δημιουργικότητας και στη λύση 

προβλημάτων και στο τεστ νοημοσύνης για να αποφευχθεί κάποιο σφάλμα. 

(υπόδειγμα των ατομικών στοιχείων μπορεί να βρεθεί στα τεστ που υπάρχουν στο 

παράρτημα). 
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Ψυχομετρικά Όργανα: 

Για τη μέτρηση της δημιουργικότητας χρησιμοποιήσαμε το τεστ των M. 

Wallach & N. Kogan (1965). Το τεστ αυτό μετρά από τη μια μεριά την ποσότητα των 

ιδεών και από την άλλη την πρωτοτυπία, δηλαδή τη μοναδικότητα μιας ιδέας. 

Μάλιστα με το τεστ αυτό έχουν γίνει και οι περισσότερες έρευνες στην Αμερική, 

στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το τεστ περιέχει δύο μέρη, ένα γλωσσικό και ένα 

οπτικό. Το γλωσσικό μέρος χωρίζεται σε τρία επιμέρους τεστ: 

1) Όμοιες Κατηγορίες: Εδώ οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν 

όσα περισσότερα αντικείμενα μπορούν, τα οποία έχουν μια κοινή ιδιότητα με 

το αντικείμενο-ερέθισμα,το οποίο διατυπώνεται στην αρχή. π.χ. «Να πεις όλα 

τα στρογγυλά αντικείμενα που μπορείς να σκεφτείς». 

2) Εναλλακτικές χρήσεις: Τα υποκείμενα καλούνται να 

αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους χρήσεως κάποιων κοινών 

καθημερινών αντικειμένων. π.χ. «Να πεις όλους τους τρόπους με τους 

οποίους θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις μια εφημερίδα».  

3) Ομοιότητες: Οι μαθητές αναφέρουν όσα περισσότερα κοινά 

σημεία μπορούν να βρουν ανάμεσα σε δυο αντικείμενα της καθημερινής 

ζωής. Π.χ. «Να πεις όλες τις ομοιότητες που έχουν μια πατάτα και ένα 

καρότο».  

Το οπτικό μέρος περιλάμβανε δύο επιμέρους τεστ: 

1) Το παιχνίδι των σχημάτων: Τα υποκείμενα καλούνται να 

αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους και να αναφέρουν τι θα μπορούσε να 

είναι το καθένα από τα σχήματα που τους παρουσιάζονται. Μάλιστα όσες 

περισσότερες απαντήσεις δώσουν τόσο το καλύτερο.  
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2) Το παιχνίδι των γραμμών: Εδώ πάλι οι μαθητές καλούνται να 

αναφέρουν οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν για τη κάθε γραμμή ή για το κάθε 

γραμμικό σύμπλεγμα, να δημιουργήσουν όσους περισσότερους συνειρμούς 

μπορούν. 

Τόσο στα σχήματα όσο και στις γραμμές οι μαθητές πρέπει να γυρίσουν την 

εικόνα από όλες τις πλευρές, ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. (Υπόδειγμα 

του τεστ υπάρχει στο παράρτημα).  

Στο γλωσσικό μέρος, κυρίως μετράται η αποκλίνουσα σκέψη των παιδιών, 

ενώ στο οπτικό μέρος εξετάζονται κυρίως ικανότητες, όπως η ευελιξία των ιδεών, η 

επεξεργασία και η πρωτοτυπία, στοιχεία που μπορούμε να τα βρούμε στη 

δημιουργική σκέψη. Ουσιαστικό όμως είναι και το γεγονός, ότι στο τεστ δεν 

απαιτούνται κάποιες ειδικές γνώσεις, αλλά τα ερωτήματα αφορούν καθημερινές 

εμπειρίες.  

Για τη μέτρηση της νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το τεστ «Έγχρωμες 

Προοδευτικές Μήτρες» του Raven, (Colored Progressive Matrices, Raven Court, & 

Raven, 1986) το οποίο έχει την πιο εύκολη μορφή και χρησιμοποιείται για μικρά 

παιδιά ηλικίας από 51/2  έως 11 ετών και για ενήλικους από 65 έως 85 ετών. Το τεστ 

αυτό αποτελείται από 36 προβλήματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε βαθμίδες 

ανάλογα με τη δυσκολία τους. Κάθε σελίδα του τεστ περιλαμβάνει γεωμετρικά 

σχήματα από τα οποία λείπει ένα τμήμα. Στο κάτω μέρος της σελίδας δίνονται έξι 

γεωμετρικά σχήματα από τα οποία ο μαθητής πρέπει να αποφασίσει ποιο είναι αυτό 

που συμπληρώνει την εικόνα-ερέθισμα. Μάλιστα αυτό το τεστ σχεδιάστηκε για να 

μετρά «την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί συγκρίσεις, να σκέπτεται 

αναλογικώς και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα. Το 

τεστ κατασκευάστηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ατόμων που προέρχονται 
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από διαφορετικούς πολιτισμούς» (Αλεξόπουλος, 2004). Η χορήγηση του τεστ είναι 

εύκολη και γίνεται αποδεκτή με ενθουσιασμό από τα παιδιά, ενώ δεν απαιτεί λεκτική 

επικοινωνία μεταξύ του εξεταστή και του εξεταζομένου.  

Τέλος το τεστ της λύσης προβλημάτων περιελάμβανε οκτώ προβλήματα, τα 

οποία ταξινομούνταν σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τη δομή τους 

(Λεμονίδης, 1999-2001). Κατ’ αυτόν τον τρόπο χορηγήθηκαν δύο προβλήματα 

αλλαγής, στα οποία παρουσιάζεται μια αρχική κατάσταση στην οποία επιδρά ένας 

μετασχηματισμός (πρόσθεση ή αφαίρεση ενός συνόλου) και προκύπτει μια τελική 

κατάσταση. 

Στη συνέχεια υπήρχαν δυο προβλήματα σύγκρισης τα οποία περιλαμβάνουν 

τη σύγκριση δυο διαχωρισμένων συνόλων. Επειδή το ένα σύνολο συγκρίνεται με το 

άλλο, μπορούμε να ονομάσουμε το ένα σύνολο σύνολο αναφοράς και το άλλο 

συγκρινόμενο σύνολο. Το τρίτο σύνολο που παρουσιάζεται σε αυτά τα προβλήματα 

είναι η διαφορά που έχει το μεγαλύτερο σύνολο από το άλλο σύνολο. Σε αυτά τα 

προβλήματα καθένα από τα τρία σύνολα –το σύνολο αναφοράς, το συγκρινόμενο 

σύνολο και η διαφορά- μπορεί να είναι ο άγνωστος. Έτσι έχουμε έξι διαφορετικούς 

τύπους προβλημάτων σύγκρισης.  

Επιπροσθέτως χορηγήσαμε δυο προβλήματα που ανήκουν στη κατηγορία 

ισομορφισμός των μέτρων. Ο ισομορφισμός των μέτρων είναι μια δομή που 

αποτελείται από μια απλή και άμεση αναλογία μεταξύ δυο χώρων μέτρων Μ1 και Μ2. 

Αυτή η δομή περιγράφει πολλές καθημερινές καταστάσεις, όπως τιμές (αγαθά και 

αξία), ίσες κατανομές (άτομα και αντικείμενα), σταθερές ταχύτητες (αποστάσεις και 

χρόνοι), κτλ. Στη κατηγορία αυτή των προβλημάτων έχουμε μια τετραδική σχέση και 

όχι μια τριαδική σχέση. Επομένως τα προβλήματα αυτά αντιπροσωπεύουν μια σχέση 

μεταξύ τεσσάρων ποσοτήτων, μια τετραδική σχέση, όπου οι δυο ποσότητες 
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προέρχονται και είναι μέτρα ενός μεγέθους του χώρου μέτρων (Μ1) και άλλες δυο 

είναι μέτρα ενός άλλου είδους μεγέθους του χώρου μέτρων (Μ2). Τα προβλήματα 

αυτά μπορούν να λυθούν με πολλαπλασιασμό, ή με διαίρεση ή με τη μέθοδο της 

αναλογίας (ή την απλή μέθοδο των τριών).  

Τέλος τους δόθηκαν δυο προβλήματα πολλαπλής αναλογίας, στα οποία 

έχουμε μια δομή όπου δυο διαφορετικοί και ανεξάρτητοι χώροι μέτρων Μ1 και Μ2 

είναι ανάλογοι με ένα χώρο μέτρων Μ3. Στη καθημερινή ζωή έχουμε πολλά 

φαινόμενα με αυτή τη δομή, στα περισσότερα από τα οποία παρεμβαίνει ο 

παράγοντας χρόνος. Τέτοια φαινόμενα είναι η παραγωγή, η κατανάλωση, κτλ. Επίσης 

υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, κυρίως από τη φυσική, όπου παρεμβαίνουν άλλοι 

παράγοντες, για παράδειγμα στον ηλεκτρισμό η ισχύς εξαρτάται από την αντίσταση 

και την ένταση (Ρ= k R I2). Για να λυθούν τα προβλήματα αυτά χρησιμοποιούμε 

πολλαπλασιασμό και διαίρεση. (Υπόδειγμα των προβλημάτων βρίσκεται στο 

παράρτημα).  

 

Συλλογή του Υλικού και Κωδικοποίηση: 

Τα τεστ χορηγήθηκαν σε όλα τα τμήματα και τα υποκείμενα από την ίδια την 

ερευνήτρια κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, στις οποίες συνήθως παρίστατο 

και ο δάσκαλος ή η δασκάλα, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στη διαδικασία. Ο 

διευθυντής και οι δάσκαλοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το είδος και το 

σκοπό της έρευνας, ενώ κατέστη σαφές ότι τα τεστ δεν μετρούσαν τη σχολική 

επίδοση των μαθητών και ότι εξασφάλιζαν την ανωνυμία τους. Για την χορήγηση των 

τεστ πηγαίναμε στα σχολεία τις ώρες που μας υποδείκνυαν οι διευθυντές και οι 

δάσκαλοι για να μην προκαλέσουμε προβλήματα στη λειτουργία των διδακτικών 

ωρών.  
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Στους μαθητές από την άλλη μεριά για να τους απαλλάξουμε από 

οποιοδήποτε άγχος τους αναφέραμε ότι τα τεστ που χορηγούσαμε δεν αποτελούσαν 

είδος εξέτασης των σχολικών τους επιδόσεων, ούτε της νοημοσύνης τους αλλά ότι 

βοηθούσαν σε μια έρευνα του πανεπιστημίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τους 

προτρέπαμε να γράφουν ελεύθερα τις σκέψεις τους χωρίς να φοβούνται ότι μπορεί να 

θεωρηθούν ανόητες ή αφελείς. Επιπροσθέτως, καταστήσαμε σαφές ότι δεν 

επιτρέπεται η συνεργασία και ότι κάθε παιδί έπρεπε να εργαστεί μόνο του.  

Ο χρόνος που δόθηκε, όπως ήδη αναφέραμε για τη χορήγηση των τεστ, ήταν 

δύο ώρες, αφού και κατά την προκαταρκτική εφαρμογή απεδείχθη ότι ήταν αρκετός 

για τη συμπλήρωση των τεστ. Βέβαια φροντίσαμε να μην θεωρηθεί αυτός ο χρόνος 

από τους μαθητές ως ένα μέτρο πίεσης και άγχους, αλλά παρουσιάστηκε σαν ένα 

χρονικό όριο που όλοι θα έπρεπε να τηρήσουν. Όσοι μαθητές τελείωναν νωρίτερα 

έμεναν μέσα στη τάξη για να μην διακόπτουν με την αποχώρηση τους τους 

συμμαθητές τους και ενθαρρύνονταν είτε να ζωγραφίσουν είτε να ασχοληθούν με 

κάποιο από τα μαθήματα τους. Πάντως στο σύνολο τους οι μαθητές βρήκαν την όλη 

διαδικασία ενδιαφέρουσα, διαφορετική και παρότρυναν την επανάληψη της.  

Η χορήγηση των τεστ έγινε από τον Απρίλιο του 2005 έως το Μάιο του 2005. 

Ύστερα από τη συλλογή του υλικού εισαγάγαμε  τις απαντήσεις που διαβάσαμε στο 

στατιστικό πακέτο SPSS 12 για να γίνει η στατιστική ανάλυση τους. Στη στατιστική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συνάφειας του Pearson, για να βρεθούν οι 

συνάφειες μεταξύ των τεστ που χρησιμοποιήθηκαν. Ακόμα μετρήσαμε τις επιδράσεις 

της υψηλής και της χαμηλής νοημοσύνης στα τεστ της δημιουργικότητας και της 

λύσης προβλημάτων. Τέλος απομονώσαμε τις μεταβλητές της ηλικίας και του φύλου 

για να δούμε κατά πόσο επιδρούν στα τεστ.  
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Η βαθμολόγηση του τεστ δημιουργικότητας έγινε με δύο κριτήρια την 

ποσότητα και την πρωτοτυπία. Το κριτήριο της ποσότητας αναφέρεται στον αριθμό 

των απαντήσεων, δηλαδή το άτομο παίρνει ως βαθμό τον αριθμό των απαντήσεων 

που δίνει σε μια ερώτηση. Ως προς την πρωτοτυπία, αυτή αφορά την μοναδικότητα 

των απαντήσεων, δηλαδή χρησιμοποιήσαμε τις απαντήσεις που συναντώνται μόνο 

μια φορά στο δείγμα μας.  

Στο τεστ της λύσης προβλημάτων χρησιμοποιήσαμε τα εξής κριτήρια: οι 

μαθητές έπαιρναν μηδέν αν δεν είχαν βρει τίποτα σωστό, έπαιρναν 1 αν έκαναν 

σωστή επιλογή της πράξης, αλλά έβρισκαν λάθος αποτέλεσμα ή εάν έκαναν λάθος 

επιλογή της πράξης, αλλά κατέληγαν στο σωστό αποτέλεσμα. Τέλος έπαιρναν 2 αν η 

απάντηση τους ήταν απολύτως σωστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια 

ισοδιαστημική κλίμακα. 

Όσον αφορά το τεστ νοημοσύνης Raven’s Colored Progressive Matrices, αυτό 

βαθμολογήθηκε με βάση το σύνολο των σωστών απαντήσεων που έδωσαν τα παιδιά. 

Μάλιστα το ποσοστό αυτό, των σωστών απαντήσεων μαζί με την ακριβή 

χρονολογική ηλικία του παιδιού μας έδινε το βαθμό νοημοσύνης που είχε κάθε 

μαθητής. Βέβαια κατά τη διόρθωση του τεστ δημιουργικότητας παρατηρήσαμε ότι τα 

παιδιά στη πλειοψηφία τους έδιναν απαντήσεις επηρεαζόμενα από το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν.  

Από την άλλη μεριά πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρχαν και κάποια παιδιά 

που αδυνατούσαν ή δυσκολεύονταν να δώσουν έστω και μια απάντηση 

διαμαρτυρόμενα συνεχώς. Σε αυτά τα παιδιά προσπαθήσαμε να δώσουμε μια 

μεγαλύτερη στήριξη για να απαντήσουν έστω σε κάποια ερωτήματα.  
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Αποτελέσματα:  
 

Καταρχάς επισημαίνουμε ότι στη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 

όλοι οι συμμετέχοντες, δηλαδή 341 άτομα. Όσον αφορά την πρωτοτυπία θα 

επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι χρησιμοποιήσαμε τις απαντήσεις που 

συναντήσαμε μόνο μια φορά στο δείγμα μας.  

 
 

Πίνακας 1 
Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Διακύμανση, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή ανάμεσα 
στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices 

και τη Λύση Προβλημάτων. 
 

Νοημοσύνη Λύση Προβλημάτων 
Μέσοι Όροι 

30.39 13.89 
Τυπικές Αποκλίσεις 

5.18 2.83 
Διακύμανση 

26.87 7.99 
Ελάχιστη Τιμή 

5 0 
Μέγιστη Τιμή 

36 16 
 
 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις, τη 

διακύμανση και την ελάχιστη και μέγιστη τιμή του τεστ νοημοσύνης Raven’s Colored 

Progressive Matrices και του τεστ της Λύσης Προβλημάτων. Οι μέσοι όροι για τη 

Νοημοσύνη και για τη Λύση Προβλημάτων κυμαίνονται από 30.39 έως 13.89. Από 

την άλλη μεριά οι τυπικές αποκλίσεις των δύο τεστ κυμαίνονται από 5.18 έως 2.83.  

Όσον αφορά τη συνάφεια ανάμεσα στη Νοημοσύνη και τη Λύση 

Προβλημάτων αυτή είναι r=.43, p< 0.0005.  
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Πίνακας 2 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-

Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 

Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 
 ΟΚ ΕΧ Ο 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 17.63 17.99 17.74 
Πρωτοτυπία .42 .59 .34 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 7.48 6.45 7.88 
Πρωτοτυπία 1.04 1.03 .73 

 
ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες. 

 
Στον Πίνακα 2 βλέπουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στα 

επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία. Τα επιμέρους τεστ είναι οι Όμοιες Κατηγορίες, οι Εναλλακτικές 

Χρήσεις και οι Ομοιότητες. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 17.99 έως 17.63 ως προς 

την ποσότητα, και από .59 έως .34 αναφορικά με την πρωτοτυπία.  

Από την άλλη μεριά οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 7.88 έως 6.45 ως 

προς την ποσότητα, και από 1.04 έως .73 αναφορικά με την πρωτοτυπία.  

 
 

Πίνακας 3 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον 

αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 
  ΟΚ ΕΧ Ο 

Συνάφειες 
 Ποσότητα 
  

.18** .23*** .26*** 

 Πρωτοτυπία
  

.02 .05 .12* 

 
*p<.05, **p<.005, ***p<.0005. ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές 

Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες 
 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ 
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του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. Οι 

συνάφειες κυμαίνονται από .26 έως .18 ως προς την ποσότητα, και από .12 έως .02 

αναφορικά με την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους 

λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την 

ποσότητα. Ως προς την πρωτοτυπία όμως η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη 

Νοημοσύνη και τις Ομοιότητες μόνο.  

 

 

Πίνακας 4 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και στα επιμέρους τεστ του λεκτικού 

των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 

Λύση 
Προβλημάτων 

Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 

  ΟΚ ΕΧ Ο 
Συνάφειες 

 Ποσότητα 
  

.11* .19** .22*** 

 Πρωτοτυπία
  

-.04 -.05 .04 

 
*p<.05, **p<.005, ***p<.0005. ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές 

Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες 
 

Στον Πίνακα 4 βλέπουμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και 

στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και 

την πρωτοτυπία. Οι συνάφειες κυμαίνονται όσον αφορά την ποσότητα από .22 έως 

.11, και όσον αφορά την πρωτοτυπία από .04 έως -.05. Η συσχέτιση της Λύσης 

Προβλημάτων με τα επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς 

σημαντική ως προς την ποσότητα. Ως προς την πρωτοτυπία όμως η συσχέτιση 

ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και τα επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan 

δεν είναι στατιστικώς σημαντική.  
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Πίνακας 5 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan 

όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία.  
 

Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
 Σχ. Γρ. 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 8.95 8.60 
Πρωτοτυπία .48 .44 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 2.41 2.33 
Πρωτοτυπία .84 .83 

 
Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές. 

 

 
Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στα 

επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία. Τα επιμέρους του οπτικού τεστ είναι τα Σχήματα και οι Γραμμές. Ως 

προς την ποσότητα οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 8.95 έως 8.60 και ως προς την 

πρωτοτυπία κυμαίνονται από .48 έως .44. Οι τυπικές αποκλίσεις όσον αφορά την 

ποσότητα κυμαίνονται από 2.41 έως 2.33, και από .84 έως .83 αναφορικά με την 

πρωτοτυπία.  
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Πίνακας 6 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices και στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan όσον 

αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
  Σχ Γ 

Συνάφειες 
 Ποσότητα 
  

.15* .13* 

 Πρωτοτυπία 
  

-.02 .01 

 
*p<.05. Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές. 

 
Στον Πίνακα 6 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices και στα επιμέρους τεστ 

του οπτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. Οι 

συνάφειες κυμαίνονται από .15 έως .13 ως προς την ποσότητα, και από .01 έως -.02 

ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους οπτικά τεστ 

των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Όσον 

αφορά την πρωτοτυπία η συσχέτιση ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα επιμέρους 

οπτικά τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική.  

 

 

Πίνακας 7 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και στα επιμέρους τεστ του οπτικού 

των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 

Λύση 
Προβλημάτων 

Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 

  Σχ Γ 
Συνάφειες 

 Ποσότητα 
  

.15* 
 

.16** 

 Πρωτοτυπία 
  

-.12* -.11* 

 
*p<.05, **p<.005. Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές. 
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Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και 

στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και 

την πρωτοτυπία. Οι συνάφειες κυμαίνονται όσον αφορά την ποσότητα από .16 έως 

.15, και όσον αφορά την πρωτοτυπία κυμαίνονται από -.11 έως -.12. Η συσχέτιση της 

Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους οπτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι 

στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα. Αναφορικά με την πρωτοτυπία η 

συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους οπτικά τεστ είναι επίσης 

στατιστικώς σημαντική.  

 

 

Πίνακας 8 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις του Ολικού Λεκτικού και του Ολικού Οπτικού τεστ 

των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία. 
 
Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό Οπτικό τεστ 

 Μέσοι Όροι 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

53.36 
.62 

17.55 
.92 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

18.72 
1.25 

4.35 
1.37 

 
Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό 

Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές. 
 

Στον Πίνακα 8 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις του Ολικού 

Λεκτικού και του Ολικού Οπτικού τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την 

ποσότητα και την πρωτοτυπία. Το Ολικό Λεκτικό τεστ περιλαμβάνει τα τρία 

επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan, δηλαδή τις Όμοιες Κατηγορίες, τις 

Εναλλακτικές Χρήσεις και τις Ομοιότητες. Από την άλλη μεριά το Ολικό Οπτικό 

τεστ περιλαμβάνει τα Σχήματα και τις Γραμμές, δηλαδή τα επιμέρους τεστ του 

οπτικού των Wallach-Kogan. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 53.36 έως 17.55 όσον 

αφορά την ποσότητα, και από .92 έως .62 αναφορικά με την πρωτοτυπία.  
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Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 18.72 έως 4.35 ως προς την ποσότητα, 

και από 1.37 έως 1.25 ως προς την πρωτοτυπία.  

 

 

Πίνακας 9 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 

Progressive Matrices, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό τεστ των 
Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία.  

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό οπτικό τεστ 

Συνάφειες 
      

 Ποσότητα 
  

.26*** 
 

.15** 
 

 Πρωτοτυπία 
  

.01 
 

-.01 
 

 
**p<.005, ***p<.0005. Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές 

Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές. 
 

Στον Πίνακα 9 βλέπουμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices, στο Ολικό Λεκτικό τεστ 

και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία. Οι συνάφειες κυμαίνονται από .26 έως .15 όσον αφορά την ποσότητα, 

και από .01 έως -.01 όσον αφορά την πρωτοτυπία. Ως προς την ποσότητα η 

συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό Λεκτικό τεστ και το Ολικό Οπτικό τεστ 

είναι στατιστικώς σημαντική. Ως προς την πρωτοτυπία η συσχέτιση της Νοημοσύνης 

με το Ολικό Λεκτικό τεστ και το Ολικό Οπτικό τεστ δεν είναι στατιστικώς 

σημαντική. 
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Πίνακας 10 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό 
Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία.  

 
Λύση 

Προβλημάτων 
Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό οπτικό τεστ 

Συνάφειες 
      

 Ποσότητα 
  

.20*** 
 

.16** 
 

 Πρωτοτυπία 
  

.07 
 

-.14* 
 

 
*p<.05, **p<.005, ***p<.0005, Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, 

Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές. 
 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων, 

στο Ολικό Λεκτικό τεστ και το Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά 

την ποσότητα και την πρωτοτυπία. Οι συνάφειες κυμαίνονται από .20 έως .16 ως 

προς την ποσότητα, και από .07 έως -.14 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της 

Λύσης Προβλημάτων με το Ολικό Λεκτικό τεστ και το Ολικό Οπτικό τεστ των 

Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Όσον 

αφορά την πρωτοτυπία όμως, η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Λύση 

Προβλημάτων και το Ολικό Οπτικό τεστ μόνο.  
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Πίνακας 11 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του 

τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan. 
 

Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 
Μέσοι Όροι 

70.91 1.54 

Τυπικές Αποκλίσεις 

 

20.89 2.11 

 
Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το λεκτικό και το 
οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που προέκυψε από το 

λεκτικό και το οπτικό τεστ. 
 

Στον Πίνακα 11 βλέπουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις για 

το Ολικό σύνολο 1 και για το Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των 

Wallach-Kogan. Το Ολικό σύνολο 1 είναι το λεκτικό και το οπτικό τεστ των 

Wallach- Kogan ως προς την ποσότητα, ενώ το Ολικό σύνολο 2 είναι το λεκτικό και 

το οπτικό τεστ των Wallach- Kogan ως προς την πρωτοτυπία. Οι μέσοι όροι 

κυμαίνονται από 70.91 έως 1.54 για το Ολικό σύνολο 1 και για το Ολικό σύνολο 2. 

Οι τυπικές αποκλίσεις για τα δυο σύνολα κυμαίνονται από 20.89 έως 2.11.  

 

Πίνακας 12 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices, στη Λύση προβλημάτων, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό 

σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan. 
 

Νοημοσύνη Λύση 
Προβλημάτων 

Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 

Συνάφειες 
   .27*** .05 
     
   .22*** -.05 
     
 

***p<.0005. Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το 
λεκτικό και το οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που 

προέκυψε από το λεκτικό και το οπτικό τεστ. 
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Στον Πίνακα 12 δείχνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices, στη Λύση 

Προβλημάτων, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ 

δημιουργικότητας των Wallach-Kogan. Οι συνάφειες κυμαίνονται από .27 έως -.05. 

Η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στο Ολικό σύνολο 1. 

Επιπλέον, η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και στο Ολικό 

σύνολο 1.  

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τους πίνακες που θα δείχνουν τη σχέση 

ανάμεσα στη Νοημοσύνη, τη Δημιουργικότητα και τη Λύση Προβλημάτων, έχοντας 

όμως απομονώσει τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, ώστε να διαπιστώσουμε 

τις διαφορές που προκύπτουν μετά από αυτή την ενέργεια.  

 

 

Πίνακας 13 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον 
αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του 

φύλου και της ηλικίας.  
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 
  ΟΚ ΕΧ Ο 

Συνάφειες 
 Ποσότητα 
  

.19*** .23*** .25*** 

 Πρωτοτυπία
  

.03 .06 .12* 

 
*p<.05, ***p<.0005. ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= 

Ομοιότητες. 
 

Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ 

του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, 
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όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Οι συνάφειες 

κυμαίνονται από .25 έως .19 ως προς την ποσότητα, και από .12 έως .03 ως προς την 

πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους λεκτικά τεστ των 

Wallach-Kogan, είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Όσον 

αφορά την πρωτοτυπία όμως, η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Νοημοσύνη και 

τις Ομοιότητες μόνο. Μάλιστα δεν παρουσιάζεται κάποια ουσιαστική διαφορά με τον 

Πίνακα 3, στον οποίο δεν είχαμε απομονώσει το φύλο και την ηλικία.  

 

 

Πίνακας 14 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση προβλημάτων, και στα επιμέρους τεστ του λεκτικού 

των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν 
απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.  

 
Λύση 

Προβλημάτων 
Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 

  ΟΚ ΕΧ Ο 
Συνάφειες 

 Ποσότητα 
  

.13* .19** .22*** 

 Πρωτοτυπία
  

-.03 -.05 .03 

 
*p<.05, **p<.005, ***p<.0005. ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές 

Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες 
 
 

Στον Πίνακα 14 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Λύση προβλημάτων, 

και στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα 

και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. 

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .22 έως .13 ως προς την ποσότητα, και από .03 έως -

.05 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους 

λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την 

ποσότητα. Όσον αφορά την πρωτοτυπία η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα 
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επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική. Και σε 

αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτόν τον Πίνακα και τον 

Πίνακα 4, όπου δεν είχαμε απομονώσει το φύλο και την ηλικία.  

 

 

Πίνακας 15 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan όσον 
αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του 

φύλου και της ηλικίας.  
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
  Σχ Γ 

Συνάφειες 
 Ποσότητα 
  

.14* .12* 

 Πρωτοτυπία 
  

-.02 .01 

 
*p<.05. Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές. 

 
 

Ο Πίνακας 15 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices και τα επιμέρους τεστ 

του οπτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, 

όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Οι συνάφειες 

κυμαίνονται από .14 έως .12 όσον αφορά την ποσότητα, και από .01 έως -.02 

αναφορικά με την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους τεστ 

του οπτικού των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα. 

Δεν είναι στατιστικώς σημαντική η συσχέτιση ανάμεσα στη Νοημοσύνη και τα 

επιμέρους οπτικά τεστ των Wallach-Kogan ως προς την πρωτοτυπία. Για μια ακόμη 

φορά δεν παρουσιάζεται καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ αυτού του Πίνακα και 

του Πίνακα 6, στον οποίο δεν είχαμε απομονώσει το φύλο και την ηλικία.  
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Πίνακας 16 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση προβλημάτων και στα επιμέρους τεστ του οπτικού των 
Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε 

τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.  
 

Λύση 
Προβλημάτων 

Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 

  Σχ Γ 
Συνάφειες 

 Ποσότητα 
  

.14* .15* 

 Πρωτοτυπία 
  

-.13* -.12* 

 
*p<.05. Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές. 

 
 

Στον Πίνακα 16 βλέπουμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση προβλημάτων 

και στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα 

και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. 

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .15 έως .14 όσον αφορά την ποσότητα, και από -.12 

έως -.13 όσον αφορά την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα 

επιμέρους οπτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την 

ποσότητα και ως προς την πρωτοτυπία. Πάλι δεν παρατηρείται διαφορά ανάμεσα σε 

αυτόν τον Πίνακα και στον Πίνακα 7, στον οποίο δεν είχαμε απομονώσει τις 

μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.  
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Πίνακας 17 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 

Progressive Matrices, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό τεστ των 
Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε 

τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.  
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό οπτικό τεστ 
Συνάφειες 

      
 Ποσότητα 
  

.26*** 
 

.15* 
 

 Πρωτοτυπία 
  

.01 
 

-.01 
 

 
*p<.05, ***p<.0005. Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές 

Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές. 
 

 

Στον Πίνακα 17 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Nοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices, στο Ολικό Λεκτικό τεστ 

και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Οι 

συνάφειες κυμαίνονται από .26 έως .15 ως προς την ποσότητα, και από .01 έως -.01 

ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό Λεκτικό τεστ 

και το Ολικό Οπτικό τεστ είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. 

Όσον αφορά την πρωτοτυπία η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα δυο τεστ δεν είναι 

στατιστικώς σημαντική.  

Συγκρίνοντας, λοιπόν αυτόν τον Πίνακα με τον Πίνακα 9, στον οποίο δεν 

είχαμε απομονώσει τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, δεν διακρίνουμε 

ουσιαστικές διαφορές.  
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Πίνακας 18 
Συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό 
Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, 

όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.  
 

Λύση 
Προβλημάτων 

Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό οπτικό τεστ 

Συνάφειες 
      

 Ποσότητα 
  

.21*** 
 

.16** 
 

 Πρωτοτυπία 
  

.06 
 

-.15* 
 

 
*p<.05, **p<.005, ***p<.0005. Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, 

Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές. 
 
 

 

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων, 

στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά 

την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και 

της ηλικίας. Οι συνάφειες κυμαίνονται από .21 έως .16 όσον αφορά την ποσότητα, 

και από .06 έως -.15 όσον αφορά την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Λύσης 

Προβλημάτων με το Ολικό Λεκτικό τεστ και το Ολικό Οπτικό τεστ είναι στατιστικώς 

σημαντική ως προς την ποσότητα. Από την άλλη μεριά ως προς την πρωτοτυπία η 

συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και το Ολικό Οπτικό τεστ 

μόνο. Βέβαια ανάμεσα στον Πίνακα 18 και στον Πίνακα 10, στον οποίο δεν είχαμε 

απομονώσει τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, δεν παρατηρείται καμία 

βασική διαφορά.  
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Πίνακας 19 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices στη Λύση Προβλημάτων, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό 
σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις 

μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. 
 
Νοημοσύνη Λύση 

Προβλημάτων 
Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 

Συνάφειες 
   
   

.27*** .05 

   
   

.22*** -.06 

 
***p<.0005. Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το 
λεκτικό και το οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που 

προέκυψε από το λεκτικό και το οπτικό τεστ. 
 
 

Στον Πίνακα 19 βλέπουμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices, στη Λύση 

Προβλημάτων, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ 

δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του 

φύλου και της ηλικίας. Οι συνάφειες κυμαίνονται από .27 έως -.06. Η συσχέτιση είναι 

υψηλή ανάμεσα στη Νοημοσύνη και το Ολικό σύνολο 1. Επιπλέον, η συσχέτιση είναι 

υψηλή ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και το Ολικό σύνολο 1. Σε σύγκριση με τον 

Πίνακα 12, στον οποίο δεν είχαμε απομονώσει το φύλο και την ηλικία δεν φαίνεται 

καμία ουσιαστική διαφορά.  

Επομένως από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι όταν 

απομονώσαμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας δεν προέκυψε κάποια 

σημαντική στατιστική διαφορά που να επηρεάζει τα συμπεράσματα μας.  

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους πίνακες που καταδεικνύουν τι επίδραση 

έχει στο τεστ της δημιουργικότητας και στο τεστ της λύσης προβλημάτων η υψηλή 
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και χαμηλή νοημοσύνη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε τι εννοούμε με τους 

όρους υψηλή και χαμηλή νοημοσύνη. Τα άτομα λοιπόν που πήραν στο τεστ 

νοημοσύνης Raven’s Colored Progressive Matrices βαθμό κάτω από 22 στην αρχική 

βαθμολογία του τεστ θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν στο δείγμα μας τη χαμηλή 

νοημοσύνη. Δηλαδή είναι τα άτομα που έδωσαν λιγότερες από 22 σωστές απαντήσεις 

και αντιπροσωπεύουν το 7% του δείγματός μας. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά 

την υψηλή νοημοσύνη για να έχουμε περίπου το ίδιο ποσοστό ατόμων θα 

μπορούσαμε να υιοθετήσουμε ως κριτήριο τα άτομα που πήραν το βαθμό 36, δηλαδή 

το 7.3% του δείγματος. Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπήρχε διακύμανση στις 

στατιστικές μας αναλύσεις. Γι’ αυτό θεωρήσαμε σωστό να πάρουμε σαν κριτήριο της 

υψηλής νοημοσύνης τους μαθητές που είχαν βαθμό στο τεστ της νοημοσύνης 

μεγαλύτερο του 34. Δηλαδή τα άτομα που έδωσαν 35 και 36 σωστές απαντήσεις στο 

Raven’s Colored Progressive Matrices.  

Αρχικά λοιπόν θα παρουσιάσουμε ένα ιστόγραμμα που θα μας καταδείξει την 

κατανομή της νοημοσύνης συνολικά στο δείγμα των 341 ατόμων.  
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Μέσος Όρος= 30.39, Τυπική Απόκλιση= 5.18, Αριθμός Ατόμων= 341. 

 
Τώρα θα δούμε τους πίνακες που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη.  

 
 

Πίνακας 20 
Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Διακύμανση, Ελάχιστη και Μέγιστη Τιμή, 

ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και στη Νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ 
Raven’s Colored Progressive Matrices, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη.  

 
Νοημοσύνη Λύση Προβλημάτων 

Μέσοι Όροι 
35.38 15.06 

Τυπικές Αποκλίσεις 
.49 1.32 

Διακύμανση  
.24 1.75 

Ελάχιστη Τιμή 
35 10 

Μέγιστη Τιμή 
36 16 
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Στον Πίνακα λοιπόν 20 μπορούμε να δούμε τους μέσους όρους, τις τυπικές 

αποκλίσεις, τη διακύμανση, την ελάχιστη και μέγιστη τιμή της Λύσης προβλημάτων 

και της Νοημοσύνης, όπως μετρήθηκε με το Raven’s Colored Progressive Matrices. 

Δεδομένα, όμως που προκύπτουν από το δείγμα των μαθητών που αντιπροσωπεύει 

την υψηλή νοημοσύνη. Οι μέσοι όροι για τη Νοημοσύνη και τη Λύση Προβλημάτων 

κυμαίνονται από 35.38 έως 15.06. Οι τυπικές αποκλίσεις των δυο τεστ κυμαίνονται 

από 1.32 έως .49. Όσον αφορά τη συνάφεια ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στη Λύση 

Προβλημάτων είναι r=.25, p< 0.05.  

 

 

Πίνακας 21 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-

Kogan όσον αφορά την  ποσότητα και την πρωτοτυπία, στα παιδιά με υψηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

 
Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 

 ΟΚ ΕΧ Ο 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 19.64 20.79 21.92 
Πρωτοτυπία .32 .70 .50 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 7.95 6.81 7.83 
Πρωτοτυπία .81 1.20 .81 

 
ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες.  
 

Στον Πίνακα 21 δείχνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στα 

επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan όσον αφορά την  ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, στα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το Raven’s 

Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 21.92 έως 19.64 ως 

προς την ποσότητα, και από .70 έως .32 ως προς την πρωτοτυπία. Από την άλλη 
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μεριά οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 7.95 έως 6.81 όσον αφορά την 

ποσότητα, και από 1.20 έως .81 όσον αφορά την πρωτοτυπία.  

 

 

 
Πίνακας 22 

Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των 
Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με 

υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive 
Matrices.  

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 

  ΟΚ ΕΧ Ο 
Συνάφειες 

 Ποσότητα 
  

.08 .17 .20 

 Πρωτοτυπία
  

-.07 -.01 .05 

 
ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες.  

 
 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και 

στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ 

Raven’s Colored Progressive Matrices.  

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .20 έως .08 ως προς την ποσότητα, και από .05 

έως -.07 αναφορικά με την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα 

επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική ούτε 

όσον αφορά την ποσότητα, ούτε όσον αφορά την πρωτοτυπία στα παιδιά με υψηλή 

νοημοσύνη.  
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Πίνακας 23 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan 
όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, στα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, 

όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 
 

Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
 Σχ. Γρ. 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 9.45 9.33 
Πρωτοτυπία .50 .47 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 2.02 1.97 
Πρωτοτυπία .83 .85 

 
Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές.  

 
 

Στον Πίνακα 23 βλέπουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις του 

οπτικού τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, στα 

παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το Raven’s Colored Progressive 

Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 9.45 έως 9.33 ως προς την ποσότητα, και 

από .50 έως .47 αναφορικά με την πρωτοτυπία. Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται 

από 2.02 έως 1.97 όσον αφορά την ποσότητα, και από .85 έως .83 όσον αφορά την 

πρωτοτυπία.  
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Πίνακας 24 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα επιμέρους τεστ του οπτικού των 

Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με 
υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive 

Matrices.  
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
  Σχ Γ 

Συνάφειες 
 Ποσότητα 
  

.26* .07 

 Πρωτοτυπία 
  

-.01 .01 

 
*p<.05. Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές.  

 

Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα 

επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ 

Raven’s Colored Progressive Matrices.  

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .26 έως .07 ως προς την ποσότητα, και από .01 

έως -.01 αναφορικά με την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση είναι υψηλή μόνο ανάμεσα 

στην Νοημοσύνη και στα Σχήματα, όσον αφορά την ποσότητα.  

 

 

Πίνακας 25 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό Λεκτικό και στο Ολικό Οπτικό τεστ των 
Wallach-Kogan όσον αφορά την ποσότητα και την πρωτοτυπία, στα παιδιά με υψηλή 

νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 
 

Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό Οπτικό τεστ 
 Μέσοι Όροι 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

62.35 
.70 

18.79 
.97 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

18.89 
1.38 

3.76 
1.35 

 
Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό 

Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές.  
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Στον Πίνακα 25 παρατηρούμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις 

στο Ολικό Λεκτικό και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan όσον αφορά την 

ποσότητα και την πρωτοτυπία, στα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με 

το Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 62.35 έως 

18.79 ως προς την ποσότητα, και από .97 έως .70 αναφορικά με την πρωτοτυπία. Οι 

τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 18.89 έως 3.76 όσον αφορά την ποσότητα, και 

από 1.38 έως 1.35 όσον αφορά την πρωτοτυπία.  

 

 

Πίνακας 26 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό 
τεστ των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα 

παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices.  

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό οπτικό τεστ 

Συνάφειες 
      

 Ποσότητα 
  

.18 
 

.18 
 

 Πρωτοτυπία 
  

-.01 
 

-.05 
 

 
Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό 

Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές.  
 

 

Στον Πίνακα 26 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό 

Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα 

και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με 

το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices.  

Οι συνάφειες κυμαίνονται από.18 έως .18 ως προς την ποσότητα, και από -.01 

έως -.05 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό 
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Λεκτικό και το Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς 

σημαντική ούτε ως προς την ποσότητα, ούτε ως προς την πρωτοτυπία στα παιδιά με 

υψηλή νοημοσύνη.  

 

 

Πίνακας 27 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του 
τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, στα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 
 

Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 
Μέσοι Όροι 

81.14 1.67 

Τυπικές Αποκλίσεις 

 

20.33 2.30 

 
Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το λεκτικό και το 
οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που προέκυψε από το 

λεκτικό και το οπτικό τεστ.  
 

Στον Πίνακα 27 δείχνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό 

σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, 

στα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το Raven’s Colored Progressive 

Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 81.14 έως 1.67 και οι τυπικές αποκλίσεις 

κυμαίνονται από 20.33 έως 2.30.  
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Πίνακας 28 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 
του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices.  

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 

Συνάφειες 

  
  
  

.20 
 

-.04 
 

 
Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το λεκτικό και το 
οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που προέκυψε από το 

λεκτικό και το οπτικό τεστ.  
 

 
Ο Πίνακας 28 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο 

Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-

Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ 

Raven’s Colored Progressive Matrices.  

Οι συνάφειές κυμαίνονται από .20 έως -.04. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με 

το Ολικό σύνολο 1 και το Ολικό σύνολο 2 δεν είναι στατιστικώς σημαντική, στα 

παιδιά με υψηλή νοημοσύνη.  
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Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τους πίνακες που αντιπροσωπεύουν τα παιδιά 

με χαμηλή νοημοσύνη.  

 

Πίνακας 29 
Μέσοι Όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, Διακύμανση, Ελάχιστη και Μέγιστη Τιμή ανάμεσα 
στη Λύση Προβλημάτων και στη Νοημοσύνη, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices.  

 
Νοημοσύνη Λύση Προβλημάτων 

Μέσοι Όροι 
16.46 10.42 

Τυπικές Αποκλίσεις 
4.45 4.89 

Διακύμανση 
19.82 23.91 

Ελάχιστη Τιμή 
5 2 

Μέγιστη Τιμή 
21 16 

 
 

Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, η 

διακύμανση και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και 

στη Νοημοσύνη, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το 

τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι για τη Νοημοσύνη και τη 

Λύση Προβλημάτων κυμαίνονται από 16.46 έως 10.42. Οι τυπικές αποκλίσεις των 

δυο τεστ κυμαίνονται από 4.89 έως 4.45. Η συνάφεια ανάμεσα στη Λύση 

προβλημάτων και στη Νοημοσύνη είναι r=-.09. Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν έχουν 

στατιστικώς σημαντική σχέση, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη.  
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Πίνακας 30 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-

Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices.  

 
Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 

 ΟΚ ΕΧ Ο 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 14.63 14.58 13.13 
Πρωτοτυπία .25 .54 .21 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 5.48 4.47 4.95 
Πρωτοτυπία .53 .66 .42 

 
ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες.  

 
 

Από την άλλη μεριά στον Πίνακα 30 φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan ως προς την 

ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι 

κυμαίνονται από 14.63 έως 13.13 ως προς την ποσότητα, και από .54 έως .21 

αναφορικά με την πρωτοτυπία. Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 5.48 έως 4.47 

όσον αφορά την ποσότητα, και από .66 έως .42 όσον αφορά την πρωτοτυπία.  
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Πίνακας 31 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα επιμέρους τεστ του λεκτικού των 

Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με 
χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive 

Matrices. 
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Λεκτικό τεστ 
  ΟΚ ΕΧ Ο 

Συνάφειες 
 Ποσότητα -.21 -.07 .11 
     
 Πρωτοτυπία -.40* -.16 .21 
     

 
*p<.05. ΟΚ= Όμοιες Κατηγορίες, ΕΧ= Εναλλακτικές Χρήσεις, Ο= Ομοιότητες.  

 
 

Ο Πίνακας 31 παρουσιάζει τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα 

επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το 

τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .11 έως -.21 ως προς την ποσότητα, και από 

.21 έως -.40 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους 

λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την 

ποσότητα. Αναφορικά με την πρωτοτυπία όμως, η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα 

στη Νοημοσύνη και τις Όμοιες Κατηγορίες μόνο.  
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Πίνακας 32 
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις στα επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan 

ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

 
Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 

 Σχ. Γρ. 
 Μέσοι Όροι 

Ποσότητα 8.21 8.13 
Πρωτοτυπία .54 .38 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 2.04 2.21 
Πρωτοτυπία .78 .58 

 
Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές.  

 
 

Στον Πίνακα 32 βλέπουμε τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στα 

επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το 

τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 8.21 έως 

8.13 ως προς την ποσότητα, και από .54 έως .38 αναφορικά με την πρωτοτυπία. Οι 

τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 2.21 έως 2.04 όσον αφορά την ποσότητα, και 

από .78 έως .58 όσον αφορά την πρωτοτυπία.  

 

 
 

Πίνακας 33 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα επιμέρους τεστ του οπτικού των 

Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία. όσον αφορά τα παιδιά με 
χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive 

Matrices. 
 

Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Οπτικό τεστ 
  Σχ Γ 

Συνάφειες 
 Ποσότητα .20 .20 
    
 Πρωτοτυπία -.18 -.09 
    

 
Σχ=Σχήματα, Γ=Γραμμές.  
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Στον Πίνακα 33 παρατηρούμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στα 

επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία. όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το 

τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .20 έως .20 ως προς την ποσότητα, και από -

.09 έως -.18 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους 

οπτικά τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική ούτε όσον αφορά 

την ποσότητα, ούτε όσον αφορά την πρωτοτυπία στα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη.  

 

 

Πίνακας 34 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό Λεκτικό και στο Ολικό Οπτικό τεστ των 
Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με 

χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive 
Matrices.  

 
Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό Οπτικό τεστ 

 Μέσοι Όροι 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

42.33 
.29 

16.33 
.92 

 Τυπικές Αποκλίσεις 
Ποσότητα 
Πρωτοτυπία 

13.32 
.75 

4.01 
1.02 

 
Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό 

Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές.  
 
 

Ο Πίνακας 34 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στο 

Ολικό Λεκτικό και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan ως προς την 

ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως 

μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι 

κυμαίνονται από 42.33 έως 16.33 ως προς την ποσότητα, και από .92 έως .29 
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αναφορικά με την πρωτοτυπία. Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 13.32 έως 

4.01 όσον αφορά την ποσότητα, και από 1.02 έως .75 όσον αφορά την πρωτοτυπία.  

 
 

Πίνακας 35 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό 
τεστ των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα 

παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored 
Progressive Matrices. 

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Λεκτικό τεστ Ολικό Οπτικό τεστ 

Συνάφειες 
      

 Ποσότητα 
  

-.07 
 

.22 
 

 Πρωτοτυπία 
  

.19 
 

-.18 
 

 
Ολικό Λεκτικό τεστ= Όμοιες Κατηγορίες, Εναλλακτικές Χρήσεις, Ομοιότητες. Ολικό 

Οπτικό τεστ= Σχήματα και Γραμμές.  
 
 

Στον Πίνακα 35 φαίνονται οι συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό 

Λεκτικό τεστ και στο Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα 

και την πρωτοτυπία, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε 

με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

Οι συνάφειες κυμαίνονται από .22 έως -.07 ως προς την ποσότητα, και από .19 

έως -.18 ως προς την πρωτοτυπία. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό Λεκτικό 

και το Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan δεν είναι στατιστικώς σημαντική ούτε 

αναφορικά με την ποσότητα, ούτε αναφορικά με την πρωτοτυπία, στα παιδιά με 

χαμηλή νοημοσύνη.  
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Πίνακας 36 
Μέσοι Όροι, τυπικές αποκλίσεις στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του 
τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

 
Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 

Μέσοι Όροι 
58.67 1.21 

Τυπικές Αποκλίσεις 

 

13.44 1.22 

 
Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το λεκτικό και το 
οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που προέκυψε από το 

λεκτικό και το οπτικό τεστ.  
 
 

Ο Πίνακας 36 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις στο 

Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-

Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το Raven’s 

Colored Progressive Matrices. Οι μέσοι όροι κυμαίνονται από 58.67 έως 1.21 για τα 

δύο Ολικά σύνολα. Οι τυπικές αποκλίσεις κυμαίνονται από 13.44 έως 1.22 για το 

Ολικό σύνολο 1 και για το Ολικό σύνολο 2.  

 
 

Πίνακας 37 
Συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 
του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή 
νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ Raven’s Colored Progressive Matrices. 

 
Νοημοσύνη Δημιούργ/τα Ολικό Σύνολο 1 Ολικό Σύνολο 2 

Συνάφειες 

  
  
  

-.01 
 

-.03 
 

 
Ολικό Σύνολο 1= το σύνολο της ποσότητας που προέκυψε από το λεκτικό και το 
οπτικό τεστ. Ολικό Σύνολο 2= το σύνολο της πρωτοτυπίας που προέκυψε από το 

λεκτικό και το οπτικό τεστ.  
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Τέλος στον Πίνακα 37 βλέπουμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στο 

Ολικό σύνολο 1 και στο Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-

Kogan, όσον αφορά τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, όπως μετρήθηκε με το τεστ 

Raven’s Colored Progressive Matrices. Οι συνάφειες κυμαίνονται από -.01 έως -.03 

για τα δυο Ολικά σύνολα. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό σύνολο 1 και το 

Ολικό σύνολο 2 του τεστ δημιουργικότητας των Wallach-Kogan δεν είναι 

στατιστικώς σημαντική.  
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Συζήτηση: 
 
 

Ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη έρευνα για να εξετάσουμε τις σχέσεις που 

προκύπτουν ανάμεσα στη Δημιουργικότητα, στη Νοημοσύνη και στη Λύση 

Προβλημάτων σε μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης τάξης του Δημοτικού 

σχολείου. Επιπλέον, σκοπός μας ήταν να παρατηρήσουμε την επίδραση που έχει η 

υψηλή και η χαμηλή νοημοσύνη στις επιδόσεις των παιδιών στα άλλα δυο τεστ της 

Δημιουργικότητας και της Λύσης Προβλημάτων. Τέλος, ερευνήσαμε τι αλλαγές 

προκύπτουν όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Μέσα 

από τα αποτελέσματα που βρήκαμε πρέπει να υπογραμμίσουμε κάποια σημαντικά 

ευρήματα που προέκυψαν.  

Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-

Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα. Εντούτοις, ο Δείκτης 

Προσδιορισμού είναι σχετικά χαμηλός και για τα τρία λεκτικά τεστ όσον αφορά την 

ποσότητα. Συγκεκριμένα είναι 3.2% στις Όμοιες Κατηγορίες, 5.3% στις 

Εναλλακτικές Χρήσεις και 6.8% στις Ομοιότητες. Και στις τρεις περιπτώσεις ο 

Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί ένα μικρό ποσοστό της κοινής διακύμανσης της 

Νοημοσύνης με τη Δημιουργικότητα. Ως προς την πρωτοτυπία η συσχέτιση είναι 

στατιστικώς σημαντική ανάμεσα στη Νοημοσύνη και τις Ομοιότητες μόνο. Ο Δείκτης 

Προσδιορισμού είναι πάλι πολύ χαμηλός 1.4% στις Ομοιότητες όσον αφορά την 

πρωτοτυπία.  

Στη συνέχεια είδαμε τις συνάφειες ανάμεσα στη Λύση προβλημάτων και στα 

επιμέρους τεστ του λεκτικού των Wallach-Kogan. Η συσχέτιση της Λύσης 

Προβλημάτων με τα επιμέρους λεκτικά τεστ είναι στατιστικώς σημαντική ως προς 

την ποσότητα μόνο. Και σε αυτή την περίπτωση ο Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της κοινής διακύμανσης της Λύσης Προβλημάτων με τη 
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Δημιουργικότητα. Ο Δείκτης λοιπόν είναι 1.2% στις Όμοιες Κατηγορίες, 3.6% στις 

Εναλλακτικές Χρήσεις και 4.8% στις Ομοιότητες.  

Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα επιμέρους οπτικά τεστ των Wallach-

Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα, αλλά, ο Δείκτης 

Προσδιορισμού είναι πολύ χαμηλός, 2.3% στα Σχήματα και 1.7% στις Γραμμές. Από 

την άλλη μεριά η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους οπτικά τεστ 

των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα και την 

πρωτοτυπία. Ο Δείκτης Προσδιορισμού για άλλη μια φορά εξηγεί ένα πολύ μικρό 

ποσοστό της κοινής διακύμανσης της Λύσης Προβλημάτων με τη Δημιουργικότητα. 

Είναι μόλις 2.3% στα Σχήματα και 2.6% στις Γραμμές όσον αφορά την ποσότητα. 

Αναφορικά με την πρωτοτυπία είναι 1.4% στα Σχήματα και 1.2% στις Γραμμές.  

Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό Λεκτικό και το Ολικό Οπτικό τεστ 

των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική μόνο ως προς την ποσότητα. Ο 

Δείκτης Προσδιορισμού είναι πάλι χαμηλός, 6.8% ως προς το Ολικό Λεκτικό τεστ 

και 2.3% ως προς το Ολικό Οπτικό τεστ και τη Νοημοσύνη. Η συσχέτιση της Λύσης 

Προβλημάτων με το Ολικό Λεκτικό και το Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan 

είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Όσον αφορά την 

πρωτοτυπία, ωστόσο η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Λύση Προβλημάτων και 

στο Ολικό Οπτικό τεστ μόνο.  

Ο Δείκτης Προσδιορισμού είναι μόλις 4% αναφορικά με το Ολικό Λεκτικό 

τεστ και 2.6% με το Ολικό Οπτικό τεστ και τη Λύση Προβλημάτων όσον αφορά την 

ποσότητα. Όσον αφορά την πρωτοτυπία είναι 1.1% στο Ολικό Οπτικό τεστ. Σε όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε ότι ο Δείκτης Προσδιορισμού είναι πολύ 

χαμηλός.  
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Επιπροσθέτως, η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό σύνολο 1 είναι 

στατιστικώς σημαντική, όπως επίσης η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με το 

Ολικό σύνολο 1. Και εδώ ο Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί ένα μικρό ποσοστό της 

κοινής διακύμανσης τόσο της Νοημοσύνης όσο και της Λύσης Προβλημάτων με τη 

Δημιουργικότητα. Συγκεκριμένα εξηγεί το 7.3% της Νοημοσύνης και το 4.8% της 

Λύσης Προβλημάτων.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τις συσχετίσεις των τεστ της 

Νοημοσύνης, της Δημιουργικότητας και της Λύσης Προβλημάτων, όταν 

απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. Μια πρώτη παρατήρηση 

που πρέπει να κάνουμε είναι ότι οι δυο αυτές μεταβλητές δεν επηρέασαν σχεδόν 

καθόλου τις συσχετίσεις των τριών αυτών τεστ. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με τα 

επιμέρους λεκτικά τεστ των Wallach-Kogan είναι στατιστικώς σημαντική ως προς 

την ποσότητα. Όμως ο Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 

της κοινής διακύμανσης της Νοημοσύνης με τη Δημιουργικότητα. Είναι 3.6% στις 

Όμοιες Κατηγορίες, 5.3% στις Εναλλακτικές Χρήσεις και 6.3% στις Ομοιότητες. Ως 

προς την πρωτοτυπία η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Νοημοσύνη και τις 

Ομοιότητες μόνο. Ο Δείκτης Προσδιορισμού και εδώ είναι πολύ χαμηλός. Εξηγεί 

μόλις το 1.4% της μεταβλητότητας της Νοημοσύνης.  

Η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους λεκτικά τεστ των 

Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, είναι 

στατιστικώς σημαντική μόνο ως προς την ποσότητα, ενώ οι Δείκτες Προσδιορισμού 

είναι για άλλη μια φορά χαμηλοί. Είναι 1.7% στις Όμοιες Κατηγορίες, 3.6% στις 

Εναλλακτικές Χρήσεις και 4.8% στις Ομοιότητες. Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με 

τα επιμέρους οπτικά τεστ των Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές 

του φύλου και της ηλικίας, είναι στατιστικώς σημαντική μόνο όσον αφορά την 



 144

ποσότητα. Όμως ο Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της 

κοινής διακύμανσης της Νοημοσύνης με τη Δημιουργικότητα. Είναι 1.1% στα 

Σχήματα και 1.4% στις Γραμμές.  

Η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με τα επιμέρους οπτικά τεστ των 

Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, είναι 

στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Οι Δείκτες Προσδιορισμού είναι 

πολύ χαμηλοί. Συγκεκριμένα είναι 1.1% στα Σχήματα και 2.3% στις Γραμμές. Όσον 

αφορά την πρωτοτυπία η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων είναι στατιστικώς 

σημαντική μόνο με τις Ομοιότητες. Ο Δείκτης Προσδιορισμού είναι πάλι χαμηλός, 

δηλαδή μόνο 1.4%.  

Η συσχέτιση της Νοημοσύνης με το Ολικό Λεκτικό και το Ολικό Οπτικό τεστ 

των Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, 

είναι στατιστικώς σημαντική ως προς την ποσότητα μόνο. Οι Δείκτες Προσδιορισμού 

είναι για μια ακόμη φορά χαμηλοί. Είναι 6.8% στο Ολικό Λεκτικό τεστ και 2.3% στο 

Ολικό Οπτικό τεστ. Η συσχέτιση της Λύσης Προβλημάτων με το Ολικό Λεκτικό και 

το Ολικό Οπτικό τεστ των Wallach-Kogan, όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του 

φύλου και της ηλικίας, είναι στατιστικώς σημαντική όσον αφορά την ποσότητα. Οι 

Δείκτες Προσδιορισμού και εδώ εξηγούν ένα μικρό ποσοστό της κοινής διακύμανσης 

της Λύσης Προβλημάτων με τη Δημιουργικότητα. Είναι 4.4% στο Ολικό Λεκτικό 

τεστ και 2.6% στο Ολικό Οπτικό τεστ.  

Όσον αφορά την πρωτοτυπία η συσχέτιση είναι υψηλή ανάμεσα στη Λύση 

Προβλημάτων και στις Ομοιότητες μόνο. Ο Δείκτης Προσδιορισμού όμως εξηγεί 

μόλις το 2.3% της κοινής διακύμανσης της Λύσης Προβλημάτων με τη 

Δημιουργικότητα. Τέλος η συσχέτιση της Νοημοσύνης και της Λύσης Προβλημάτων, 

όταν απομονώνουμε τις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας, με το Ολικό σύνολο 1 
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είναι στατιστικώς σημαντική. Οι Δείκτες Προσδιορισμού είναι χαμηλοί. 

Συγκεκριμένα το Ολικό σύνολο 1 εξηγεί το 7.3% της μεταβλητότητας της 

Νοημοσύνης και το 4.8% της Λύσης Προβλημάτων.  

Στη συνέχεια θα δούμε τις συνάφειες ανάμεσα στα τρία τεστ και πως αυτές 

επηρεάζονται όταν χρησιμοποιούμε από το δείγμα μας μόνο εκείνα τα παιδιά που 

αντιπροσωπεύουν την υψηλή Νοημοσύνη. Η συσχέτιση είναι υψηλή μόνο ανάμεσα 

στη Νοημοσύνη και στα Σχήματα του οπτικού τεστ των Wallach-Kogan ως προς την 

ποσότητα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η συσχέτιση δεν 

είναι τυχαία καθώς το τεστ Νοημοσύνης Raven’s Colored Progressive Matrices, το 

οποίο συμπλήρωσαν τα παιδιά αυτά με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, αποτελείται από 

σχήματα, όπως συμβαίνει και με αυτό το επιμέρους τεστ του οπτικού των Wallach-

Kogan. O Δείκτης Προσδιορισμού εξηγεί το 6.8% της κοινής διακύμανσης της 

Νοημοσύνης με τη Δημιουργικότητα.  

Από την άλλη μεριά θα παρουσιάσουμε την επίδραση που έχει η χαμηλή 

Νοημοσύνη στην επίδοση των μαθητών στα τρία τεστ. Σε αυτή την περίπτωση η 

συσχέτιση είναι υψηλή μόνο ανάμεσα στη Νοημοσύνη και στις Όμοιες Κατηγορίες 

του λεκτικού τεστ των Wallach-Kogan αναφορικά με την πρωτοτυπία. Ο Δείκτης 

Προσδιορισμού είναι ικανοποιητικός και εξηγεί το 16% της κοινής διακύμανσης της 

Νοημοσύνης με τη Δημιουργικότητα.  

Σε γενικές γραμμές λοιπόν διαπιστώσαμε ότι το τεστ Νοημοσύνης Raven’s 

Colored Progressive Matrices δεν επηρεάζει το τεστ της Λύσης Προβλημάτων ούτε 

όταν χρησιμοποιούμε από το δείγμα μας τα παιδιά που αντιπροσωπεύουν την υψηλή 

ή τη χαμηλή Νοημοσύνη. Η επίδοση των μαθητών στο τεστ της Νοημοσύνης Raven’s 

Colored Progressive Matrices σχετίζεται με το λεκτικό και το οπτικό τεστ των 

Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα. Ως προς την πρωτοτυπία το τεστ Νοημοσύνης 
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Raven’s Colored Progressive Matrices σχετίζεται μόνο με τις Ομοιότητες από το 

λεκτικό τεστ των Wallach-Kogan.  

Από την άλλη μεριά το τεστ της Λύσης Προβλημάτων σχετίζεται με τα 

επιμέρους λεκτικά και οπτικά τεστ των Wallach-Kogan αναφορικά με την ποσότητα. 

Όσον αφορά την πρωτοτυπία η Λύση Προβλημάτων σχετίζεται μόνο με το οπτικό 

τεστ των Wallach-Kogan, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα σχηματικό πρόβλημα. Τις 

ίδιες ακριβώς σχέσεις ανάμεσα στα τεστ παρατηρούμε και όταν απομονώνουμε τις 

μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας. 

Από την άλλη μεριά σχετικά με την υψηλή Νοημοσύνη, αυτή επιδρά μόνο στα 

Σχήματα του οπτικού τεστ των Wallach-Kogan ως προς την ποσότητα. Αυτό δεν είναι 

τυχαίο καθώς το τεστ της Νοημοσύνης αποτελείται από Σχήματα, όπως και αυτό το 

επιμέρους οπτικό τεστ της Δημιουργικότητας. Όμως η χαμηλή Νοημοσύνη επιδρά 

μόνο στις Όμοιες Κατηγορίες ως προς την πρωτοτυπία, οι οποίες ανήκουν στο 

λεκτικό τεστ των Wallach-Kogan. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα 

που αντιπροσωπεύουν τη χαμηλή επίδοση στο τεστ της Νοημοσύνης, όσο πιο υψηλή 

νοημοσύνη διαθέτουν, τόσο πιο χαμηλή πρωτοτυπία παρουσιάζουν.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με αυτά των Mednick και 

Andrews (1967) και με αυτά του Guilford (1967) που μνημονεύθηκαν στην 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και έρευνας. Οι ερευνητές αυτοί κατέληξαν 

ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της Δημιουργικότητας και της 

Νοημοσύνης κυρίως στα άτομα που έχουν υψηλή Νοημοσύνη. Αυτό το κατανοούμε 

και στην έρευνά μας καθώς παρατηρήσαμε μια χαμηλή συσχέτιση ανάμεσα στο τεστ 

της Δημιουργικότητας και της Νοημοσύνης ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούσαμε την 

υψηλή και χαμηλή Νοημοσύνη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν και με τα ευρήματα των Michael Barnes (1978) και Norbert Jausovec 
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(2000), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη σχέση ανάμεσα στη 

Νοημοσύνη και στη Δημιουργικότητα και ότι αποτελούν δυο διαφορετικές 

ικανότητες.  

Τα συμπεράσματα λοιπόν αυτά συνηγορούν προς μια μάλλον ανεξάρτητη 

σχέση ανάμεσα στη Νοημοσύνη, στη Δημιουργικότητα και στη Λύση Προβλημάτων 

για τα τεστ που χρησιμοποιήσαμε και για τις ηλικίες που τα χορηγήσαμε. Επομένως, 

η Δημιουργικότητα είναι μια γνωστική λειτουργία που διαφέρει από τη Νοημοσύνη 

ως προς τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες που ακολουθεί. Η Νοημοσύνη είναι η 

ικανότητα που βοηθά τα άτομα να προσαρμοστούν στο εκάστοτε περιβάλλον. Από 

την άλλη μεριά η Δημιουργικότητα είναι ένα γνώρισμα που οδηγεί τους ανθρώπους 

να ακολουθούν μη συνήθεις πορείες, παρουσιάζεται δηλαδή σαν ένας εναλλακτικός 

τρόπος σκέψης που δεν είναι όμως απαραίτητη για την επιβίωση ή την προσαρμογή 

του ατόμου. 

Επιπροσθέτως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η γενική Νοημοσύνη φαίνεται 

να είναι ένας αναγκαίος αλλά όχι επαρκής όρος για την εκδήλωση της 

δημιουργικότητας. Μάλιστα σύμφωνα και με άλλες έρευνες που έγιναν προέκυψε ότι 

η συσχέτιση του δείκτη νοημοσύνης με τη δημιουργικότητα σε ομάδες δημιουργικών 

ατόμων κυμαίνεται από χαμηλή μέχρι μέτρια (Barron & Harrington, 1981). Αυτό 

καταδεικνύει ότι η δημιουργικότητα δεν μπορεί να αναχθεί σε αυτό που μετρούν τα 

τεστ της νοημοσύνης. Γι’ αυτό πολλές φορές τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως 

δημιουργικά είναι κυρίως λογοτέχνες και καλλιτέχνες γενικότερα, ενώ η νοημοσύνη 

χαρακτηρίζει περισσότερο την επιστημονική σκέψη.  

Ολοκληρώνοντας βέβαια την εργασία μας συνειδητοποιούμε τα όρια και τις 

δυνατότητες της. Είναι μια ατομική εργασία και γι’ αυτό διερευνά μόνο κάποιες 

πλευρές του θέματος, ενώ μια συλλογική εργασία θα μπορούσε να ασχοληθεί με πιο 
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πολλές διαστάσεις της Δημιουργικότητας, της Νοημοσύνης και της Λύσης 

Προβλημάτων. Σε μια τέτοια συλλογική μάλιστα προσπάθεια θα μπορούσαμε να 

έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, από περισσότερες τάξεις και βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα τεστ και μεταβλητών. 

Από την άλλη μεριά η έρευνα θα μπορούσε να ασχοληθεί και με άλλες κατευθύνσεις, 

π.χ. να συσχετιστούν οι επιδόσεις των παιδιών στα τεστ αυτά με τις σχολικές τους 

επιδόσεις, αλλά και να εξεταστούν οι προϋποθέσεις καλλιέργειας της 

Δημιουργικότητας στο σχολείο. Η εργασία μας λοιπόν αυτή αποτελεί μια μικρή 

συμβολή στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι σχέσεις της Δημιουργικότητας, της 

Νοημοσύνης και της Λύσης Προβλημάτων.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ackoff, R. L., & Vergara, E. (1981). Creativity in problem solving and planning. A 

review. Eur. J. Opl. Res. 7 (1), 1-13.  

Αλεξόπουλος, Δ. Σ. (2004). Ψυχομετρία. Ιστορία, Θεωρίες και Γενικές Αρχές. Τόμος 

B’ Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Amabile, T. M. (1990). Within You, Without You: The Social Psychology of 

Creativity and Beyond. In: M. Runco & R. Albert (eds.). Theories of 

Creativity. Newbury Park, CA, Sage, 61-91.  

Anderson, J. R. (1985). Cognitive psychology and its implications (2nd ed.). NΥ: 

Freeman.  

Austin, E. J., Deary, I. J. & Gibson, G. J. (1997). Relationships between ability and 

personality: three hypotheses tested. Intelligence, 25, 49-70.  

Barnes, G. M. (1978). Creativity. A Complementary Relationship between 

Information Demand and Success at Problem Solving. Intelligence, 2, 2, 169-

180.  

Barron, F. & Harrington, D. M. (1981). Creativity, intelligence and personality. 

Annual Review of Psychology, 32, 439-476.  



 150

Beck, A. T., Epstein, N. Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for 

measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 56, 893-897.  

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An 

inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-

571.  

Belcher, T. L., Rubovits, J. J. & Di Meo, P. A. (1981). Measurement of creativity: a 

factor analytic study. Psychological Reports, 48, 819-825.  

Berger, R. M., & Guilford, J. P. (1969). Plot Titles. Beverly Hills, California: 

Sheridan Psychological Services.  

Binet, A., & Simon, T. (1905). Méthodes nouvelles pour le diagnostic du niveau 

intellectuel des anormaux. Année Psychologique, 11, 191-244.  

Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: conceptual and empirical 

connection and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 

70, 349-361.  

Boden, M. A. (1991). The creative mind: Myths and mechanisms. New York: Basic 

Books.  

Boden, M. A. (1994β). What is creativity? In M. A. Boden (Ed.), Dimensions of 

creativity (pp. 75-117). Cambridge, MA: MIT Press.  

Bransford, J. D., & Stein, B. S. (1984). The ideal problem solver: A guide for 

improving thinking, learning, and creativity. (2nd ed.). New York: W. H. 

Freeman.  



 151

Cattel, R. B., (1940). A culture free intelligence test: Journal of Educational 

Psychology, 31, 161-180.  

Cattel, R. B. & Cattel, A. K. S. (1960). Culture fair intelligence test, scale 2. 

Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.  

Cattel, R. B., (1971). Abilities: their structure, growth, and action. Boston, MA: 

Houghton Mifflin.  

Cattel, R. B., & Cattel, H. E. P. (1973). Measuring intelligence with the culture fair 

tests. Champaign, IL: Institute for Personality and Ability Testing.  

Christensen, P. R., Guilford, J. P., Merrifield, P. R., & Wilson, R. C. (1960). Alternate 

Uses. Beverly Hills, California: Sheridan Psychological Services.  

Christensen, P. R., Merrifield, P. R., & Guilford, J. P. (1958). Consequences. Beverly 

Hills, California: Sheridan Psychological Services.  

Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1992b). NEO PI-R manual. Odessa, FL: 

Psychological Assessment Resources.  

Crawford, R. P. (1954). Techniques of creative thinking. New York: Hawthorn.  

Dailey, D. P. (1978). An analysis and evaluation of the internal validity of the remote 

associates test: what does it measure?. Educational and Psychological 

Measurement, 38, 1031-1040.  

Davidson, J., & Sternberg, R. J. (1984). The role of insight in intellectual giftedness. 

Gifted Child Quarterly, 28, 58-64.  

Davidson, J. & Sternberg, R. J. (2003). The psychology of problem solving. 

Cambridge University Press.  



 152

Dellas, M. & Gaier, E. L. (1970). Identification of creativity: The individual. 

Psychological Bulletin, 73, (1), 55-73.  

Dewey, J. (1930). How we think. 1910. Πως σκεπτόμεθα. Μετφρ. Γ. Κατσαμάς. 

Αθήνα, Λαμπρόπουλος.  

Δρακουλίδης, Ν. Ν. (1948). Ψυχαναλυτική Ερμηνεία της Τέχνης. Αθήνα: Αργώ.  

Dunker, K. (1926). A qualitative (experimental and theoretical) study of productive 

thinking (solving of comprehensible problems). Pedagogical Seminary, 33, 

642-708.  

Dunker, K. (1945). On problem solving. Psychological Monographs, 58, (5, Whole 

N. 270).  

Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1980). Verbal reports as data. Psychological Review, 

87 (3), pp. 215-251.  

Evans, J. R. (1989). A review and synthesis of OR/MS and creative problem solving. 

Omega, 17, 6, 499-524.  

Eysenck, H. J. (1954). Uses and abuses of psychology. Middlesex, UK: Penguin.  

Eysenck, H. J. (1971). Relation between intelligence and personality. Perceptual and 

Motor Skills, 32, 637-638.  

Eysenck, H. J. (1979). The structure and measurement of intelligence. New York: 

Springer Verlag.  

Eysenck, H. J. (1982). A model of intelligence. New York: Springer-Verlag.  



 153

Eysenck, H. J. (1987). Speed of information processing, reaction time, and the theory 

of intelligence. In P. A. Vernon (Ed.). Speed of information-processing and 

intelligence (pp.21-67). Norwood, NJ: Ablex.  

Eysenck, H. J. (1992). Intelligence: the one and the many?. In D. K. Detterman (Ed.). 

Current topics in human intelligence, 2: is mind modular or unitary? (pp. 83-

116). Norwood, NJ: Ablex.  

Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality 

Questionnaire. San Diego, California: EDITS.  

Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1976). Psychoticism as a dimension of 

personality. London: Hodder & Stoughton.  

Eysenck, M. (1984). A handbook of Cognitive Psychology. London: Lawrence 

Erlbaum Associates.  

Facaoaru, C. (1985). Kreativität in Wissenschaft und Technik. Operationalisierung 

von Problemlösefahigkeiten und kognitiven Stilen. Bern, Switzerland: Huber.  

Farkas, D. C. (1997). Investigating the relationship between intelligence and the 

personality domain openness to experience. Senior Honours thesis, The 

University of Western Ontario, London, Canada.  

Finke, R. A., Pinker, S. & Farah, M. J. (1989). Reinterpreting visual patterns in 

mental imagery. Cognitive Science, 13, 51-78.  

Finke, R. A., Ward, T. B., & Smith, S. M. (1992). Creative cognition: Theory, 

research and applications. Cambridge, MA: MIT Press.  

Freud, S. (1969). Άπαντα. Μετφρ. Π. Σύρρου. Αθήνα, Πανεκδοτική, 5, 1965, 11.  



 154

Galton, F. (1869). Hereditary Genius. London: Macmillan.  

Gardner, H. (1993). Creating minds: An anatomy of creativity. New York: Basic 

Books.  

Getzels, J. W. (1982). The problem of the problem. In R. Hogarth (Ed.), New 

directions for methodology of social and behavioural science: Question 

framing and response consistency (No.11). San Francisco: Jossey-Bass.  

Getzels, J. W. (1985). Creativity and Human Development. In: Husen, T. & 

Postlethwaite, T. N. (eds.) (1985). The international Encyclopaedia of 

education. Research and studies, 2. Oxford, Pergamon Press, 1093-1110.  

Getzels, J. W. & Jackson, Ph. (1962). Creativity and Intelligence. Explorations with 

Gifted Students. New York, Wiley.  

Glück, J., Ernst, R., & Unger, F. (2002). How creatives define creativity: Definitions 

reflect different types of creativity. Creativity Research Journal, 14 (1), 55-67.  

Grigorenko, E. L. & Sternberg, R. J. (2001). Analytical, creative, and practical 

intelligence as predictors of self-reported adaptive functioning: a case study in 

Russia. Intelligence, 29, 57-73.  

Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 14, 469-479.  

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. Ed.: McGraw-Hill.  

Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of 

Creative Behavior, 1, 3-14.  



 155

Guilford, J. P. (1981). Potentiality for creativity. In J. C. Gowan, J. Khatena, & E. P. 

Torrance (Eds.), Creativity: Its educational implications (2nd ed., pp. 1-5). 

Dubuque, IA: Kendall/Hunt.  

Guilford, J. P. & Christensen, P. R. (1973). The one-way relation between creative 

potential and IQ. Journal of Creative Behavior, 7, 247-252.  

Guilford, J. P. & Hoepfner, R. (1971). The Analysis of intelligence. New York, 

McGraw-Hill.  

Haensly, P. A. & Reynolds, C. R. (1989). Creativity and Intelligence. In: J. Glover, R. 

Ronning & C. Reynolds (eds.). Handbook of Creativity. New York, plenum 

Press, 111-132.  

Harrington, D. M. (1990). The Ecology of Human Creativity: A Psychological 

Perspective. In: M. Runco & R. Albert (eds.). Theories of Creativity. Newbury 

Park, CA, Sage, 143-169.  

Harris, J. A. (2003). Measured Intelligence, Achievement, Openness to experience, 

and Creativity. Personality and Individual Differences, 36, 913-929.  

Harris, J. A., Vernon, P. A., & Jang, K. L. (1999). Intelligence and personality 

characteristics associated with accuracy in rating a co-twin’s personality. 

Personality and Individual Differences, 26, 85-97.  

Harris, J. A., Vernon, P. A., Olson, J. M., & Jang, K. L. (1999). Self-rated personality 

and intelligence: a multivariate genetic analysis. European Journal of 

Personality, 13, 121-128.  

Hausman, C. R. (1984). A discourse on novelty and creation. Albany: State 

University of New York Press.  



 156

Hayes, J. R. (1989). The complete problem solver. (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Hayes, J. R. (1989). Cognitive processes in creativity. In G. Glover, R. Ronning, & C. 

Reynolds (Eds.), Handbook of creativity: Assessment, theory and research. 

New York: Plenum.  

Heller, K. (1994). Können wir zur Erklärung Außergewöhnlicher Schul-, Studien- und 

Berufsleinstungen auf das hypothetische Konstrukt ″Kreativität″ verzichten? 

In: Empirische Pädagogik, 8, 4, 361-398.  

Heller, K. A., Gaedike, A. K. & Weinläder, H. (1985). Kognitiver Fähigkeits-Test 

(KFT). Weinheim, Germany: Beltz.  

Heller, K. A., Kratzmeier, H. & Lengfelder, A. (1998). Matrizen-Test-Manual, bd. 2. 

Ein Handbuch zu den Advanced Progressive Matrices von Raven. Göttingen, 

Germany: Hogrefe.  

Heller, K. Mönks, F. & Passow, A. (eds.) (1993). International Handbook of 

Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford, Pergamon Press.  

Hemmer-Junk, K. (1995). Kreativität-Weg und Ziel. Frankfurt, Lang (Διδ. Διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Trier.).  

Hocevar, D. (1980). Intelligence, Divergent Thinking, and Creativity. Intelligence, 4, 

1, 25-40.  

Holland, D. C., Dollinger, S. J., Holland, C. J. & MacDonald, D. A. (1995). The 

relationship between psychometric intelligence and the five-factor model of 

personality in a rehabilitation sample. Journal of Clinical Psychology, 51, 79-

88.  



 157

Holland, J. L. & Nichols, R. (1964). Prediction of academic and extracurricular 

achievement in college. Journal of Educational Psychology, 55, 55-65.  

Hull, C. L. (1952). A behavior system. New Haven, CT: Yale University Press.  

Hunt, E. B. (1978). Mechanics of verbal ability. Psychological Review, 85, 109-130.  

Jackson, D. N. (1976). Jackson personality inventory manual. Goshen, NY: Research 

Psychologists Press.  

Jackson, D. N. (1977). Reliability of the Jackson personality inventory. Psychological 

Reports, 40, 613-614.  

Jackson, D. N. (1984). Multidimensional aptitude battery manual. Port Huron, MI: 

Research Psychologists Press.  

Jackson, D. N. (1989). Personality research from manual (3rd ed.). Port Huron, MI: 

Sigma Assessment Systems.  

Jäger, A. O. (1984). Intelligenzstrukturforschung: Konkurrierende Modelle neue Ent-

wicklungen Perspektiven (Research on the structure of intelligence: competing 

models developments perspectives). Psychologische Rundschau, 35, 21-35.  

Jaušovec, N. (2000). Differences in Cognitive Processes between Gifted, Intelligent, 

Creative, and Average Individuals, while Solving Complex Problems: an EEG 

study. Intelligence, 28, (3), 213-237.  

Jellen, H. G. & Urban, K. K. (1989). Assessing Creative Potential World-Wide: The 

First Cross-Cultural Application of the Test for Creative Thinking-Drawing 

Production (TCT-DP). In: Gifted Education International, 6, 78-86.  



 158

Johnson, D. A. (1972). A systematic introduction to the psychology of thinking. New 

York: Harper and Row.  

Kahney, H. (1997). Λύση Προβλημάτων. Μετάφραση-Επιμέλεια, Ρούσσος Π. Λ.(Β 

έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κανελλάκη Σ. (2004). Γνωστικές Διεργασίες. Επίλυση προβλημάτων και λήψη 

απόφασης. Εκδόσεις Ατραπός.  

Katz, A. N. (1987). Self-reference in the encoding of creative-related traits. Journal of 

Personality, 55, 97-120.  

Khatena, J. (1982). Educational Psychology of the Gifted. New York, Wiley.  

Kohler, W. (1927). The mentality of apes (2nd ed.) New York: Harcourt Brace.  

Kotovsky, K., Hayes, J. R. & Simon, H. A. (1985). Why are some problems hard?. 

Evidence from the Tower of Hanoi. Cognitive Psychology, 17, pp. 248-294.  

Krampen, G. (1993). Diagnostik der Kreativität. In: G. Trost, K. Ingenkamp & R. S. 

Jäger (Hrsg.). Tests und Trends. 10. Jahrbuch der Pädagogischen Diagnostik. 

Weinheim, Beltz, 11-39.  

Krampen, G., Freilinger, J. & Wilmes, L. (1990). Mehrdimensionale 

Kreativitätsdiagnostik bei Kindern. In: Zeitschrift für differentielle und 

diagnostische Psychologie,11, 1, 1-15.  

Krampen, G., Freilinger, J., Wilmes, L. & Medernach, J. (1994). 

Kreativitätsförderung in der Primarschule. Forschnungsansatz und die 

Befundezweier Vorstudien zu ihrer Bedeutung in der Lehrersicht. Trier, 

Universitätsverlag.  



 159

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της Σκέψης. Αθήνα, Ελληνικά 

Γράμματα.  

Lee, V., Webberley, R., Litt, L. (1987). Νοημοσύνη και Δημιουργικότητα. Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Αθήνα.  

Λεμονίδης, Χ. Ε. (1999-2001). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. 

Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη α.ε.  

Lindley, R. H., Smith, W. R. & Thomas, J. Th. (1988). The relationship between 

speed of information processing as measured by timed paper-and-pencil tests 

and psychometric intelligence. Intelligence, 12, 17-25.  

Lubart, T.I., (1994). Creativity. In E. C. Carterette and M. P. Friedman (Series Eds.) 

and R. J. Sternberg (Vol. Ed.). The handbook of perception and cognition, 12. 

Thinking and problem solving. New York: Academic Press.  

Lubart, T. I. & Sternberg, R. J. (1995). An Investment approach to creativity: Theory 

and data. In S. M. Smith, T. B. Ward, & R. A. Finke (Eds.), The creative 

cognition approach (pp. 271-302). Cambridge, MA: MIT Press.  

Ludwig, A. M. (1992). The Creative Achievement Scale. In: Creativity Research 

Journal, 5, (2), 109-124 (PsycLIT).  

Maier, N. R. F. (1931). Reasoning in humans: II. The solution of a problem and its 

appearance in consciousness. Journal of Comparative Psychology, 12, 181-

194.  

Μαρμαρινός, Ι. (1978). Δημιουργικότητα και κοινωνικό-οικονομικόν επίπεδον. (Διδ. 

Διατρ.). Αθήνα.  



 160

Maslow, A. (1968). Toward a Psychology of Being. (2nd ed.). New York, D. van 

Nostrand.  

Mednick, M. T. (1963). Research creativity in psychology graduate students. Journal 

of Consulting Psychology, 27, 265-266.  

Mednick, S. A. (1962). The associative basis of the creative process. Psychological 

Review, 69, 220-232.  

Mednick, M. T. & Andrews, F. M. (1967). Creative thinking and level of intelligence. 

Journal of Creative Behavior, 1, 428-431.  

Merrifield, P. R., Guilford, J. P., Christensen, P. R., & Frick, J. W. (1962). The role of 

intellectual factors in problem solving. Psychological Monographs, 76 (No. 

529).  

Miller, G. A. (1956). The magical number seven plus or minus two, Psychological 

Review, 63, pp. 81-97.  

Morgan, C. L. (1894). An introduction to comparative psychology. London: Walter 

Scott Ltd.  

Mössner, M. M. (1996). Untersuchungen zur Kreativität. Erfahrungen mit dem TDK 

in vierten und fünften Klassen. Wiss. Hausarbeit, Pädagogische Hochschule 

Freiburg, Freiburg.  

Necka, E., Stocki, R. & Wolski, P. (1990). How does a Knight know which frog is to 

be kissed? Intelligence, Creativity, and Analogical Reasoning with 

Metaphorical and Odd Concepts. Personality and Individual Differences, 11, 

2, 101-113.  



 161

Neubauer, A. C. & Knorr, E. (1998). Three paper-and-pencil tests for speed of 

information processing: Psychometric properties and correlations with 

intelligence. Intelligence, 26, 123-151.  

Newell, A. & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall.  

Νημά, Ε. Α. (2002). Δημιουργικότητα και Σχολικές Επιδόσεις Μαθητών Γυμνασίου. 

Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε.  

Ochse, R. & Van Lill, B. (1990). A critical appraisal of the theoretical validity of the 

Mednick remote association test. South African Journal of Psychology, 20, 

195-199.  

Okoh, N. (1983). Teacher’s assessments and pupils performance in intelligence and 

creativity test. A cross-cultural study. Studies in Educational Evaluation, 9, 3, 

377-378.  

Oswald, W. & Roth, D. (1978). Der Zahlenverbindungstest (ZVT). Göttingen, 

Germany: Hogrefe.  

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1982). Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών. Αθήνα.  

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1982). Εξελικτική Ψυχολογία. Αθήνα: Έκδοση Γρηγόρη.  

Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. London: Routledge and Kegan Paul.  

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International 

Universities Press.  

Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child. New York: Basic Books.  



 162

Πόρποδας, Κ.Δ., (2003). Η Μάθηση και οι Δυσκολίες της (Γνωστική Προσέγγιση). 

Πάτρα.  

Preckel, F., Holling, H. & Wiese, M. (2006). Relationship of intelligence and 

creativity in gifted and non-gifted students: An investigation of threshold 

theory. Personality and individual Differences, 40, 159-170.  

Ράπτη, Ν. Σ. (1974). Η ανάπτυξη της διανοήσεως. Αθήνα: Έκδοση Μποκουμάνη.  

Raven, J. C. (1938). Progressive Matrices. London: Lewis.  

Raven, J. (1958). Advanced progressive matrices. London: Lewis.  

Raven, J. C., Court, J. H. & Raven, J. (1983). Manual for Raven’s Progressive 

Matrices and Vocabulary Scales (Section 3)-Standard Progressive matrices 

(1983 edition). London: Lewis. 

Raven, J. C., Court, J. H. & Raven, J. (1986). Manual for Raven’s Progressive 

Matrices and Vocabulary Scales (Section 2)-Coloured Progressive Matrices 

(1986 edition, with U.S. norms). London: Lewis. 

Rindermann, H., Neubauer, A. C. (2000). Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit 

und Schulerfolg: Weisen basale Maße der Intelligenz prädiktive Validität auf?. 

Diagnostica, 46, 8-17.  

Rindermann, H., Neubauer, A. C. (2004). Processing speed, intelligence, creativity, 

and school performance: Testing of causal hypotheses using structural 

equation models. Intelligence, 32, 573-589.  

Rogers, C. (1970). Toward a Theory of Creativity. In: P. Vernon (ed.). Creativity. 

Harmondsworth.  



 163

Runco, M. A. (1991). Divergent Thinking. Norwood, New Jersey, Alex Publ.  

Rushton, J. P. (1990). Creativity, Intelligence and Psychoticism. Personality and 

Individual Differences, 11, 12, 1291-1298.  

Rushton, J. P., Murray, H. G. & Paunonen, S. V. (1983). Personality, research 

creativity, and teaching effectiveness in university professors. Scientometrics, 

5, 93-116.  

Schmidt-Denter, U. (1992). Chaosforschung: Eine neue physikalische 

Herausforderung an die Psychologie. In: Psychologie in Erziehung und 

Unterricht, 39, 1, 1-16.  

Schoppe, K. (1975). Verbaler Kreativitätstest (VKT). Göttingen, Germany: Hogrefe.  

Serve, H. J. (1995). Förderung der Kreativitätsentfaltung als implizite Bildung 

Saufgabe der Schule. München Pims-Verlag.  

Simon, H. A. (1974). How big is a chunk?. Science, 183, pp. 482-488.  

Sitzwohl, E. M. (1995). Konstruktion und Überprüfung eines Papier-Bleistift-Tests 

zur Erfassung von Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit: Der Coding-

Test. Unpublished diploma’s thesis, University of Graz, Austria.  

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.  

Spearman, C. E. (1904a). The proof and measurement of association between two 

things. American Journal of Psychology, 15, 172-101.  

Spearman, C. E. (1904b). General intelligence objectively determined and measured. 

American Journal of Psychology, 15, 205-293.  



 164

Spearman, C. E. (1927). The abilities of man. New York: Macmillan.  

Sternberg, R. J. (1977). Intelligence, information, processing, and analogical 

reasoning: The componential analysis of human abilities. Hillsdale, NJ: 

Erlbaum.  

Sternberg, R. J., (1985). Implicit theories of intelligence, creativity and wisdom. 

Journal of Personality and Social Psychology, 49, 607-627.  

Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New 

York: Cambridge University Press.  

Sternberg, R. J. (1986). Intelligence applied? Understanding and increasing your 

intellectual skills. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.  

Sternberg, R. J. (1996). Costs of expertise. In K. A. Ericsson (Ed.), The road to 

excellence: The acquisition of expert performance in the arts and sciences, 

sports, and games (pp. 347-354). Mahwah, NJ: Erlbaum.  

Sternberg, R. J. (1997). Successful intelligence. New York. NY: Plume.  

Sternberg, R. J. (2001). What is the Common Thread of Creativity? Its Dialectical 

Relation to Intelligence and Wisdom. In: American Psychologist, 56, 4, 360-

362.  

Sternberg, R. J., Forsythe, G. B., Horvath, J., Hedlund, J., Snook, S., Williams, W. 

M., Wagner, R. K., & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence in 

everyday life. New York. NY: Cambridge University Press.  



 165

Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., Ferrari, M., & Clinkenbeard, P. (1999). A triarchic 

analysis of an aptitude-treatment interaction. European Journal of 

Psychological Assessment, 15, 1-11.  

Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., & Singer, J. L. (2004). Creativity-from Potential 

to Realization-. Washington, Published by American Psychological 

Association. 

Sternberg, R. J., Kaufman, J. C. & Pretz, J. E. (2002). The propulsion model of 

creative contributions applied to the arts and letters. Journal of Creative 

Behavior, 35 (2), 75-101.  

Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1991). An investment theory of creativity and its 

development. Human Development, 34, 1-31.  

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1991). Defying the crowd: Cultivating creativity in a 

culture of conformity. New York: Free Press.  

Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1996). Investing in Creativity. American 

Psychologist, 51, 677-688.  

Sternberg, R. J., & Salter, W. (1982). Conceptions of intelligence. In R. Sternberg 

(Ed.), Handbook of human intelligence (pp. 29-120). Cambridge, MA: 

Cambridge University Press.  

Sternberg, R. J., Wagner, R. K., & Okagaki, L. (1993). Practical intelligence: the 

nature and role of tacit knowledge in work and at school. In: H. Reese & J. 

Puckett (Eds.). Advances in lifespan development (pp. 205-227). Hillsdale. NJ: 

Erlbaum.  



 166

Sternberg, R. J., Wagner, R. K, Williams, W. M. & Horvath, J. (1995). Testing 

common sense. American Psychologist, 50, 912-927.  

Terman, L. M. (1973). Concept Mastery Test: 1956 manual. New York: The 

Psychological Corporation.  

Thorndike, E. L. (1911). Animal intelligence. New York: Macmillan.  

Thorndike, E. L. (1921). Intelligence and its measurement. Journal of Educational 

Psychology, 12, 124-127.  

Thorndike, E. L. (1926). Measurement of intelligence. New York: Teacher’s College, 

Columbia University.  

Thorndike, R. L., Hagen, E.P. & Sattler, J. M. (1986b). The Stanford-Binet 

Intelligence Scale: Fourth Edition, Technical Manual. Chicago, IL: Riverside 

Publishing Company.  

Thurstone, L. L. (1925). A method of scaling psychological and educational tests. The 

Journal of Educational Psychology, 16, 433-451.  

Torrance, E. P. (1962). Guiding Creative Talent. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-

Hall.  

Torrance, E. P. (1963). Education and the Creative Potential. Minneapolis, University 

of Minnesota Press.  

Torrance, E. P. (1966). Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical 

manual. Princeton. NJ: Personnel Press.  

Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking. Bensenville, IL: Scholastic 

Testing Service.  



 167

Torrance, E. P. (1995). Why fly?. Norwood, New Jersey: Ablex.  

Treffinger, D. J., Sortore, M. R. & Cross, J. A. (1993). Programs and strategies for 

Nurturing Creativity. In: Heller, K. Mönks, F. & Passow, A. (eds.). 

International Handbook of Research and Development of Giftedness and 

Talent. Oxford, Pergamon Press, 555-567.  

Urban, K. K. (1993). Neueve Aspekte in der Kreativitäts Forschung. In: Psychologie 

in Erziehung und Unterricht, 40, 161-181.  

Vernon, P.E. (1950). The structure of human abilities. Ed.: Methuen.  

Wade, S. (1968). Differences between intelligence and creativity: Some speculation 

on the role of environment. Journal of Creative Behavior, 2, 97-101.  

Wallach, M. & Kogan, N. (1965). Modes of Thinking in Young Children. A Study of 

the Creativity-Intelligence Distinction. New York, Holt, Rinehardt and 

Winston.  

Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt, Brace.  

Watson, J. B. (1913). Psychology aw the behaviourist views it. Psychological Review, 

20, 158-177.  

Watson, J. B. (1924). The place of kinaesthetic, visceral, and laryngeal organization in 

thinking. Psychological Review, 31, 339-347.  

Wechsler, D. (1955). Wechsler intelligence scales. Ed.: Psychological Corporation. 

New York.  

Weinert, F. E. (1993). Wissenschaftliche Kreativität: Mythen, Fakten und 

Pespektiven. Paderborn, PUR.  



 168

Welsh, G. S. (1975). Creativity and intelligence: a personality approach. Chapel Hill, 

NC: University of North Carolina.  

Wertheimer, M. (1959). Productive thinking. New York: Harper and Row.  

Woodman, R. W. & Schoenfeldt, L. F. (1989). Individual Differences in Creativity. 

An Interactionist Perspective. In: J. Glover, R. Ronning, & C. Reynolds (eds.). 

Handbook of Creativity. New York, Plenum Press, 77-91.  

Woody, E. & Claridge, G. (1977). Psychoticism and thinking. British Journal of 

Social and Clinical Psychology, 16, 241-248.  

Ξανθάκου, Γ., Καΐλα, Μ. (2002). Το Δημιουργικής Επίλυσης Πρόβλημα. Εκδόσεις 

Ατραπός.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 


