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Εισαγωγή  

 

Παρεμβολή Stroop 

 

  Η παρεμβολή Stroop αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και μελετημένα φαινόμενα στην γνωστική 

ψυχολογία, καθώς μελετάται για περισσότερο από μισό αιώνα, από την πρώτη μελέτη του J. Stroop 

το 1935 πάνω στην προσοχή και την παρεμβολή. Όταν αναφερόμαστε στην παρεμβολή Stroop 

εννοούμε την παρεμβολή της λέξης στο χρώμα όταν έχουμε έργο κατονομασίας χρώματος σε 

ερεθίσματα της μορφής ΠΡΑΣΙΝΟ. Σε γενικές γραμμές η παρεμβολή Stroop αποτελεί ένα 

πειραματικό μέσο ποσοτικοποίησης του πως λειτουργεί η προσοχή όταν επεξεργαζόμαστε 

αντικρουόμενα ερεθίσματα, καθώς και για το ρόλο της αυτοματοποίησης και της μάθησης σε αυτή 

(MacLeod & Dunbar, 1988). 

  Στην κλασσική του μορφή οι συμμετέχοντες εκτελούν έργα κατονομασίας χρώματος σε ασύμβατες 

λέξεις (ΠΡΑΣΙΝΟ) και χρωματιστά τετράγωνα(       ), ενώ η παρεμβολή μετράται μέσω της 

διαφοράς του χρόνου απόκρισης στα δύο έργα (McLeod, 1991).  Πλέον, χρησιμοποιούνται και έργα 

ανάγνωσης  με αντίστοιχα ερεθίσματα (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ), ενώ όταν οι συνθήκες 

αναμειγνύονται χρησιμοποιούνται και συμβατά ερεθίσματα (ΠΡΑΣΙΝΟ) σε έργα κατονομασίας 

χρώματος και ανάγνωσης. Με αυτές της προσθήκες μετράται το ενδεχόμενο μέγεθος της 

παρεμβολής του χρώματος στην ανάγνωση της λέξης και της διευκόλυσης από την ταύτιση λέξης 

και χρώματος αντίστοιχα.  

  Η παρεμβολή Stroop όντας το πιο διαδεδομένο μέσο για την έρευνα γύρω από την επιλεκτική 

προσοχή, αποτελεί μια απλοποίηση του τρόπου που οι άνθρωποι προσέχουν ένα αντικείμενο 

ανάλογα με το πλαίσιο. Αναπαριστά μια κατάσταση με την οποία έρχεται συχνά αντιμέτωπος ο 

ανθρώπινος νους, το να επιλέξει, δηλαδή, μερικές πλευρές του περιβάλλοντος αγνοώντας άλλες. 

Ακόμη, δείχνει πως κάποιες πτυχές του περιβάλλοντος επιλέγονται και επεξεργάζονται ευκολότερα 

από άλλες και την διαφορά που υπάρχει στην ανθρώπινη συμπεριφορά όταν καλείται να 

κατονομάσει ένα αντικείμενο (εικόνα, χρώμα κτλ) σε σχέση με την ανάγνωση της λέξης που 

αναφέρεται σε αυτό. Η κατανόηση του φαινομένου Stroop, άρα, είναι σημαντική ώστε να μπορέσει 

να εξηγηθεί γιατί κάποια χαρακτηριστικά ερεθισμάτων επιλέγονται ευκολότερα και να 

αξιολογηθούν οι θεωρίες που ασχολούνται με τέτοιου είδους φαινόμενα.  

   

 

Εξάσκηση 

   

  Η εξάσκηση, γενικά, θεωρείται ότι επηρεάζει το εκάστοτε εξασκούμενο έργο βελτιώνοντας το και 

παράγει αυτοματοποίηση. Η λειτουργία αυτή της εξάσκησης μπορεί να συνδεθεί με μια έννοια 

αυτοματοποίησης ως συνεχούς φαινομένου που εξαρτάται από τη μάθηση και όχι ως μιας 

διαδικασίας «όλα ή τίποτα» (Logan, 1985, από  MacLeod & Dunbar, 1988).  

  Ως προς την παρεμβολή Stroop υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο η εξάσκηση σε ασύμβατα 

ερεθίσματα μπορεί να μειώσει την παρεμβολή της λέξης στο χρώμα και αν αυτή η βελτίωση 

σχετίζεται με βελτίωση στην κατονομασία χρώματος ή με βελτίωση της αναστολής της λέξης 

(Davidson et all, 2003). Η εξάσκηση μπορεί να καθορίσει  τα επίπεδα παρεμβολής και την επιρροή 

της μία διάστασης στην άλλη, ενώ ως πειραματικός χειρισμός θεωρείται από τους πιο 

αποτελεσματικούς για την κρίση μεταξύ των θεωριών για την παρεμβολή Stroop.  
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Θεωρίες εξήγησης της παρεμβολής Stroop  

 

  Υπάρχουν τέσσερις βασικές θεωρίες για την εξήγηση της παρεμβολής Stroop καθεμία από τις 

οποίες θεωρώντας ως βασικό στοιχείο την επιλεκτική προσοχή ρίχνει το κέντρο βάρος σε 

διαφορετικό στοιχείο. Έτσι, έχουμε εξήγηση της παρεμβολής με βάση την ταχύτητα επεξεργασίας 

των δύο διαστάσεων της, με βάση την αυτοματοποίηση, με βάση την αρχιτεκτονική επεξεργασίας 

τους και με βάση την κατηγοριοποίηση και την (ψυχολογικό) διαχωρισμό των διατάσεων.  

  Σύμφωνα με τη θεωρία Σχετικής Ταχύτητας Επεξεργασίας (Cattell, 1886, Fraisse, 1969) η 

ανάγνωση λέξεων και η κατονομασία χρώματος είναι δύο διαδικασίες που εκτελούνται παράλληλα 

με την ανάγνωση να θεωρείται ταχύτερη. Η παρεμβολή προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαφοράς 

στην ταχύτητα επεξεργασίας των δύο διαστάσεων, με την ταχύτερη, την ανάγνωση λέξεων, να 

παρεμβάλλεται στην πιο αργή, την κατονομασία χρώματος. Κατά τον Fraisse (1969) η διαφορά στην 

διάρκεια μεταξύ κατονομασίας χρώματος και ανάγνωσης πρέπει να αναζητηθεί στην συσχέτιση 

μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης (S-R), η οποία στην κατονομασία χρώματος είναι πιο σύνθετη 

και αβέβαιη απ’ ότι στην ανάγνωση. Υπάρχει κατ’αυτόν πολύ μεγάλη συμβατότητα μεταξύ μιας 

λέξης και της προφοράς της, ενώ υπάρχει χαμηλή συμβατότητας μεταξύ ενός ερεθίσματος-

αντικειμένου (χρώμα) και της κατονομασίας του (αβεβαιότητα κωδικοποίησης). Τέλος, ο ρόλος της 

εξάσκησης έγκειται στην επίδραση που έχει στην ταχύτητα επεξεργασίας.  

  Σύμφωνα με την θεωρία του Προοδευτικού Χαρακτήρα της Αυτοματοποίησης (Logan, 1985, 

McLeod & Dunbar, 1988, Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) η ανάγνωση λέξεων και η 

κατονομασία χρώματος είναι δύο διαδικασίες που εκτελούνται παράλληλα, αλλά η ανάγνωση είναι 

πιο αυτοματοποιημένη λόγω της προηγούμενης εμπειρίας. Η παρεμβολή είναι αποτέλεσμα ακριβώς 

αυτής της διαφοράς αυτοματοποίησης με την λέξη ως πιο αυτοματοποιημένη και άρα ταχύτερη να 

παρεμβάλλεται στην διάσταση του χρώματος, που ως λιγότερο αυτοματοποιημένο απαιτεί 

κατανάλωση περισσότεων πόρων προσοχής. Η εξάσκηση θεωρείται ότι επηρεάζει τα επίπεδα 

αυτοματοποίησης των διαστάσεων.  

  Για την μελέτη του φαινομένου της παρεμβολής μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο οι Cohen, 

Dunbar & McClelland (1990) έχουν αναπτύξει ένα υπολογιστικό συνδετιστικό μοντέλο, το οποίο 

αποτελείται από δύο υπολογιστικά μονοπάτια, ένα για την ανάγνωση λέξεων και ένα για την 

κατονομασία χρώματος που βασίζονται στον ίδιο μηχανισμό επεξεργασίας. Η επεξεργασία είναι 

σειριακή ξεκινώντας από την είσοδο, ενώ η απόκριση δίνεται όταν κάποια έξοδος φτάσει σε ένα 

ορισμένο επίπεδο ενεργοποίησης. Η διαφορά στην αυτοματοποίηση σχετίζεται εδώ με διαφορά στην 

εκπαίδευση του μοντέλου με χρώματα και λέξεις, ενώ η επιλεκτική προσοχή με βάση τις απαιτήσεις 

του έργου μοντελοποιείται με την αλλαγή των βαρών μεταξύ των συνδέσεων. Η αρχιτεκτονική του 

μοντέλου απεικονίζεται παρακάτω: 
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Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική του υπολογιστικού μοντέλου των Cohen, Dunbar & McClelland για το φαινόμενο 

της παρεμβολής Stroop (από Cohen, Dunbar & McClelland, 1990) 

 

  Με βάση την θεωρία της Θεμελιώδους Ασυμμετρίας (Roelofs, 1999) υπάρχει διαφορά στην 

αρχιτεκτονική της ανάγνωσης λέξεων και της κατονομασίας χρώματος, καθώς η κατονομασία 

χρώματος απαιτεί ένα βήμα επεξεργασίας επιπλέον, αυτό της συσχέτισης με την αντίστοιχη έννοια, 

σε αντίθεση με την λέξη όπου, όντας άμεσα συνδεδεμένη με το νοητικό λεξικό,  έχουμε απευθείας 

ανάκληση του αντίστοιχου λήμματος, καθώς τα γράμματα θεωρούνται εγγενώς δεμένα με τους 

ήχους τους. Η παρεμβολή θεωρείται ότι προκύπτει λόγω της καθυστέρησης στην απόκριση στο 

χρώμα μέχρι να ανασταλεί η λέξη που έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Η εξάσκηση θεωρείται ότι επηρεάζει 

τις γνωσιακές ρουτίνες. 

  Στα πλαίσια και αυτής της θεώρησης έχει αναπτυχθεί ένα υβριδικό υπολογιστικό μοντέλο, το 

WEAVER++ (Roelofs, 2003), το οποίο συνδυάζει ένα συμβολικό δίκτυο και ένα σύστημα 

παραγωγής κανόνων με την διάδοση της ενεργοποίησης και την ενεργοποίηση με βάση τους 

κανόνες. Τα επίπεδα επεξεργασίας για το χρώμα και την λέξη αποτελούνται από την εννοιολογική 

αναγνώριση, την ανάκληση λήμματος, την κωδικοποίηση της λέξης, την άρθρωσή της και την 

προφορική ομιλία. Τα επίπεδα επεξεργασίας του μοντέλου καθώς και οι δρόμοι που ακολουθούνται 

ανάλογα με το αν έχουμε αντίληψη χρώματος ή σχήματος απεικονίζονται παρακάτω: 
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Εικόνα 2. Επίπεδα επεξεργασίας του WEAVER++. Παρουσιάζονται οι δρόμοι επεξεργασίας που 

ακολουθούνται ανάλογα αν έχουμε κατονομασία χρώματος ή ανάγνωση λέξης (από Roelofs, 2003) 

  

 

Υπολογιστικά, στο μοντέλο θεωρείται ότι υπάρχει νοητικό λεξικό ως δίκτυο το οποίο περιέχει 

πληροφορίες, που συνδέονται μεταξύ τους σχετικά με τις έννοιες, την συντακτική δομή και την 

μορφή κωδικοποίησης των λέξεων. Οι πληροφορίες ανακαλώνται με διάδοση της ενεργοποίησης, 

ενώ η προσοχή μοντελοποιείται μέσω κανόνων παραγωγής για την επιλογή του εκάστοτε στόχου. Η 

αρχιτεκτονική του μοντέλου απεικονίζεται παρακάτω: 
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Εικόνα 3. Αρχιτεκτονική του υπολογιστικού μοντέλου WEAVER++. Αναπαράσταση των τριών επιπέδων 

(νοητικού, συντακτικού, μορφολογικού) και των συνδέσεων του δικτύου (από Roelofs, 2003) 

   

   

Σύμφωνα με τη Δομική θεωρία (Melara & Algom, 2003) εξήγησης της παρεμβολής Stroop 

σημαντικό ρόλο στην παρεμβολή Stroop διαδραματίζουν οι πληροφορίες που μπορεί να αποκομίσει 

ο συμμετέχοντας κατά τη διάρκεια ενός έργου παρεμβολής και κυρίως σχετικά με την συσχέτιση 

μεταξύ των διαστάσεων του χρώματος και της λέξης. Το έργο παρεμβολής ανιμετωπίζεται ως έργο 

κατηγοριοποίησης με κεντρικό στοιχείο την λειτουργία της επιλεκτικής προσοχής. Η πρεμβολή 

προκαλείται λόγω της ανισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων με βάση την προηγούμενη εμπειρία και 

κατ’ επέκταση την ισχυροποίηση των αναπαραστάσεων στην μακρόχρονη μνήμη που σχετίζονται με 

την λέξη σε σχέση με το χρώμα. Η εξάσκηση σε ένα τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο μπορεί να επηρεάσει 

τις συνδέσεις μεταξύ των μηχανισμών της επιλεκτικής προσοχής και των αναπαραστάσεων.  

  Στην παρακάτω εικόνα (Melara & Algom, 2003) παρουσιάζεται σχηματικά η δομική θεώρηση για 

την διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια ενος έργου παρεμβολής Stroop. Υποτίθεται η 

ύπαρξη διαφορετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην διαδικασία: η αρχική αντίληψη του 

ερεθίσματος, η βραχύχρονη μνήμη, που σχετίζεται με πληροφορίες που αφορούν το ίδιο το έργο και 

τα προηγούμενα ερεθίσματα (προβλεπτικός υπολογισμός με βάση τα προηγούμενα ερεθίσματα), τον 

μηχανισμός επιλεκτικής προσοχής που δρα διεγερτικά και ανασταλτικά στις αναπαραστάσεις των 

λέξεων και των χρωμάτων στην μακρόχρονη μνήμη και τέλος ο μηχανισμός επιλογής. Η επιλογή 

υπολογίζεται τόσο με βάση τη συνολική επεξεργασία όσο και με βάση τη σχέση μεταξύ των 

αναπαραστάσεων λέξης και χρώματος.   

   

 
 

Εικόνα 4. Αναπαράσταση της επεξεργασίας σε ένα έργο Stroop σύμφωνα με την δομική θεωρία. 

Απεικονίζονται τα επίπεδα επεξεργασίας και οι διαδρομές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια 

μιας δοκιμασίας σε ένα έργο Stroop (από Melara & Algom, 2003)  
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Παρούσα έρευνα 

 

  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης της εξάσκησης στις διαστάσης της 

παρεμβολής Stroop (ανάγνωση λέξεων και κατονομασία χρώματος) στην παρεμβολή Stroop.  Γι’ 

αυτό σχεδιάστηκε η εκτέλεση δύο πειραμάτων σε παιδιά τετάρτης και πέμπτης δημοτικού καθώςκαι 

σε ενήλικες, ώστε πέρα από την επίδραση της εξάσκησης να φανούν και τυχόν διαφορές μεταξύ των 

ηλικιακών ομάδων.  

  Πρίν από την εκτέλεση αυτών των πειραμάτων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η πειραματική 

διερεύνηση σχετικά με την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την παρουσίαση των ερεθισμάτων. 

Συγκεκριμένα, στο έργο παρεμβολής Stroop τα ερεθίσματα ανά συνθήκη, συμβατή-ασύμβατη-

ουδέτερη (ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΧΧΧΧΧ αντίστοιχα), μπορούν είτε να παρουσιαστούν ανάμεικτα 

σε ένα έργο (mixed blocks) είτε σε ξεχωριστά ανά συνθήκη έργα (pure blocks).  Το ερώτημα τέθηκε 

με βάση προηγούμενη έρευνα σχετικά με την σχέση της αναγνωστικής ικανότητας με την 

παρεμβολή Stroop (Δ. Σκοτεινού, 2008) όπου παρατηρήθηκε διάσταση αποτελεσμάτων μεταξύ των 

ίδιων έργων όταν αυτά παρουσιάζονταν σε υπολογιστή (ανακατεμένες συνθήκες) και σε καρτέλες 

(μία συνθήκη ανά καρτέλα).  

   

 

 

Πρώτο πείραμα (επιλογή μεθοδολογίας) 

 

Εισαγωγή-θεωρίες 

 

  Με βάση την προηγούμενες μεθοδολογικές έρευνες (Los, 1996) θεωρείται πως ο τύπος σχεδίασης 

ενός πειράματος επηρεάζει τη νοητική κατάσταση των συμμετεχόντων, καθώς ενώ στην ουσία 

καλούνται να απαντήσουν στα ίδια ερεθίσματα, η συμπεριφορά τους δεν είναι ίδια. Η διαφορά 

έγκειται στο ότι στις δοκιμασίες ξεχωριστών συνθηκών ο συμμετέχων έχει γνώση της σχέσης 

ερέθισμα απόκριση, ενώ με την μίξη των συνθηκών δημιουργείται μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Ακόμη 

με την μίξη των συνθηκών έχουμε αλλαγές στην νοητική κατάσταση του ατόμου, καθώς απαιτείται 

διαφορετική διεργασία απόκρισης για κάθε ερέθισμα. Γενικά, υποτίθεται πως στα pure blocks οι 

συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να προσαρμόζονται από δοκιμασία σε δοκιμασία, ενώ στα mixed 

είναι πιθανό να συμβαίνουν παροδικές αλλαγές. 

  Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διαφορά στο χρόνο απόκρισης ανάλογα με το σχεδιασμό 

ποικίλουν (Lupker et all, 2003): Από την μία πλευρά έχει παρατηρηθεί κόστος στον χρόνο 

απόκρισης σε μικτά έργα, το οποίο,όμως, είναι ασύμμετρο, καθώς είναι μεγαλύτερο στις «εύκολες» 

συνθήκες (συμβατή και ελέγχου) σε σχέση με τις «δύσκολες» (ασύμβατη) (Loss, 1996, 1999 από 

Lupker et all, 2003). Με βάση αυτά τα δεδομενα έχουν προταθεί δύο βασικοί μηχανισμοί εξήγησης: 

η πρώτη σχετίζεται με την διαφορά στην στρατηγική που ακολουθεί ο συμμετέχοντας όταν 

χειρίζεται ανάμεικτα ερεθίσματα ή μίας συνθήκης. Στα ανά συνθήκη έργα μπορεί να βρει μια 

στρατηγική και να την ακολουθήσει σε όλο το έργο, γεγονός που είναι δύσκολο στα μικτά λόγω της 

αβεβαιότητας με αποτέλεσμα να δίνει πιο αργές απαντήσεις η διαφορά των οποίων αντανακλάται 

περισσότερο στις «εύκολες» συνθήκες σε σχέση με τα ανά συνθήκη έργα. Το δεύτερο είδος 

μηχανισμών έχει να κάνει με τις διαφορετικές νοητικές δραστηριότητες που εμπλέκονται σε 

διαφορετικές συνθήκες ενός έργου. Η συνεχείς αλλαγές μεταξύ των μηχανισμών που απαιτούνται 

στα μικτά έργα έχουν ως αποτέλεσμα κόστος στον χρόνο αντίδρασης. Ας σημειωθεί πως οι δύο 

αυτές εξηγήσεις δεν είναι απαραίτητα αντικρουόμενες καθώς οι δυσκολίες στην προετοιμασία μέσω 

στρατηγικής μπορεί να σχετίζονται με τις αλλαγές στην νοητική κατάσταση. Αυτό που ενδεχόμενα 

συμβαίνει είναι να επηρεάζεται η απόδοση, γιατί στα μκτά έργα απαιτούνται συχvές αλλαγές της 

εστίασης της προσοχής. Έτσι η διαδικασία σχεδιασμού απόκρισης μεγαλώνει στα μικτά έργα καθώς 
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οι συμμετέχοντες τοποθετούν την σταρηγική έμφαση στην ακρίβεια με κόστος την αργότερη 

ταχύτητα απόκρισης (Ruge et all, 2006). 

  Από την άλλη πλευρα έχουν παρατηρηθεί και δεδομένα σύμφωνα με τα οποία στα μικτά έργα στις 

«εύκολες» συνθήκες παρατηρείται κόστος στο χρόνο απόκρισης, ενώ στα «δύσκολα» κέρδος (πιο 

γρήγορες αποκρίσεις σε σχέση με τα ανα συνθήκη έργα). Αυτά τα δεδομένα επιχειρούνται να 

εξηγηθούν με βάση έναν μηχανισμό θέσης κριτηρίου χρόνου (time criterion) από τον συμμετέχοντα 

για το πότε θα απαντήσει σε κάθε ερέθισμα (Lupker et all, 2003). Το πότε θα τεθεί αυτό το κριτήριο 

εξαρτάται τόσο από το πλαίσιο (τις οδηγίες που δίνονται) όσο και από το πόσο γρήγορα απάντησε 

στην προηγούμενη δοκιμή. Θεωρείται πως στα μικτά έργα το χρονικό κριτήριο τίθεται σε ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο σε σχέση με τα ανά συνθήκη και γι’ αυτό παρατηρούνται αυτού του ειδους οι 

διαφορές στους χρόνους απόκρισης. 

 

 

Υποθέσεις    

 

  Με βάση τα παραπάνω, από την εκτέλεση του πειράματος αναμένεται καταρχάς η αναπαραγωγή 

των αποτελεσμάτων από προηγούμενες έρευνες (Δ. Σκοτεινού, 2008) τουλάχιστον ως προς τα μικτά 

έργα σε υπολογιστή, καθώς ακολουθήθηκε ίδια πειραματική διαδικασία. Ως προς τα δεδομένα από 

τα έργα με καρτέλες αν και παρουσιάζονταν ξεχωριστά οι συνθήκες, υπάρχει διαφορά καθώς στην 

παρουσίαση μέσω υπολογιστή (που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα) εμφανίζεται ένα 

ερέθισμα τη φορά και υπολογίζεται ο χρόνος απόκρισης σε αυτό, ενώ στις καρτέλες ο 

συμμετέχοντας αποκρίνεται σειριακά σε όλα τα ερεθίσματα και υπολογίζεται το σύνολο του χρόνου 

ανά καρτέλα. Οι σημαντικές συσχετίσεις που έχουν βρεθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 Παρεμβολή H/Y Παρεμβολή καρτέλες 

Κατονομασία χρώματος 

χρόνος ασύμβατη 

καρτέλες 

 

------------------------ 

0,830** 

Ανάγνωση λέξης λάθη 

καρτέλες 

----------------------- 0,373** 

Κατονομασία χρώματος 

χρόνος ασύμβατη Η/Υ 

0,524**  

-------------------------- 

Κατονομασία χρώματος  

λάθη ασύμβατη Η/Υ 

0,339**  

------------------------- 

Κατονομασία χρώματος 

λάθη ουδέτερη Η/Υ 

0,301*  

---------------------------- 

Πίνακας 1. Σημαντικά στατιστικές συσχετίσεις της παρεμβολής Stroop (παρουσίαση με υπολογιστή 

και κατρτέλες) με τις αντίστοιχες δοκιμασίες ανάγνωσης (χρωματο)λέξεων και κατονομασίας 

χρώματος (Δ. Σκοτεινού, 2008) 

   

 

Ως προς τις διαφορές στους χρόνους απόκρισης υποτίθεται η διαφορά στους μέσους όρους των 

χρόνων μεταξύ μικτών και ανά συνθήκη έργων, με βάση τις υποθέσεις των θεωριών έτσι όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω.  
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Μέθοδος 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 48 ενήλικες 18-30 ετών από διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης με 

μητρική γλώσσα την ελληνική.  

 

ΥΛΙΚΟ 

 

 Το υλικό αποτελείται από 12 δοκιμασίες. Τα ερεθίσματα  παρουσιάστηκαν στην οθόνη υπολογιστή 

με τη χρήση του προγράμματος DMDX (Forster, K. I., & Forster, J. C. 2003), ενώ η επεξεργασία 

των καταγραφών έγινε με το πρόγραμμα CheckVocal (Protopapas A. 2007).  

  Από τις δοκιμασίες  δύο αφορούν την ικανότητα ανάγνωσης, δύο την ικανότητα αναστολής, 

τέσσερις (δύο, με τη δεύτερη να αποτελείται από τρεις αποδοκιμασίες) την κατονομασία χρωμάτων 

(Stroop) και τέσσερις (δύο, με τη δεύτερη να αποτελείται από τρεις αποδοκιμασίες)  την 

κατονομασία χρωματολέξεων  (αντίστροφο Stroop). Οι δοκιμασίες δόθηκαν με τυχαία σειρά στον 

κάθε συμμετέχοντα. 

 

Δοκιμασίες ανάγνωσης 

 

1. Ανάγνωση λέξεων  
Παρουσιάστηκαν110 ερεθίσματα-λέξεις (βλ. Παράρτημα) σε οθόνη υπολογιστή. Στον κάθε 

συμμετέχοντα θα δίνεται η οδηγία να διαβάσει γρήγορα και σωστά την κάθε λέξη.  

Για παραδειγμα: επανάσταση  

 

2. Ανάγνωση ψευδολέξεων  
Παρουσιάστηκαν  46 ερεθίσματα-ψευδολέξεις (βλ. Παράρτημα). Στον κάθε συμμετέχοντα δίνεται η 

οδηγία να διαβάσει γρήγορα και σωστά την κάθε ψευδολέξη που βλέπει στην οθόνη. 

Για παράδειγμα: ετραδόκνια 

 

 

Δοκιμασίες αναστολής 

 

1. Δοκιμασία αναστολής  
Παρουσιαστηκαν  80 ζεύγη ερεθισμάτων-δοκιμασίες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομάδες 

των δύο φάσεων. Σε κάθε ομάδα, στην πρώτη φάση δίνεται η οδηγία στο συμμετέχοντα να πατήσει 

το αντίστοιχο πλήκτρο με το γράμμα που  βλέπει στην οθόνη, ενώ στην δεύτερη φάση κάθε ομάδας 

να πατήσει το άλλο γράμμα του ζεύγους από το γράμμα που  βλέπει στην οθόνη. Τα ζεύγη 

γραμμάτων θα είναι τα εξής: Α-Λ, Σ-Κ, Ν-Ζ, Μ-Χ.  

 

2. Δοκιμασία συνεχούς επίδοσης  
 Παρουσιαστηκαν 160 ερεθίσματα (γράμματα) και δίνεται η οδηγία στον συμμετέχοντα να πατά το 

αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κάθε φορά που βλέπει το γράμμα Χ και να αποφεύγει οποιαδήποτε 

απάντηση όταν εμφανίζεται άλλο γράμμα, όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορεί.  
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Δοκιμασίες κατονομασίας χρωμάτων  

 

1. Δοκιμασία κατονομασίας χρώματος με ανακατεμένες τις τρεις συνθήκες (mixed) 
Παρουσιαστηκαν 108 ερεθίσματα, 36 για κάθε συνθήκη, με τυχαία σειρά. Δίνεται η οδηγία στο 

συμμετέχοντα να κατονομάζει γρήγορα και σωστά το χρώμα των γραμμάτων. Τα χρώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο, ενώ στην ασύμβατη συνθήκη η 

χρωματολέξη αναφέρεται σε χρώμα διαφορετικό από εκείνο των γραμμάτων, στην συμβατή με το 

ίδιο και στην ουδέτερη τα έγχρωμα ερεθίσματα θα έχουν τη μορφή ΧΧΧΧΧ. 

Για παράδειγμα: ασύμβατη συνθήκη-κόκκινο, συμβατή συνθήκη- πράσινο, ουδέτερη συνθήκη- 

ΧΧΧΧΧ 

 

2. Δοκιμασία κατονομασίας χρώματος με ξεχωριστή την κάθε συνθήκη (Blocked): 

(στην ουσία θα αποτελείται από τρεις υποδοκιμασίες, μία για κάθε συνθήκη)    

 

Ουδέτερη (Control) συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα με μορφή έγχρωμων (κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο) ΧΧΧΧΧ και ζητείται από τον συμμετέχοντα να κατονομάσει γρήγορα και σωστά το χρώμα 

των γραμμάτων. Για παράδειγμα: ΧΧΧΧΧ 

 

Συμβατή (Congruent) συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα-χρωματολέξεις, με το χρώμα 

(κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) στο οποίο αναφέρονται να ταυτίζεται με το χρώμα των γραμμάτων. Δίνεται 

οδηγία στον συμμετέχοντα να κατονομάζει γρήγορα και σωστά το χρώμα των γραμμάτων. Για 

παράδειγμα: κόκκινο 

 

Ασύμβατη συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα-χρωματολέξεις, με το χρώμα (κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο) στο οποίο αναφέρονται να μην ταυτίζεται με το χρώμα των γραμμάτων. Δίνεται οδηγία στον 

συμμετέχοντα να κατονομάζει γρήγορα και σωστά το χρώμα των γραμμάτων χωρίς να διαβάζει τις 

λέξεις. Για παράδειγμα: κίτρινο 

 

 

 

Δοκιμασίες ανάγνωσης χρωματολέξεων  

 

1. Δοκιμασία ανάγνωσης χρωματολέξης με ανακατεμένες τις τρεις συνθήκες (συμβατή 

/ασύμβατη /ουδέτερη-mixed)  

 

Παρουσιαστηκαν με τυχαία σειρά 108 ερεθίσματα-χρωματολέξεις, 36 για κάθε συνθήκη, σε κάποια 

από τα οποία το χρώμα το γραμμάτων ταυτίζεται με την σημασία των χρωματολέξεων (συμβατή 

συνθήκη) σε κάποια όχι (ασύμβατη συνθήκη), ενώ σε κάποια τα γράμματα έχουν λευκό χρώμα 

(ουδέτερη συνθήκη). Στον συμμετέχοντα θα δίνεται η οδηγία να διαβάζει γρήγορα και σωστά την 

λέξη.   

Για παράδειγμα: ασύμβατη συνθήκη- κόκκινο, συμβατή συνθήκη-κόκκινο ουδέτερη συνθήκη- 

κόκκινο  

 

2.Δοκιμασία ανάγνωσης χρωματολέξης με ξεχωριστή την κάθε συνθήκη (Blocked): στην ουσία 

θα αποτελείται από τρεις υποδοκιμασίες, μία για κάθε συνθήκη  

 

Ουδέτερη (Control) συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα με μορφή χρωματολέξεων τα γράμματα 

των οποίων έχουν λευκό χρώμα. Η οδηγία που δίνεται στον συμμετέχοντα είναι να διαβάζει γρήγορα 

και σωστά τις (χρωματο)λέξεις. Για παράδειγμα: κίτρινο 
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Συμβατή (Congruent) συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα-χρωματολέξεις, με το χρώμα 

(κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) στο οποίο αναφέρονται να ταυτίζεται με το χρώμα των γραμμάτων. Δίνεται 

οδηγία στον συμμετέχοντα να διαβάσει  γρήγορα και σωστά τις (χρωματο)λέξεις. Για παράδειγμα: 

κίτρινο  

  

Ασύμβατη συνθήκη: Παρουσιαστηκαν 36 ερεθίσματα-χρωματολέξεις, με το χρώμα (κόκκινο, κίτρινο, 

πράσινο) στο οποίο αναφέρονται να μην ταυτίζεται με το χρώμα των γραμμάτων. Δίνεται οδηγία στον 

συμμετέχοντα να διαβάσει γρήγορα και σωστά τις (χρωματο)λέξεις. Για παράδειγμα: κίτρινο 
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Αποτελέσματα-συζήτηση  

 

  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι συσχετίσεις (δείκτης Pearson r) των διαφόρων 

έργων με την παρεμβολή Stroop για τα μικτά και ανά συνθήκη έργα. 

 

 

 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
 

    

παρεμβολή 

Stroop ανά 

συνθήκη 

παρεμβολή 

Stroop μικτό 

ανάγνωση ψευδολέξεων 

χρόνος 

Pearson Correlation ,208 ,169 

Sig. (2-tailed) ,156 ,251 

N 48 48 

ανάγνωση ψευδολέξεων 

λάθη 

Pearson Correlation ,008 ,165 

Sig. (2-tailed) ,956 ,263 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

χρόνος 

Pearson Correlation ,081 ,104 

Sig. (2-tailed) ,586 ,481 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων λάθη Pearson Correlation -,001 ,152 

Sig. (2-tailed) ,996 ,302 

N 48 48 

αναγνωση 

χρωματολέξεων 

ουδετερη μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,033 -,061 

Sig. (2-tailed) ,825 ,683 

N 48 48 

διευκόλυνση 

αντίστροφο Stroop 

μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,407(**) -,007 

Sig. (2-tailed) ,004 ,963 

N 48 48 

παρεμβολή αντίστροφο 

Stroop μικτό χρόνος 

Pearson Correlation -,111 ,298(*) 

Sig. (2-tailed) ,454 ,040 

N 48 48 

κατονομασία χρωματος 

ουδέτερη μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,060 ,047 

Sig. (2-tailed) ,687 ,752 

N 48 48 

διευκόλυνση Stroop 

μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,027 -,532(**) 

Sig. (2-tailed) ,856 ,000 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation -,366(*) -,125 

Sig. (2-tailed) ,011 ,398 

N 48 48 

διευκόλυνση Stroop ανά 

συνθήκη χρόνος 

Pearson Correlation -,543(**) -,190 

Sig. (2-tailed) ,000 ,196 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

ουδέτερη ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation ,112 ,030 

Sig. (2-tailed) ,450 ,838 

N 48 48 

διεκόλυνση αντίστροφο 

Stroop ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation -,203 -,127 

Sig. (2-tailed) ,167 ,391 

N 48 48 

παρεμβολή αντίστροφο Pearson Correlation -,003 ,094 
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Stroop ανά συνθήκη 

χρόνος 

Sig. (2-tailed) ,984 ,525 

N 48 48 

έλεγχος συνεχούς 

επίδοσης χρόνος 

Pearson Correlation -,127 ,026 

Sig. (2-tailed) ,391 ,863 

N 48 48 

έλεγχος συνεχούς 

επίδοσης λάθη 

παρορμητικότητας 

Pearson Correlation ,123 ,104 

Sig. (2-tailed) ,404 ,481 

N 48 48 

αναστολή χρόνος Pearson Correlation -,077 ,332(*) 

Sig. (2-tailed) ,602 ,021 

N 48 48 

αναστολή λάθη Pearson Correlation ,009 -,059 

Sig. (2-tailed) ,952 ,689 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

ασύμβατη μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,238 ,675(**) 

Sig. (2-tailed) ,104 ,000 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

ασύμβατη ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation ,553(**) ,155 

Sig. (2-tailed) ,000 ,294 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

συμβατή ανα συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation ,223 ,110 

Sig. (2-tailed) ,128 ,459 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

συμβατή μικτό χρόνος 

Pearson Correlation -,089 -,058 

Sig. (2-tailed) ,548 ,695 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

συμβατη ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation ,149 ,055 

Sig. (2-tailed) ,313 ,709 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

συμβατή μικτό χρόνος 

Pearson Correlation ,035 ,322(*) 

Sig. (2-tailed) ,812 ,026 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

ασύμβατη ανά συνθήκη 

χρόνος 

Pearson Correlation ,097 ,093 

Sig. (2-tailed) ,514 ,529 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

ασύμβατη μικτό χρόνος 

Pearson Correlation -,002 ,031 

Sig. (2-tailed) ,992 ,835 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη μικτό λάθη 

Pearson Correlation -,238 -,250 

Sig. (2-tailed) ,103 ,087 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη ανά συνθήκη 

λάθη 

Pearson Correlation -,326(*) -,258 

Sig. (2-tailed) ,024 ,077 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

συμβατή μικτό λάθη 

Pearson Correlation -,027 -,015 

Sig. (2-tailed) ,858 ,921 

N 48 48 

κατονομασία χρώματος 

συμβατή ανά συνθήκη 

λάθη 

Pearson Correlation ,047 ,062 

Sig. (2-tailed) ,751 ,676 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων Pearson Correlation ,413(**) ,344(*) 
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συμβατή ανά συνθήκη 

λάθη 

Sig. (2-tailed) ,004 ,017 

N 48 48 

ανάγνωση λέξεων 

συμβατή μικτό χρόνος 

Pearson Correlation -,110 ,060 

Sig. (2-tailed) ,458 ,683 

N 48 48 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων δοκιμασιών στο μικτό και στα ανασυνθήκη 

έργα με την παρεμβολή Stroop του μικτού και των ανά συνθήκη έργων. Οι όροι «συμβατή», 

«ασύμβατη» και «ουδέτερη» αναφέρονται στην αντίστοιχη συνθήκη. Οι όροι «μικτό» και 

«ανά συνθήκη» αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης των ερεθισμάτων κάθε συνθήκης. Οι 

όροι «χρόνος» και «λάθη» αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων 

σε κάθε δοκιμασία αντίστοιχα. «Παρεμβολή στοΑντίστοφο Stroop» είναι η παρεμβολή του 

χρώματος στην ανάγνωση (χρωματο)λέξεων και μετράται με την αφαίρεση του χρόνου 

απόκρισης στην ανάγνωση λέξεων της ασύμβατης συνθήκης από την ουδέτερη. Με τον όρο 

«διεκόλυνση» εννοείται η διαφορά που παρατηρείται στο χρόνο απόκρισης μεταξύ συμβατής 

κι ουδέτερης συνθήκης τόσο στην κατονομασία χρώματος (διευκόλυνση Stroop) όσο και 

στην ανάγνωση λέξεων (διευκόλυνση αντίστροφο Stroop) καθώς η ταύτιση χρώματος και 

λέξεις οδηγει σε μικρότερο χρόνο απόκρισης στην συμβατή συνθήκη και στις δύο 

περιπτώσεις.     

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα, ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκρισή τους: 

 

 Παρεμβολή μικτό Παρεμβολή ανά συνθήκη 

Αντίστροφο stroop μικτό 0,298** --------------------------- 

 

Διευκόλυνση stroop μικτό -0,532** ---------------------------- 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη ανά συνθήκη 

----------------------- - 0,366* 

Διευκόλυνση stroop ανά 

συνθήκη 

------------------------ - 0,543** 

Αναστολή χρόνος 

απόκρισης 

0,332** ------------------------ 

Κατονομασία χρώματος 

ασύμβατη μικτό 

0,675** ------------------------ 

Κατονομασία χρώματος 

ασύμβατη ανά συνθήκη 

------------------------- 0,553** 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη ανά συνθήκη 

--------------------------- - 0,326* 

Ανάγνωση λέξεων 

συμβατή λάθη ανά 

συνθήκη 

---------------------------- 0,413** 

Κατονομασία χρώματος 

συμβατή μικτό  

0,322* -------------------------- 

 Πίνακας 3. Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα συσχετίσεων πρώτου πειράματος   
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Από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των έργων δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποια 

μεθοδολογία είναι προτιμότερη. Συγκεκριμένα, στα μικτά έργα δεν αναπαράχθηκαν τα προηγούμενα 

αποτελέσματα, πλην της θετικής συσχέτισης του έργου κατονομασίας χρώματος στην ασύμβατη 

συνθήκη με την παρεμβολή τόσο στο μικτό έργο {r(48)=0,675, p<0,001} όσο και στο ανά συνθήκη 

{r(48)=0,553, p<0,001} . Ιδιαίτερη σημασία έχει η θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στο 

έργο αναστολής με την παρεμβολή {μικτό έργο-r(48)=0,332, p<0,001}, καθώς η λειτουργία της 

αναστολής θεωρείται βασικός μηχανισμός στην παρεμβολή (Roelofs, 2003, Melara & Algom, 

2003). Αντίστοιχα, αξιοσημείωτη είναι η θετική συσχέτιση των λαθών στην ανάγνωση λέξεων 

συμβατή συνθήκη με την παρεμβολή {ανά συνθήκη έργο-r(48)=0,413, p<0,001}. Αυτό σημαίνει 

πως όσο περισσότερα λάθη κάνει κάποιος στην ανάγνωση της λέξης τόσο μεγαλύτερη φαίνεται να 

είναι η παρεμβολή stroop, δείχνοντας έτσι μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ της αναγνωστικής 

ικανότητας (ως προς τα λάθη) και της παρεμβολής, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία και από 

προγενέστερες έρευνες (Δ. Σκοτεινου, 2008, Protopapas et all, 2006).  

  Σχετικά με τη σύκριση των μέσων όρων των έργων που απαρτίζουν την παρεμβολή, τα 

αποτελέσματα (paired-samples t-test) φαίνονται στους παρακάτω πίνακες (χρόνος απόκρισης και 

λάθη):  

 

 

 

Χρόνος απόκρισης (ms)  
 

 Μ.Ο Μικτό 
έργο 

Μ.Ο Ανά 
συνθήκη 
έργα 

Paired-
samples t- 
test 

Sig. 

Κατονομασία 
χρώματος  
συμβατή 
συνθήκη 

651,02 540,26 9,267 ,000 

Κατονομασία 
χρώματος 
ουδέτερη 
συνθήκη 

629,08 568,19 7,288 ,000 

Κατονομασία 
χρώματος 
ασύμβατη 
συνθήκη 

742,94 670,95 6,158 ,000 

 
Πίνακας 4. Σύγκριση μέσων όρων του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος 

(συμβατή ασύμβατη ουδέτερη συνθήκη) στο μικτό και στα ανά συνθήκη έργα. 
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Λάθη (αριθμός) 

 

 

 Μ.Ο Μικτό 
έργο 

Μ.Ο Ανά 
συνθήκη 
έργα 

Paired-
samples t- 
test 

Sig. 

Κατονομασία 
χρώματος  
συμβατή 
συνθήκη 

0,41 0,20 1,300 ,200 

Κατονομασία 
χρώματος 
ουδέτερη 
συνθήκη 

0,24 0,31 - ,477 ,636 

Κατονομασία 
χρώματος 
ασύμβατη 
συνθήκη 

2,43 0,94 4,847 ,000 

Πίνακας 5. Σύγκριση μέσων όρων του αριθμού λαθών στην κατονομασία χρώματος (συμβατή 

ασύμβατη ουδέτερη συνθήκη) στο μικτό και στα ανά συνθήκη έργα. 

  

 

 

 

 

  Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων 

όρων στον χρόνο απόκρισης για τους δύο πειραματικούς χειρισμούς με αυτούς των ανα συνθήκη 

έργων κατονομασίας χρώματος και στις τρεις συνθήκες να είναι μικρότεροι από εκείνους των 

αντίστοιχων μικτών. Παρόμοια, και ως προς τον αριθμό των λαθών παρατηρείται σημαντική 

διαφορά στην κατονομασία χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη (λιγότερα λάθη στα ανά συνθήκη 

έργα). 

  Τα δεδομένα αυτά εξηγούνται καλύτερα από τις θεωρίες για το κόστος των μικτών έργων λόγω 

δυσκολίας υιοθέτησης στρατηγικής και των συνεχών εναλλαγών στην νοητική κατάσταση (Los, 

1996) καθώς δεν παρατηρήθηκε ώφελος σε χρόνο ή λάθη στο «δύσκολο» έργο (κατονομασία 

χρώματος ασύμβατη συνθήκη) όπως προέβλεπε η θεωρία για τον μηχανισμό θέσης κριτηρίου 

χρόνου (Lupker et all, 2003). Φαίνεται, λοιπόν, πως η ανάμειξη των συνθηκών οδηγεί τους 

συμμετέχοντες σε μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης και περισσότερα λάθη.  

  Με βάση τα δεδομένα των συσχετίσεων μεταξύ των έργων και την σύκριση των μέσων όρων 

μεταξύ των κρίσιμων έργων, φάνηκαν ως καλύτερη επιλογή  τα ανά συνθήκη έργα, ώστε να μην 

υπάρχουν επιδράσεις στο αποτέλεσμα της αβεβαιότητας των συμμετεχόντων ή των πολλών λαθών. 

Επίσης, οι οδηγίες, που στο παραπάνω πείραμα καλούσαν τους συμμετέχοντες να απαντήσουν 

γρήγορα και σωστά, διατηρήθηκαν ώστε να μην υπάρχει κάποια εξωτερική επίδραση του, να 

ρίχνουν δηλαδή το βάρος σε μία από τις δύο διαστάσεις.  
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Δεύτερο πέιραμα (επίδραση της εξάσκησης στην παρεμβολή stroop σε παιδιά και ενήλικες) 

 

Εισαγωγή  

 

  Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την επίδραση της εξάσκησης στην παρεμβολή Stroop 

ασχολούνται κυρίως με την επίδραση της εξάσκησης της κατονομασίας χρώματος ασύμβατη 

συνθήκη στην παρεμβολή και όχι με την εξάσκηση στις επιμέρους διαστάσεις. Οι έρευνες που 

αναφέρονται στην εξάσκηση στις επιμέρους διαστάσεις είναι αρκετά παλιές (Stroop, 1935, Brown, 

1915 από Macleod & Dunbar 1988), αν και όλες έδειξαν βετίωση τόσο στα έργα εξάσκησης όσο και 

στην παρεμβολή. Τα περισσότερα σύγχρονα δεδομένα αφορούν άλλα είδη παρεμβολής (χρώμα-

σχήμα, αριθμητικό Stroop) όπου τα αποτελέσματα δείχνουν μια εικόνα βελτίωσης του ίδιου του 

έργου και βελτίωση ή και αντιστροφή της παρεμβολής. 

   Ως προς την εξάσκηση στην ίδια στην κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη από έρευνες 

φαίνεται πως επιδρά μειώνοντας το χρόνο της παρεμβολής (MacLeod, 1991). Ωστόσο, αντιστροφή 

της παρεμβολής δεν φαίνεται εφικτή μέσω εξάσκησης σε αντίθεση με τις παραλλαγές του Stroop 

(Roelofs, 2003). Ως προς την ηλικιακή ομάδα, γενικά παρατηρείται μεγαλύτερη παρεμβολή σε 

μικρά παιδιά, η οποία μειώνεται στην ενήλικη ζωή για να αυξηθεί ξανά στους μεγαλύτερους 

ενήλικες (MacLeod, 1991). Τέλος, έχει παρατηρηθεί πως οι μεγαλύτερη μείωση κατά την εξάσκηση 

συμβαίνει νωρίς στην εξάσκηση (Dulaney & Rogers, 1994 από Davidson et all, 2003) . 

 

 

Υποθέσεις  

 

  Στη παρούσα έρευνα σκοπός είναι η μελέτη αλλαγών στην παρεμβολή Stroop με βάση τρία είδη 

εξάσκησης: εξάσκηση στο έργο παρεμβολής (κατονομασία χρώματος ασύμβατη), στο χρώμα 

(κατονομασία χρώματος ουδέτερη) και στην λέξη σε παιδιά και ενήλικες. Οι υποθέσεις για την 

επίδραση της εξάσκησης στην παρεμβολή με βάση τις υπάρχουσες θεωρίες (όπως αυτές 

αναλύθηκαν στην Εισαγωγή) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 6. Υποθέσεις για την παρεμβολή Stroop μετά από την εξάσκηση σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

θεωρίες.    

 

  Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως ως προς την εξάσκηση στην παρεμβολή και οι τέσσερις 

θεωρίες προβλέπουν μείωση της παρεμβολής. Για την θεωρία της σχετικής ταχύτητας επεξεργασίας 

και για αυτή του προοδευτικού χαρακτήρα της αυτοματοποίησης η μείωση υποτίθεται ως 

αποτέλεσμα της μείωσης του χρόνου απόκρισης στο έργο παρεμβολής, με τα έργα των διαστάσεων 

(ουδέτερες συνθήκες) να παραμένουν σταθερά. Με βάση τη θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας η 

μείωση προέρχεται από την γρηγορότερη αναστολή της λέξης, ενώ κατά την δομική θεωρία μέσω 

της εξάσκησης μπορεί να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ των διαστάσεων οδηγώντας σε 

γρηγορότερη αναστολή της λέξης και γρηγορότερη ενεργοποίηση του χρώματος. 

Είδος 

εξάσκησης 

Σχετική 

ταχύτητα 

επεξεργασίας 

Προοδευτικός 

χαρακτήρας 

αυτοματοποίησης 

Θεμελιώδης  

ασυμμετρία 

Δομική θεωρία 

ΠΡΑΣΙΝΟ Μείωση 

παρεμβολής 

Μείωση 

παρεμβολής 

Μείωση 

παρεμβολής 

Μείωση 

παρεμβολής 

ΧΧΧΧΧ Μείωση(?) 

παρεμβολής  

Μείωση(?) 

παρεμβολής 

Μείωση(?) 

παρεμβολής 

Μείωση (?) 

παρεμβολής 

ΠΡΑΣΙΝΟ Αύξηση 

παρεμβολής 

Αύξηση 

παρεμβολής 

Μείωση 

παρεμβολής 

Μείωση (?) 

παρεμβολής 
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  Ως προς την εξάσκηση στο χρώμα την εξάσκηση στο χρώμα οι τρεις πρώτες θεωρίες δεν είναι 

τόσο ξεκάθαρες καθώς δεν προβλέπεται άμεσα πόση ενδέχεται να είναι η μείωση στην διαφορά των 

διαστάσεων με την οποία μετράμε την παρεμβολή. Ακόμη, και στην δομική θεωρία δεν μπορεί να 

συναχθεί ασφαλές συμπέρασμα γι’ αυτό το είδος εξάσκησης αφού δεν μπορεί να προβλεφθεί αν θα 

υπάρξει μείωση της ανισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων και κατ’ επέκταση ποια θα είναι η 

συμπεριφορά στις διαστάσεις. Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί πως τείνουν προς την μείωση. 

  Τέλος, ως προς την εξάσκηση στην ανάγνωση λέξεων οι υποθέσεις διαφέρουν μεταξύ των 

θεωριών. Οι θεωρίες της σχετικής ταχύτητας επεξεργασίας και του προοδευτικού χαρακτήρα της 

αυτοματοποίησης προβλέπουν αύξηση της παρεμβολής ως αποτέλεσμα της μείωσης της ταχύτητας 

επεξεργασίας/αυξησης αυτοματοπόιησης (αντίστοιχα), εφόσον η κατονομασία χρώματος (ουδέτερη) 

θα παραμείνει σταθερή. Αντίθετα, κατά την θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας προβλέπεται 

μείωση της παρεμβολής, καθώς η μείωση του χρόνου ανάγνωσης της λέξης, θα έχει ως αποτέλεσμα 

την ταχύτερη αναστολή της. Τέλος, με βάση τη δομική θεωρία, όπως και με την εξάσκηση στο 

χρώμα, δεν υπάρχουν και εδώ σαφή στοιχεία για το πως θα εξελιχθεί η συμπεριφορά μετά την 

εξάσκηση ως προς την μείωση της ανισσοροπίας μεταξύ των διαστάσεων. Παρόλ’ αυτά μπορεί να 

υποστηριχθεί μια τάση μείωσης, αν υποτεθεί πως η εξάσκηση στην λέξη θα οδηγήσει σε 

γρηγορότερη αναστολή της, ενώ η διέγερση του χρώματος θα παραμέινει σχετικά σταθερή και άρα 

θα μειώθεί ο χρόνος απόκρισης στο έργο παρεμβολής stroop (ενώ το χρώμα θα παραμείνει 

σταθερό). 

 

 

 

 

 

 

Μέθοδος 

 

Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 66 παιδιά τετάρτης και πέμπτης δημοτικού και 40 ενήλικες 18-40 ετών. 

 

Υλικό  

 

Εκτελέστηκε πειραματική έρευνα με τρεις πειραματικές ομάδες ανάλογα με το είδος εξάσκησης και 

μία ομάδα ελεγχου χωρίς εξάσκηση με σκοπό την συγκριτική ανάλυση τους. Οι πειραματικές 

ομάδες ανάλογα με το είδος εξάσκησης είναι: 

 

      Eξάσκηση στην ανάγνωση λέξεων ουδέτερη συνθήκη-ομάδα λέξης (15 παιδιά-10 ενήλικες) 

      Eξάσκηση στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη -ομάδα χρώματος (13 παιδιά-10 

ενήλικες) 

      Eξάσκηση στην κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη-ομάδα παρεμβολής (19 παιδιά-

10 ενήλικες) 

      Aπουσία εξάσκησης-ομάδα ελέγχου (18 παιδιά-10 ενήλικες) 

 

  Η εξάσκηση διαρκεί τρεις μέρες, ενώ μία μέρα πριν και μία μέρα μετά γίνονται μετρήσεις για την 

αναγνωστική επίδοση και την ικανότητα αναστολής και συγκέντρωσης. 

Η παρουσίαση των δοκιμασιών, όπως και στο προηγούμενο πείραμα, γίνεται στην οθόνη 

υπολογιστή με τη χρήση του προγράμματος DMDX (Forster, K. I., & Forster, J. C. 2003). Οι 

απαντήσεις στις περισσότερες είναι φωνητικές και καταγράφονται με τη βοήθεια ακουστικών και 

μικροφώνου, ενώ στην δοκιμασία αναστολής και συνεχούς επίδοσης οι απαντήσεις δίνονται με τη 
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χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού αντίστοιχα. Η καταγραφή των απαντήσεων γίνεται με σκοπό 

των προσδιορισμό του χρόνου απόκρισης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου είτε άμεσα μέσω του 

προγράμματος DMDX (Forster, K. I., & Forster, J. C. 2003),  για τα έργα με χειροκίνητη απόκριση, 

είτε μέσω προσδιορισμού του ακριβούς χρόνου απόκρισης για τις φωνητικές απαντήσεις με τη 

χρήση του προγράμματος CheckVocal (Protopapas, 2007). 

 

 

Κατά την πρώτη μέτρηση οι συμμετέχοντες υποβάλλονται στα εξής έργα (με την συγκεκριμένη 

σειρά): 

Aνάγνωση λέξεων  

      Aνάγνωση ψευδολέξεων  

      Kατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη  

      Kατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη  

      Aνάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα)  ουδέτερη συνθήκη  

      Aνάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα)  ασύμβατη συνθήκη  

      Δοκιμασία αναστολής  

      Δοκιμασία συνεχούς επίδοσης  

 

 

Κατά την εξάσκηση οι συμμετέχοντες υποβάλλονται για τρεις μέρες σε μία από τις παρακάτω 

δοκιμασίες ανάλογα με την ομάδα στην οποία θα έχουν (τυχαία) τοποθετηθεί : 

      Ανάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα) ουδέτερη συνθήκη 

      Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

      Κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη 

 

      

Μετά την τριήμερη εξάσκηση οι συμμετέχοντες υποβάλλονται στα εξής έργα-κοινά με την πρώτη 

μέτρηση (με τη συγκεκριμένη σειρά): 

Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη  

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη  

      Ανάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα)  ουδέτερη συνθήκη  

      Ανάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα)  ασύμβατη συνθήκη  

      Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη  

      Κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη  

      Δοκιμασία αναστολής  

      Δοκιμασία συνεχούς επίδοσης  

 

 

 

 

Δοκιμασίες (αναλυτικά) 

 

 Πρώτη-Τελευταία μέτρηση 

 

Ανάγνωση λέξεων 

80 ερεθίσματα-λέξεις (βλ. Παράρτημα) που εμφανίζονται στην οθόνη υπολογιστή σε μαύρο φόντο 

με άσπρα γράμματα. Οι οδηγίες που δίνονται θα είναι οι εξής: «Διάβασε τη λέξη που θα βλέπεις 

στην οθόνη γρήγορα και σωστά.» Για τους ενήλικες το έργο ανάγνωσης λέξεων είναι ίδιο με αυτό 

του πρώτου πειράματος 

Παράδειγμα (δοκιμασία παιδιών) :    άγαλμα 
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Ανάγνωση ψευδολέξεων 

36 ερεθίσματα-ψευδολέξεις (βλ. Παράρτημα) που εμφανίζονται σε οθόνη υπολογιστή σε μαύρο 

φόντο με άσπρα γράμματα. Οι οδηγίες που δίνονται θα είναι οι εξής: «Διάβασε την ψεύτικη λέξη 

που θα βλέπεις στην οθόνη γρήγορα και σωστά.».  Για τους ενήλικες το έργο ανάγνωσης λέξεων 

είναι ίδιο με αυτό του πρώτου πειράματος 

Παράδειγμα (δοκιμασία παιδιών):  αγκρηνός 

 

Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη (κοινή δοκιμασία για παιδιά και ενήλικες) 

24 ερεθίσματα-χρωματιστά γράμματα που εμφανίζονται σε οθόνη υπολογιστή σε μαύρο φόντο. 

Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής: «Πες γρήγορα και σωστά το χρώμα των γραμμάτων».  

Είδη ερεθισμάτων:  ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

 

 

 

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη (κοινή δοκιμασία για παιδιά και ενήλικες) 

24 ερεθίσματα-λέξεις που σημαίνουν χρώμα με χρωματιστά γράμματα, που εμφανίζονται σε οθόνη 

υπολογιστή σε μαύρο φόντο. Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής: «Πες γρήγορα και σωστά το 

χρώμα των γραμμάτων. Μην διαβάζεις τις λέξεις!».  

Είδη ερεθισμάτων: πράσινο κίτρινο κόκκινο κίτρινο  

πράσινο κόκκινο 

 

 

Ανάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα) ουδέτερη συνθήκη (κοινή δοκιμασία για παιδιά και 

ενήλικες) 

 

24 ερεθίσματα-λέξεις που εμφανίζονται σε οθόνη υπολογιστή σε μαύρο φόντο με άσπρα γράμματα. 

Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής: «Διάβασε την λέξη που θα βλέπεις στην οθόνη γρήγορα και 

σωστά.». 

Είδη ερεθισμάτων: κόκκινο κίτρινο πράσινο 

 

 

Ανάγνωση λέξεων (που σημαίνουν χρώμα) ασύμβατη συνθήκη(κοινή δοκιμασία για παιδιά και 

ενήλικες) 

 

24 ερεθίσματα-λέξεις που σημαίνουν χρώμα με χρωματιστά γράμματα, που εμφανίζονται σε οθόνη 

υπολογιστή σε μαύρο φόντο. Οι οδηγίες που δίνονται είναι οι εξής: «Διάβασε την λέξη που θα 

βλέπεις στην οθόνη γρήγορα και σωστά.». 

Είδη ερεθισμάτων: πράσινο κίτρινο κόκκινο κίτρινο  

πράσινο κόκκινο 

 

 

Δοκιμασία αναστολής (κοινή δοκιμασία για παιδιά και ενήλικες) 

 

Θα παρουσιαστούν 80 ζεύγη ερεθισμάτων-δοκιμασίες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε τέσσερις 

ομάδες των δύο φάσεων. Σε κάθε ομάδα, στην πρώτη φάση δίνεται η οδηγία στο συμμετέχοντα να 

πατήσει το αντίστοιχο πλήκτρο με το γράμμα που βλέπει στην οθόνη, ενώ στην δεύτερη φάση κάθε 

ομάδας να πατήσει το άλλο γράμμα του ζεύγους από το γράμμα που βλέπει στην οθόνη.  
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Τα ζεύγη γραμμάτων θα είναι τα εξής: Α-Λ  Σ-Κ  Ν-Ζ  Μ-Χ 

 

 

 

Δοκιμασία συνεχούς επίδοσης   

Θα παρουσιαστούν 160 ερεθίσματα-φιγούρες παιδικών και δίνεται η οδηγία στον συμμετέχοντα να 

πατά το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού κάθε φορά που βλέπει τη φιγούρα του Nemo και να 

αποφεύγει οποιαδήποτε απάντηση όταν εμφανίζεται άλλη φιγούρα, όσο πιο γρήγορα και σωστά 

μπορεί.  Στους ενήλικες το έργο είναι ίδιο με αυτό του πρώτου πειράματος.  

Για παράδειγμα (δοκιμασία παιδιών): φιγούρα Nemo  

Άλλη φιγούρα  

 

  

 

 

 

 

 

 

Εξάσκηση  

Οι δοκιμασίες της εξάσκησης ανά ομάδα περιέχουν τα ίδια ερεθίσματα όπως και οι αντίστοιχές των 

πρώτων-τελευταίων μετρήσεων. Ο αριθμός των ερεθισμάτων για τα παιδιά είναι 144 ανά 

δοκιμασία/μέρα εξάσκησης, ενώ για τους ενήλικες 192 ανά δοκιμασία/ανά μέρα εξάσκησης.  
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Αποτελέσματα  

 

1. Περιγραφικά στοιχεία  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία ανά ομάδα εξάσκησης (μέσοι όροι, τυπική 

απόκλιση) στα βασικά έργα πριν (Α) και μετά την εξάσκηση (Β) για τα παιδιά και  τους ενήλικες. 

 

Α. Παιδιά 

 

Ομάδα εξάσκησης στην παρεμβολή  

 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία 
χρωματος ουδέτερη 
Α 

15 611,68 815,28 699,5323 72,72733 

Παρεμβολή Α 15 39,72 354,81 200,7895 101,26062 

Κατονομασία 
λέξεων ουδέτερη Α 

15 549,72 839,66 629,7726 72,59191 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Α 

15 -65,36 133,30 41,1179 61,70392 

Αναστολή Α 15 5,57 226,45 120,1329 70,73518 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

15 301,05 714,63 520,6668 125,77737 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης 
Α 

15 0 4 1,13 1,302 

Κατονομασία 
χρώματος ουδέτερη 
Β 

15 580,97 974,89 772,0893 124,49125 

Παρεμβολή Β 15 29,32 228,89 90,5857 60,72838 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

15 559,47 956,42 798,7537 134,75067 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Β 

15 -241,22 405,77 19,8026 155,12204 

Αναστολή Β 15 -36,26 216,31 115,3260 83,58615 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

15 323,84 826,05 526,2549 147,15016 

Λάθη έλεχος 
συνεχούς επίδοσης 
Β 

15 0 6 1,80 1,781 

Πίνακας 7. Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας παρεμβολής παιδιών. Οι μεταβλητές αναφέρονται 

σε χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που 

αναφέρεται σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 
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Ομάδα εξάσκησης στο χρώμα 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία 
χρωματος ουδέτερη 
Α 

13 542,02 804,63 661,1901 90,04359 

Παρεμβολή Α 13 52,64 338,66 181,0342 85,22200 

Κατονομασία 
λέξεων ουδέτερη Α 

13 487,16 741,10 595,9123 68,80028 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Α 

13 -44,18 64,52 7,8775 29,23514 

Αναστολή Α 13 -14,65 263,52 146,5395 95,94304 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

13 299,33 666,94 472,6037 100,69302 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης 
Α 

13 0 4 ,92 1,188 

Κατονομασία 
χρώματος ουδέτερη 
Β 

13 554,13 1001,52 707,8202 116,76806 

Παρεμβολή Β 13 -4,80 375,84 197,7502 94,12172 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

13 524,15 854,72 661,4702 91,54594 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Β 

13 -115,22 237,07 14,2534 87,55014 

Αναστολή Β 13 28,84 266,76 117,7238 71,08285 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

13 302,15 654,09 474,6196 93,81432 

Λάθη έλεχος 
συνεχούς επίδοσης 
Β 

13 0 7 1,54 2,025 

Πίνακας 8. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας χρώματος παιδιών. Οι μεταβλητές αναφέρονται σε 

χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που αναφέρεται 

σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 

 

 

Ομάδα εξάσκησης στη λέξη 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία 
χρωματος ουδέτερη 
Α 

20 579,74 913,21 707,2590 109,11418 

Παρεμβολή Α 20 -18,36 486,95 224,6759 125,84201 

Κατονομασία 
λέξεων ουδέτερη Α 

20 489,81 958,95 647,7817 101,99994 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Α 

20 -101,65 217,01 22,8374 72,54624 

Αναστολή Α 20 34,81 297,08 140,9049 76,98220 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

20 358,42 698,26 502,2236 92,43933 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης 
Α 

20 0 4 1,10 1,210 

Κατονομασία 
χρώματος ουδέτερη 
Β 

20 587,02 1050,43 741,9188 109,86319 

Παρεμβολή Β 20 -100,80 319,20 142,0802 100,84040 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

20 542,90 1099,31 677,3703 137,63177 
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Αντίστροφη 
παρεμβολή Β 

20 -141,46 287,71 33,8922 113,35395 

Αναστολή Β 19 -46,11 251,48 110,0664 75,79145 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

20 313,42 648,03 491,3146 93,40361 

Λάθη έλεχος 
συνεχούς επίδοσης 
Β 

20 0 4 1,40 1,429 

Πίνακας 9. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας λέξης παιδιών. Οι μεταβλητές αναφέρονται σε 

χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που αναφέρεται 

σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 

 

 

 

Ομάδα ελέγχου 

 

   N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία 
χρωματος ουδέτερη 
Α 

18 559,12 1030,41 758,1879 134,43521 

Παρεμβολή Α 18 25,67 381,37 185,5462 82,36989 

Κατονομασία 
λέξεων ουδέτερη Α 

18 505,10 1108,55 714,4185 136,94131 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Α 

18 12,05 131,71 64,4387 33,44255 

Αναστολή Α 18 -6,42 256,08 135,0156 76,69504 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

18 336,03 660,05 518,9893 96,54957 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης 
Α 

18 0 5 1,56 1,617 

Κατονομασία 
χρώματος ουδέτερη 
Β 

18 599,99 1016,87 771,3012 126,89390 

Παρεμβολή Β 18 23,33 371,99 207,0991 112,08563 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

18 603,16 975,43 751,0400 113,97584 

Αντίστροφη 
παρεμβολή Β 

18 -44,17 133,01 32,3031 54,24828 

Αναστολή Β 18 -177,06 287,82 87,8456 120,76974 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

18 354,38 659,98 508,6357 94,58284 

Λάθη έλεχος 
συνεχούς επίδοσης 
Β 

18 0 3 ,83 1,043 

Πίνακας 10. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας ελέγχου παιδιών. Οι μεταβλητές αναφέρονται σε 

χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που αναφέρεται 

σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 
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Β. Ενήλικες 

 

Ομάδα εξάσκησης στην παρεμβολή 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη Α 

10 454,52 583,35 525,5083 50,37214 

Παρεμβολή Α 10 38,18 397,12 119,5500 104,07466 

Κατονομασία λέξεων 
ουδέτερη Α 

10 382,15 557,99 470,7004 64,10759 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Α 

10 -82,96 192,80 33,5015 90,34910 

Αναστολή Α 9 -14,20 314,77 161,2008 104,93217 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

10 299,42 456,48 358,9398 44,38471 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης Α 

10 0 5 2,80 1,687 

Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη Β 

10 411,13 585,17 504,0231 60,17100 

Παρεμβολή Β 10 -56,62 188,68 42,5108 64,98272 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

10 355,41 501,85 445,2704 52,67775 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Β 

10 -34,07 108,93 22,4375 42,02991 

Αναστολή Β 10 18,51 232,01 112,6518 71,26868 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 278,53 421,60 347,1385 47,66794 

Λάθη έλεχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 1 5 2,90 1,287 

Πίνακας 11. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας παρεμβολής ενηλίκων. Οι μεταβλητές 

αναφέρονται σε χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» 

που αναφέρεται σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση 

αντίστοιχα. 

 

 

Ομάδα εξάσκησης στο χρώμα 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη Α 

10 515,84 630,23 589,1995 31,57162 

Παρεμβολή Α 10 42,98 276,48 126,2038 64,92980 

Κατονομασία λέξεων 
ουδέτερη Α 

10 446,46 677,37 530,8063 77,59737 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Α 

10 -118,81 291,33 19,9259 115,13541 

Αναστολή Α 10 35,93 333,55 158,0580 95,44351 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

10 316,03 460,15 385,7755 50,14636 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης Α 

10 0 7 2,50 2,369 

Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη Β 

10 460,88 756,62 566,4990 86,85186 

Παρεμβολή Β 10 -42,48 192,14 63,7590 84,41263 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

10 416,63 624,27 485,1149 63,42267 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Β 

10 -48,32 180,12 21,3860 72,74550 

Αναστολή Β 10 41,58 188,86 121,3742 51,13244 

Έλεγχος συνεχούς 9 332,42 419,12 374,2238 30,33701 



 27 

επίδοσης Β 

Λάθη έλεχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 0 4 1,60 1,075 

Πίνακας 12. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας χρώματος ενηλίκων. Οι μεταβλητές αναφέρονται 

σε χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που 

αναφέρεται σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 

 

 

 

Ομάδα εξάσκησης στη λέξη 

 
  

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη Α 

10 465,72 599,89 538,0992 45,23268 

Παρεμβολή Α 10 -3,26 154,38 104,1039 50,17952 

Κατονομασία λέξεων 
ουδέτερη Α 

10 421,35 514,61 467,4371 26,61720 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Α 

10 -40,56 219,38 28,2558 78,85213 

Αναστολή Α 10 -12,94 239,69 127,8661 75,72495 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

10 266,78 447,93 342,0526 52,33742 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης Α 

10 1 9 3,90 2,644 

Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη Β 

10 440,92 561,88 492,7109 44,91982 

Παρεμβολή Β 10 -20,56 157,14 83,4787 48,68769 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

10 363,88 517,04 434,4580 46,19133 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Β 

10 -75,18 175,27 24,2928 70,22068 

Αναστολή Β 10 -30,19 198,77 90,3198 81,11902 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 267,75 438,91 339,3587 51,86416 

Λάθη έλεχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 0 8 3,40 2,271 

Πίνακας 13. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας λέξης ενηλίκων. Οι μεταβλητές αναφέρονται σε 

χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που αναφέρεται 

σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 

 

 

 

Ομάδα ελέγχου 
 

  N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο 
Τυπική 
απόκλιση 

Κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη Α 

10 491,87 795,28 598,2157 80,17085 

Παρεμβολή Α 10 7,60 186,59 97,4498 59,43510 

Κατονομασία λέξεων 
ουδέτερη Α 

10 450,09 753,17 521,0950 92,30151 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Α 

10 -85,28 12,55 -23,9675 30,49603 

Αναστολή Α 10 123,34 272,89 183,8377 55,08934 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Α 

10 285,49 443,19 370,2074 50,78490 

Λάθη έλεγχος 
συνεχούς επίδοσης Α 

10 0 6 2,60 2,221 
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Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη Β 

10 499,27 698,40 590,6341 59,58065 

Παρεμβολή Β 10 -50,25 294,43 89,1353 101,61065 

Ανάγνωση λέξεων 
ουδέτερη Β 

10 438,37 594,63 515,2421 48,57748 

Αντίστροφη παρεμβολή 
Β 

10 -36,97 3,89 -11,4350 14,89341 

Αναστολή Β 10 60,94 303,00 157,0305 70,81430 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 293,48 404,13 352,1251 38,45964 

Λάθη έλεχος συνεχούς 
επίδοσης Β 

10 0 6 2,20 1,814 

Πίνακας 14. . Περιγραφικά δεδομένα της ομάδας ελέγχου ενηλίκων. Οι μεταβλητές αναφέρονται 

σε χρόνους απόκρισης, εκτός από την μεταβλητή «Λάθη έλεγχος συνεχούς επίδοσης» που 

αναφέρεται σε λάθη. Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα. 
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2. Συσχετίσεις (Pearson r) έργων με την παρεμβολή  
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανά ομάδα εξάσκησης (μέσοι όροι, τυπική απόκλιση) των 

βασικών έργων με την παρεμβολή πριν (Α) και μετά την εξάσκηση (Β) για τα παιδιά και  τους 

ενήλικες. Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις είναι σημειωμένες με γαλάζιο χρωμα.  

 

Α. Παιδιά 

 

Ομάδα παρεμβολής 

 
  

 
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,123 ,045 ,216 ,389 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,639 ,152 ,192 ,286 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,159 ,034 -,022 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Α 

,106 ,161 ,284 ,221 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

,114 ,203 ,279 ,229 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

,068 ,175 ,122 ,123 

Αναστολή χρόνος Α -,026 -,293 -,182 ,048 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

,088 ,132 ,244 ,228 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,186 -,016 -,102 ,127 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,114 -,196 ,197 ,336 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,210 ,535 ,257 ,470 

Παρεμβολή χρόνος Β ,159 1,000 ,124 ,256 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Β 

,191 ,203 ,282 ,375 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

,118 ,218 ,262 ,259 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,063 ,060 ,027 -,086 

Αναστολή χρόνος Β ,134 ,134 -,212 ,047 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,047 ,135 ,233 ,286 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,079 ,041 -,077 ,155 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,062 ,166 ,004 ,315 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,058 ,185 ,894 ,269 

Παρεμβολή λάθη Α ,034 ,124 1,000 ,144 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Α 

,134 -,002 ,117 ,147 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,081 ,074 ,120 ,067 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,004 ,098 ,068 -,023 

αναστολή λάθη Α ,017 -,187 ,147 -,053 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,253 -,125 ,302 -,062 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,093 ,181 ,267 ,896 



 30 

 Πίνακας 15. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα παρεμβολής παιδιών. Τα «Α» και 

«Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και «λάθη» αναφέρονται 

στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία αντίστοιχα. 

 

 
Ομάδα χρώματος 

 
  

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,149 ,100 ,209 ,395 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,636 ,206 ,184 ,295 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,171 ,028 -,017 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Α 

,083 ,249 ,279 ,259 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

,087 ,287 ,275 ,258 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

,045 ,194 ,110 ,106 

Αναστολή χρόνος Α -,019 -,242 -,174 ,084 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

,073 ,120 ,234 ,191 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,177 ,014 -,108 ,132 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,098 -,195 ,186 ,289 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,207 ,568 ,257 ,496 

Παρεμβολή χρόνος Β ,171 1,000 ,137 ,346 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Β 

,162 ,114 ,254 ,248 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

,092 ,157 ,240 ,166 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,069 ,079 ,025 -,070 

Αναστολή χρόνος Β ,141 ,096 -,210 ,026 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,059 ,097 ,222 ,226 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,084 -,028 -,077 ,095 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,051 ,217 ,000 ,336 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,048 ,220 ,894 ,281 

Παρεμβολή λάθη Α ,028 ,137 1,000 ,146 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Α 

,130 ,033 ,115 ,162 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,063 ,140 ,112 ,100 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

-,017 ,160 ,059 ,006 

παρεμβολή λάθη Β -,022 ,256 ,144 1,000 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Β 

,137 ,082 ,226 ,141 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,082 ,035 ,322 ,000 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

,060 ,022 ,289 -,025 

Αναστολή λάθη Β -,058 -,109 ,118 ,056 
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αναστολή λάθη Α -,001 -,249 ,126 -,139 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,233 -,183 ,280 -,137 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,087 ,250 ,265 ,897 

παρεμβολή λάθη Β -,017 ,346 ,146 1,000 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Β 

,119 ,042 ,211 ,078 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,067 -,106 ,282 -,130 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

,050 -,116 ,256 -,146 

Αναστολή λάθη Β -,075 -,130 ,105 ,007 

Πίνακας 16. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα χρώματος παιδιών. Τα «Α» και 

«Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και «λάθη» αναφέρονται 

στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία αντίστοιχα. 

 
 

Ομάδα λέξης 

 
  

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,113 ,050 ,216 ,386 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,636 ,163 ,195 ,276 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,171 ,037 -,033 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Α 

,112 ,189 ,285 ,246 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

,131 ,206 ,280 ,244 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

,099 ,129 ,120 ,109 

Αναστολή χρόνος Α -,040 -,221 -,176 ,080 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

,097 ,085 ,240 ,189 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,198 -,010 -,102 ,132 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,127 -,228 ,192 ,286 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,237 ,551 ,257 ,510 

Παρεμβολή χρόνος Β ,171 1,000 ,123 ,354 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Β 

,227 ,046 ,262 ,254 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

,145 ,091 ,248 ,167 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,072 ,072 ,029 -,074 

Αναστολή χρόνος Β ,132 ,108 -,213 ,026 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,033 ,066 ,226 ,229 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,075 -,016 -,079 ,095 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,083 ,184 ,005 ,340 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,070 ,192 ,894 ,282 

Παρεμβολή λάθη Α ,037 ,123 1,000 ,145 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη ,122 ,031 ,120 ,156 
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λάθη Α 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,082 ,103 ,121 ,094 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,016 ,112 ,069 ,005 

αναστολή λάθη Α ,035 -,284 ,133 -,135 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,242 -,204 ,287 -,142 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,078 ,247 ,269 ,894 

παρεμβολή λάθη Β -,033 ,354 ,145 1,000 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Β 

,147 ,003 ,217 ,076 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,107 -,135 ,286 -,122 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

,086 -,140 ,258 -,139 

Αναστολή λάθη Β -,043 -,165 ,112 ,008 

Πίνακας 17. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα λέξης παιδιών. Τα «Α» και «Β» 

αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και «λάθη» αναφέρονται στο 

μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία αντίστοιχα. 

 
 

Ομάδα ελέγχου 

 
  

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,099 -,030 ,199 ,339 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,665 ,114 ,181 ,255 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,185 ,043 ,001 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Α 

,151 ,100 ,271 ,184 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

,171 ,108 ,267 ,166 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

,104 ,057 ,097 ,031 

Αναστολή χρόνος Α -,027 -,231 -,176 ,091 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

,097 ,065 ,234 ,170 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,205 -,054 -,118 ,097 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,126 -,266 ,184 ,263 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,250 ,514 ,241 ,462 

Παρεμβολή χρόνος Β ,185 1,000 ,103 ,303 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
χρόνος Β 

,196 ,030 ,251 ,214 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

,129 ,069 ,238 ,129 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,060 ,059 ,025 -,081 

Αναστολή χρόνος Β ,123 ,149 -,203 ,057 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,042 ,061 ,223 ,216 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,059 ,045 -,062 ,149 

κατονομασία χρώματος ,096 ,118 -,023 ,286 
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ουδέτερη λάθη Α 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,081 ,145 ,899 ,241 

Παρεμβολή λάθη Α ,043 ,103 1,000 ,127 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Α 

,138 ,015 ,116 ,158 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,109 ,033 ,102 ,041 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,036 ,033 ,043 -,071 

αναστολή λάθη Α ,014 -,277 ,136 -,140 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,234 -,176 ,302 -,114 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,107 ,207 ,257 ,894 

παρεμβολή λάθη Β ,001 ,303 ,127 1,000 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη 
λάθη Β 

,139 -,004 ,214 ,064 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,060 -,079 ,303 -,102 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

,039 -,081 ,277 -,117 

Αναστολή λάθη Β -,049 -,188 ,106 -,016 

Πίνακας 18. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα ελέγχου παιδιών. Τα 

«Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και 

«λάθη» αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία 

αντίστοιχα. 
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Β. Ενήλικες 

 

Ομάδα παρεμβολής  

 
 

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,087 ,001 ,136 ,048 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,731 ,301 ,415 ,135 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,381 ,407 ,129 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Α 

,078 -,038 ,165 -,041 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

-,280 -,050 ,014 -,015 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

-,336 -,006 -,157 ,029 

Αναστολή χρόνος Α ,364 ,202 ,229 ,140 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

-,023 ,031 -,029 ,094 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,219 -,166 -,035 -,171 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,181 -,310 ,306 ,221 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,480 ,602 ,493 ,490 

Παρεμβολή χρόνος Β ,381 1,000 ,274 ,353 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Β 

,126 -,049 ,273 ,169 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

-,203 -,117 ,071 ,088 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,379 -,070 -,256 -,110 

Αναστολή χρόνος Β ,230 ,038 ,266 ,114 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,026 -,109 ,038 ,104 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,051 ,076 -,341 -,379 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,049 -,271 -,013 ,127 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,403 ,172 ,946 ,704 

Παρεμβολή λάθη Α ,407 ,274 1,000 ,698 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Α 

,134 -,264 ,046 -,142 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,583 ,286 ,193 -,103 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,389 ,382 ,128 ,000 

αναστολή λάθη Α -,168 ,070 -,045 ,175 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,213 -,126 ,091 -,368 
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κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,261 ,299 ,789 ,840 

παρεμβολή λάθη Β ,129 ,353 ,698 1,000 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Β 

,105 ,226 -,077 -,256 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,058 -,032 -,087 -,021 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

-,022 -,164 -,017 ,144 

Αναστολή λάθη Β -,289 -,083 ,094 ,084 

Πίνακας 19. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα παρεμβολής ενηλίκων. 

Τα «Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και 

«λάθη» αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία 

αντίστοιχα. 

 

 
Ομάδα χρώματος 

  

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,140 ,111 ,212 ,115 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,705 ,367 ,466 ,182 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,357 ,391 ,124 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Α 

,045 ,039 ,225 ,012 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

-,280 -,031 ,030 ,007 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

-,292 -,066 -,197 -,006 

Αναστολή χρόνος Α ,364 ,197 ,226 ,140 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

-,033 ,069 -,002 ,127 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,213 -,169 -,038 -,181 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,136 -,219 ,370 ,281 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,397 ,637 ,515 ,500 

Παρεμβολή χρόνος Β ,357 1,000 ,276 ,343 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Β 

,096 ,003 ,307 ,199 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

-,211 -,094 ,088 ,105 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,349 -,107 -,280 -,130 

Αναστολή χρόνος Β ,224 ,040 ,266 ,113 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,045 -,052 ,086 ,159 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,064 ,029 -,389 -,436 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,045 -,251 ,003 ,149 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,384 ,180 ,947 ,705 

Παρεμβολή λάθη Α ,391 ,276 1,000 ,694 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Α 

,123 -,215 ,092 -,099 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,597 ,242 ,162 -,131 
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Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,421 ,322 ,081 -,051 

αναστολή λάθη Α -,154 ,032 -,074 ,148 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,166 -,038 ,153 -,312 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,221 ,327 ,794 ,838 

παρεμβολή λάθη Β ,124 ,343 ,694 1,000 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Β 

,081 ,258 -,051 -,237 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,047 -,030 -,087 -,030 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

-,016 -,185 -,033 ,128 

Αναστολή λάθη Β -,266 -,117 ,068 ,063 

Πίνακας 20. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα χρώματος ενηλίκων. Τα 

«Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και 

«λάθη» αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία 

αντίστοιχα. 

 

 

Ομάδα λέξης 

 
  

  
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,144 ,096 ,151 ,007 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,697 ,358 ,418 ,098 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,360 ,386 ,115 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Α 

,038 ,029 ,169 -,090 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

-,280 -,041 ,004 -,039 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

-,289 -,066 -,167 ,056 

Αναστολή χρόνος Α ,365 ,228 ,212 ,093 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

-,040 ,072 -,044 ,044 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,227 -,192 -,011 -,121 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,129 -,218 ,315 ,153 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,397 ,658 ,491 ,447 

Παρεμβολή χρόνος Β ,360 1,000 ,300 ,399 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Β 

,089 ,032 ,277 ,099 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

-,228 -,076 ,058 ,032 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,347 -,119 -,260 -,080 

Αναστολή χρόνος Β ,221 ,076 ,255 ,060 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,048 -,070 ,036 ,072 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,074 ,028 -,338 -,336 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,035 -,239 -,041 ,055 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,382 ,215 ,951 ,692 
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Παρεμβολή λάθη Α ,386 ,300 1,000 ,700 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Α 

,118 -,236 ,047 -,165 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,601 ,245 ,187 -,083 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,414 ,332 ,122 ,029 

αναστολή λάθη Α -,160 ,071 -,067 ,144 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,170 -,090 ,131 -,316 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,218 ,350 ,788 ,824 

παρεμβολή λάθη Β ,115 ,399 ,700 1,000 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Β 

,096 ,223 -,036 -,193 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,058 -,052 -,055 ,052 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

-,016 -,173 -,018 ,154 

Αναστολή λάθη Β -,270 -,095 ,072 ,060 

Πίνακας 21. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα λέξης ενηλίκων. Τα «Α» 

και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και «λάθη» 

αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία αντίστοιχα. 

 

 

Ομάδα ελέγχου 

 

   
Παρεμβολή 
χρόνος Α 

Παρεμβολή 
χρόνος Β 

Παρεμβολή 
λάθη Α 

Παρεμβολή 
λάθη Β 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Α 

-,104 ,007 ,076 -,090 

κατονομασία χρωματος 
ασυμβατη χρονος Α 

,718 ,302 ,399 ,080 

Παρεμβολή χρόνος Α 1,000 ,376 ,438 ,180 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Α 

,066 -,035 ,136 -,123 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Α 

-,285 -,040 ,037 ,020 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Α 

-,330 ,000 -,108 ,147 

Αναστολή χρόνος Α ,392 ,169 ,180 ,065 

Ελεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Α 

-,020 ,022 -,059 ,055 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Α 

,202 -,140 ,007 -,130 

κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη χρόνος Β 

,189 -,346 ,233 ,070 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη χρόνος Β 

,499 ,610 ,424 ,348 

Παρεμβολή χρόνος Β ,376 1,000 ,252 ,319 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη χρόνος Β 

,155 -,099 ,186 -,009 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη χρόνος Β 

-,192 -,152 ,006 -,014 

Αντίστροφη παρεμβολή 
χρόνος Β 

-,390 -,053 -,207 -,005 

Αναστολή χρόνος Β ,268 -,009 ,194 -,018 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης χρόνος Β 

-,040 -,091 ,051 ,120 

Έλεγχος συνεχούς 
επίδοσης λάθη Β 

,048 ,085 -,327 -,366 
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κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη λάθη Α 

,070 -,316 -,085 ,035 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Α 

,449 ,138 ,942 ,654 

Παρεμβολή λάθη Α ,438 ,252 1,000 ,662 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Α 

,112 -,233 ,089 -,105 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Α 

,585 ,287 ,228 -,055 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Α 

,399 ,360 ,130 ,016 

αναστολή λάθη Α -,137 ,022 -,122 ,094 

κατονομασία χρωματος 
ουδέτερη λάθη Β 

,156 -,057 ,155 -,327 

κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη λάθη Β 

,281 ,285 ,765 ,797 

παρεμβολή λάθη Β ,180 ,319 ,662 1,000 

ανάγνωση λέξης 
ουδέτερη λάθη Β 

,066 ,283 -,006 -,190 

ανάγνωση λέξης 
ασύμβατη λάθη Β 

,036 ,000 -,049 ,029 

Αντίστροφη παρεμβολή 
λάθη Β 

-,014 -,176 -,033 ,139 

Αναστολή λάθη Β -,265 -,109 ,074 ,072 

Πίνακας 22. Συσχετίσεις βασικών έργων με την παρεμβολή για την ομάδα ελέγχου ενηλίκων. Τα 

«Α» και «Β» αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση αντίστοιχα.  Οι όροι «χρόνος» και 

«λάθη» αναφέρονται στο μέσο όρο του χρόνου απόκρισης και των λάθων σε κάθε δοκιμασία 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 
  Από τις συσχετίσεις μεταξύ των έργων στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση μπορούν να εξαχθούν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το αν η απόδοση σε ορισμένα έργα συνδέεται με άλλα, καθώς και 

τον τρόπο σύνδεσης. Από τους παραπάνω πίνακες ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω 

συσχετίσεις: 

  Στην ομάδα παρεμβολής, στα παιδιά βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην 

ανάγνωση λέξης στην ουδέτερη και ασύμβατη συνθήκη της πρώτης μέτρησης με τα λάθη στην 

παρεμβολή της πρώτης μέτρησης {r(15)=0,284, p<0,05 και r(15)=0,279, p<0,05 αντίστοιχα}. 

Αντίστοιχο αποτέλεσμα βρέθηκε και για την δεύτερη μέτρηση στο χρόνο απόκρισης στην ανάγνωση 

λέξης ουδέτερη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής {r(15)=0,375, p<0,05}. Αυτό σημαίνει πως όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης στην ανάγνωσης λέξης (ουδέτερη και ασύμβατη) τόσο 

περισσότερα λάθη παρατηρούνται στην παρεμβολή. 

Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση στον χρόνο απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(15)=0,336, p<0,05}. Αυτό σημαίνει πως 

όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης στην κατονομασία χρώματος τόσο περισσότερα και τα 

λάθη παρεμβολής. 

Τέλος, βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης με τα λάθη 

παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(15)=0,286, p<0,05}. Άρα, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

απόκρισης στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης, τόσο περισσότερα και τα λάθη. 

Στη ίδια ομάδα, στους ενήλικες βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στο έργο 

αναστολής με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,364, p<0,05}. Αυτό σημαίνει 

πως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης στο έργο αναστολής τόσο μεγαλύτερος είναι και 

στην παρεμβολή. 
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Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των λαθών στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης και στα 

λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(10)=0,379, p<0,05}. Άρα, όσο περισσότερα λάθη 

γίνουν στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης τόσο λιγότερα θα παρατηρηθούν στην παρεμβολή. 

Ακόμη, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ασύμβαη 

συνθήκη με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,583, p<0,05}. Έτσι, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ανάγνωσης λέξης (ασύμβατη συνθήκη) τόσο μεγαλύτερος και ο χρόνος 

παρεμβολής. 

  Τέλος, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των λαθών στην κατονομασία χρώματος στην 

ουδέτερη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(10)=-0,368, p<0,05}. Αυτό 

σημαίνει πως όσο περισσότερα λάθη γίνονται στην κατονομασία χρώματος τόσο λιγότερα 

παρατηρούνται στην παρεμβολή. 

  Στην ομάδα χρώματος, στα παιδιά βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λαθών στην 

ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(13)=0,279, 

p<0,05}. Έτσι, όσο περισσότερα λάθη παρατηρούνται στην ανάγνωση λέξης (ουδέτερη συνθήκη) 

τόσο περισσότερα είναι τα λάθη παρεμβολής. 

Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση στο χρόνο απόκρισης στην κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη 

συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(13)=0,289, p<0,05}. Άρα, όσο 

μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης έχουμε στην κατονομασία χρώματος τόσο περισσότερα λάθη 

παρεμβολής. 

Τέλος, βρεθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης την ανάγνωση λέξης ουδέτρη συνθήκη με 

τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(13)=0,346, p<0,05}. Όσο μεγαλύτερος, λοιπόν, είναι 

ο χρόνος απόκρισης στην ανάγνωση λέξης τόσο περισσότερα τα λάθη παρεμβολής. 

Στην ίδια ομάδα, στους ενήλικες βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στο έργο 

αναστολής με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)= 0,364, p<0,05}. Άρα, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης στην αναστολή τόσο μεγαλύτερος είναι στην παρεμβολή. 

Παρατηρήθηκε θετική συχέτιση του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,370, p<0,05}. Άρα, όσο 

μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης έχουμε στην κατονομασία χρώματος τόσο περισσότερα λάθη 

παρεμβολής. 

  Ακόμη, είχαμε αρνητική συσχέτιση του αριθμού λαθών στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης με τα λάθη 

παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(10)=-0,436, p<0,05}. Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερα 

λάθη γίνονται στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης τόσο λιγότερα παρατηρούνται στην παρεμβολή. 

  Τέλος, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού λαθών στη ανάγνωση λέξης ασύμβατη 

συνθήκη με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,597, p<0,05}. Άρα, όσο 

περισσότερα λάθη γίνονται στην ανάγνωση (ασύμβατη) τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης 

στην παρεμβολή. 

  Στην ομάδα λέξης, στα παιδιά είχαμε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση 

λέξης ουδέτερη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής και στις δύο μετρήσεις {r(19)=0,285, p<0,05 και 

r(19)=0,254, p<0,05 αντίστοιχα). Αυτό σημαίνει πως όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης 

στην ανάγνωση τόσο περισσότερα λάθη έχουμε στην παρεμβολή. 

Ακόμη, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης και του αριθμού λαθών  στην 

κατονομασία χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μετρηση 

{r(19)=0,284, p<0,05 και r(19)=0,894, p<0,05 αντίστοιχα). Έτσι φαίνεται πως όσο μεγαλύτερος 

είναι ο χρόνος απόκρισης ή περισσότερα τα λάθη στην κατονομασία χρώματος τόσο περισσότερα 

είναι τα λάθη παρεμβολής. 

  Στους ενήλικες της ίδιας ομάδας βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στο έργο 

αναστολής με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,365, p<0,05}. Αυτό σημαίνει 

πως όσο μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης έχουμε στην αναστολή τόσο μεγαλύτερος είναι και στην 

παρεμβολή. 
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Ακόμη, είχαμε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ασύμβατη συνθήκη 

με το χρόνο παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,601, p<0,05}. Φαίνεται, λοιπόν, πως όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης στην ανάγνωση λέξης (ασύμβατη) τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

χρόνος παρεμβολής. 

Τέλος, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση του αριθμού λαθών στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης με 

τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(10)=-0,336, p<0,05}. Άρα, όσο περισσότερα λάθη 

έχουμε στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης τόσο λογότερα έχουμε στην παρεμβολή. 

  Στην ομάδα ελέγχου, στα παιδιά βρέθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση 

λέξης ουδέτερη και ασύμβατη συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(18)=0,271, 

p<0,05 και r(18)=0,267, p<0,05 αντίστοιχα).  

Ακόμη, είχαμε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη με τα λάθη παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(18)=0,263, p<0,05}. 

Τέλος, είχαμε αρνητική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη με το χρόνο παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(18)=0,266, p<0,05}. 

Στους ενήλικες της ίδιας ομάδας παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στο έργο 

αναστολής με το χρόνο πρεμβολής στην πρώτη μέτρηση {r(10)=0,392, p,0,05}. 

Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης και του αριθμού λαθών στην κατονομασία 

χρώματος ουδέτερη με το χρόνο και τα λάθη παρεμβολής αντίστοιχα στην δεύτερη μέτρηση 

{r(10)=-0,346, p<0,05 και r(10)=-0,327, p<0,05}. 

Τέλος, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση του αριθμού λαθών στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης με τα λάθη 

παρεμβολής στην δεύτερη μέτρηση {r(10)=-0,336, p<0,05}. 
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3. Σύγκριση πειραματικών ομάδων με την ομάδα ελέγχου (επίδραση της εξάσκησης) 

 

Για την μελέτη της επίδρασης της εξάσκησης στα έργα που εκτέλεσαν οι πειραματικές ομάδες σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου σχεδιάστηκε παραγοντική ανάλυση διακύμανσης (Anova, 2*2).  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης πρώτης και δεύτερης 

μέτρησης με την ομάδα για τα βασικά έργα, την παρεμβολή και την ανισορροπία διαστάσεων στα 

παιδιά και τους ενήλικες. Με κίτρινο χρώμα είναι σημειωμένα τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα. 

 

Α. Παιδιά 

 

Ομάδα παρεμβολής 

 
  

Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

4,395 ,044 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

12,469 ,001 

Παρεμβολή 10,312 ,003 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,562 ,459 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

6,528 ,016 

Αναστολή χρόνος ,974 ,331 

Ανισορροπία διαστάσεων 5,461 ,026 
Πίνακας 23. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας παρεμβολής με την ομάδα ελέγχου παιδιών.  

 

 

Ομάδα χρώματος  

 

Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

1,509 ,229 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

1,040 ,316 

Παρεμβολή ,011 ,918 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,594 ,447 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

4,737 ,038 
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Αναστολή χρόνος ,149 ,702 

Ανισορροπία διαστάσεων ,547 ,465 
Πίνακας 24. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας χρώματος με την ομάδα ελέγχου παιδιών.  

 

 

 

 

 
Ομάδα λέξης  

 

Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

1,183 ,284 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

,005 ,946 

Παρεμβολή 6,995 ,012 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,002 ,941 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

4,485 ,041 

Αναστολή χρόνος ,074 ,787 

Ανισορροπία διαστάσεων 9,585 ,004 
Πίνακας 25. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας λέξης με την ομάδα ελέγχου παιδιών.  

 

 

 

 

Β. Ενήλικες  

 

Ομάδα παρεμβολής  

 

Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

,206 ,655 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

,618 ,442 

Παρεμβολή 3,148 ,093 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,115 ,739 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

,094 ,763 

Αναστολή χρόνος ,215 ,649 

Ανισορροπία διαστάσεων ,938 ,346 
Πίνακας 26. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας παρεμβολής με την ομάδα ελέγχου ενηλίκων.  

 

 

 

 

Ομάδα λέξης 
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Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

,158 ,696 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

1,539 ,231 

Παρεμβολή 1,665 ,213 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,993 ,333 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

,424 ,524 

Αναστολή χρόνος ,076 ,786 

Ανισορροπία διαστάσεων ,834 .373 
Πίνακας 27. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας χρώματος με την ομάδα ελέγχου ενηλίκων.  

 

 

Ομάδα λέξης 

 

Έργο  F Sig. 

Κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη χρόνος 

1,205 ,287 

Ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

χρόνος   

1,316 ,266 

Παρεμβολή ,121 ,732 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσης 

χρόνος 

,528 ,477 

Έλεγχος συνεχούς επίδοσηςς 

λάθη  

,008 ,930 

Αναστολή χρόνος ,088 ,770 

Ανισορροπία διαστάσεων ,012 ,912 
Πίνακας 28. Αποτελέσματα σύγκρισης της ομάδας λέξης με την ομάδα ελέγχου ενηλίκων.  

 

 
 

 

 

 Η ανάλυση διακύμανσης παρέχει δεδομένα για το αν υπάρχει και ποιου είδους είναι η επίδραση της 

τριήμερης εξάσκησης στα έργα της δεύτερης σε σχέση με την πρώτη μέρα και για το αν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των πειραματικών ομάδων (παρεμβολής, χρώματος, λέξης) και της ομάδας 

ελέγχου (απουσία εξάσκησης). Εξετάστηκε η επίδραση της μεταβλητής «πρώτη-δεύτερη μέτρηση», 

για να φανεί αν υπήρχε διαφορά στους χρόνους απόκρισης στα έργα των δύο μετρήσεων, και η 

αλληλεπίδραση της «πρωτης-δεύτερης μέτρησης» με την «πειραματική ομάδα» για να φανεί αν 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα έργα μεταξύ της κάθε πειραματικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου. Η ανάλυση αυτών των στοιχείων παρέχει δεδομένα για την στηριξη ή απόρριψη 

των υποθέσων του πειράματος.  

  Αναλυτικά, τα δεδομένα δείχνουν πως για τα παιδιά στην ομάδα παρεμβολής  είχαμε: 

Κύρια επίδραση της «πρώτης-δεύτερης μέτρησης» {F(25)=5,121, p<0,05}, καθώς και 

αλληλεπίδραση  των μετρήσεων με την πειραματική ομάδα {F(25)=5,871, p<0,05}. 
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Συγκεκριμένα, ανά έργο, ειχαμε κύρια επίδραση της κατονομασιας χρώματος στην ουδέτερη 

συνθήκη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου απόκρισης στην δεύτερη μέτρηση και για τις δύο 

ομάδες (παρεμβολής και ελέγχου) {F(1)=9,129, p<0,05}. 

Ακόμη, είχαμε κύρια επίδραση του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη, 

όπου παρατηρήθηκε αύξηση στους χρόνους απόκρισης στην δεύτερη μέτρηση και για τις δύο 

ομάδες {F(1)=30,087, p<0,05}. 

Τέλος, είχαμε κύρια επίδραση της παρεμβολής Stroop, η οποία ήταν μικρότερη στην δεύτερη 

μέτρηση για την ομάδα παρεμβολής και μεγαλύτερη για την ομάδα ελέγχου {F(1)=4,668, p<0,05}. 

    Ως προς την αλληλεπίδραση, όπως φαίνεται και στον ΄΄Πίνακα 23΄΄, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά του χρόνου απόκρισης της ομάδας παρεμβολής και της ομάδας ελέγχου στην: 

 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη, όπου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση του 

χρόνου απόκρισης στην ομάδα παρεμβολής σε σχέση με την ελέγχου {F(1)= 4,395, p<0,05} 

 Ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη, όπου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση του χρόνου 

απόκρισης στην ομάδα παρεμβολής σε σχέση με την ελέγχου {F(1)=12,469, p<0,05} 

 Παρεμβολή Stroop, όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της παρεμβολής στην 

ομάδα παρεμβολής σε σχέση με την αύξηση που παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου 

{F(1)=10,312, p<0,05} 

  Έλεγχο συνεχούς επίδοσης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των λαθών στην 

ομάδα παρεμβολής σε σχέση με τη μείως της ομάδας ελέγχου {F(1)=6,528, p<0,05} 

 Ανισορροπία διαστάσεων, όπου βρέθηκε μείωση της διαφοράς των διαστάσεων (χρώμα-

λέξη) στην ομάδα παρεμβολής σε σχέση με την αύξηση στην ομάδα ελέγχου {F(1)=5,461, 

p<0,05} 

  Παρακάτω απεικονίζονται τα διαγράμματα των έργων όπου είχαμε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ της ομάδας παρεμβολής και της ομάδας ελέγχου, δηλαδή στην κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη συνθήκη (Εικόνα 5), στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη (Εικόνα 6), στην 

παρεμβολή (Εικόνα 7), τον έλεγχο συνεχούς επίδοσης (Εικόνα 8) και στην ανισορροπία διαστάσεων 

(Εικόνα 9).  

 

 

 
 

 Χρόνος (ms) 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 5. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε 

χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 6. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε 

χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα παρεμβολής 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα παρεμβολής 

Πρώτη                                          Δεύτερη  
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Εικόνα 7. Διάγραμμα της πορείας της παρεμβολής Stroop παιδιών. Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της 

ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη 

μέτρηση. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 8. Διάγραμμα του αριθμού λαθών στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης παιδιών. Απεικονίζεται ο αριθμός 

λαθών της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και 

δεύτερη μέτρηση. 

 

 
 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Λάθη (αριθμός) 

        Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα παρεμβολής 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Ομάδα ελέγχου 

      Ομάδα παρεμβολής 

 Χρόνος (ms) 
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Εικόνα 9. Διάγραμμα της ανισορροπίας διαστάσεων παιδιών. Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας 

ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

 

 

  Ως προς την ομάδα χρώματος στα παιδιά, από την ανάλυση διακύμανσης βρέθηκε κύρια 

επίδρασης της «πρώτης-δεύτερης μέτρησης» {F(23)=4,239, p<0,05}, αλλά δεν παρατηρήθηκε 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μετρήσεων και των πειραματικών ομάδων. Αυτό σημαίνει πως ενώ 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην πρώτη και δεύτερη μέτρηση και για τις δύο ομάδες, 

δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ της ομάδας χρώματος και της ελέγχου, παρά την εξάσκηση που έκανε 

η πρώτη. 

  Αναλυτικά, παρατηρήθηκε κύρια επίδραση του χρόνου απόκρισης στην: 

 Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη, όπου είχαμε αύξηση του χρόνου απόκρισης και 

για τις δύο ομάδες {F(1)=4,793, P<0,05} 

 Ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη, όπου είχαμε αύξηση του χρόνου απόκρισης και για τις 

δύο ομάδες {F(1)=12,192, P<0,05} 

Οι εικόνες 10 και 11 παρουσιάζουν την διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ πρώτης και δεύτερης 

μέτρησης στην ομάδα χρώματος και την ομάδα ελέγχου για την κατονομασία χρώματος και την 

ανάγνωση λέξης αντίστοιχα. 

 

 

 
 
Εικόνα 10. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας χρώματος (μπλε 

χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 Χρόνος (ms) 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Ομάδα ελέγχου 

      Ομάδα χρώματος 
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Εικόνα 11. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας χρώματος (μπλε 

χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

  Στην ομάδα λέξης παιδιών βρέθηκε οριακά σημαντική κύρια επίδραση της «πρώτης-δεύτερης 

μέτρησης» {F(29)=2,265, p=0,057}, ενώ είχαμε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

{F(29)=2,983, p<0,05}. 

Βρέθηκε, λοιπόν, κύρια επίδραση του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση στην δεύτερη μετρηση για την ομάδα λέξης και ελέγχου 

{F(1)=4,540, p<0,05}. Ακόμη, παρατηρήθηκε κύρια επίδραση στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη 

συνθήκη, με αύξηση του χρόνου απόκρισης στην δεύτερη μέτρηση {F(1)=4,110, p=0,05}. Τέλος, 

βρέθηκε κύρια επίδραση των χρόνων απόκρισης στο έργο αναστολής, όπου παρατηρείται μείωση 

στην δεύτερη μέτρηση {F(1)=4,495, p<0,05}. 

  Ως προς την αλληλεπίδραση μετρήσεων και ομάδας βρεθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ομάδας λέξης και ελέγχου στα εξής: 

 Παρεμβολή Stroop, όπου είχαμε μείωση της για την ομάδα λέξης στη δεύτερη μέτρηση σε 

αντίθεση με την ομάδα ελέγχου {F(1)=6,995, p<0,05} 

 Έλεγχο συνεχούς επίδοσης, όπου βρέθηκε αύξηση του αριθμού λαθών για την ομάδα λέξης 

στην δεύτερη μέτρηση σε σντίθεση με την ομάδα ελέγχου {F(1)=4,485, p<0,05} 

 Ανισορροπία διαστάσεων, όπου είχαμε μείωσή της στην δεύτερη μέτρηση για την ομάδα 

λέξης σε αντίθεση με την ελέγχου {F(1)=9,585, p<0,05}.  

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται τα διαγράμματα που αφορούν τόσο τις κύριες επιδράσεις, 

κατονομασία χρώματος (Εικ. 12), ανάγνωση λέξης (Εικ. 13), και την αναστολή (Εικ. 14), όσο 

και την αλληλεπίδραση, παρεμβολή (Εικ. 15), έλεγχος συνεχούς επίδοσης (Εικ. 16) και 

ανισορροπία διαστάσεων (Εικ. 17). 

 
 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα ελέγχου 

      Ομάδα χρώματος 
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Εικόνα 12. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας λέξης (μπλε χρώμα) 

κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 
 

Εικόνα 13. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη παιδιών. 

Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας λέξης (μπλε χρώμα) 

κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

 

 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

      Ομάδα λέξης 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

      Ομάδα λέξης 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 14. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στο έργο αναστολής παιδιών. Απεικονίζεται ο χρόνος 

απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας λέξης (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και 

δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 15. Διάγραμμα της πορείας της παρεμβολής Stroop παιδιών. Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της 

ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας λέξης (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

      Ομάδα λέξης 

Ομάδα ελέγχου 

 Χρόνος (ms) 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

      Ομάδα λέξης 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 16. Διάγραμμα του αριθμού λαθών του ελέγχου συνεχούς επίδοσης παιδιών . Απεικονίζεται ο χρόνος 

απόκρισης της ομάδας ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας λέξης (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και 

δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 
 

Εικόνα 17. Διάγραμμα της ανισορροπίας διαστάσεων παιδιών. Απεικονίζεται ο χρόνος απόκρισης της ομάδας 

ελέγχου (πράσινο χρώμα) και της ομάδας παρεμβολής (μπλε χρώμα) κατά την πρώτη και δεύτερη μέτρηση. 

 

 

 

 

 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Λάθη (αριθμός) 

        Ομάδα ελέγχου 

      Ομάδα λέξης 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

        Ομάδα ελέγχου 

      Ομάδα λέξης 



 52 

 

 

  Τα αποτελέσματα των ενηλίκων δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, ίσως λόγω του μικρότερου δείγματος. 

Στην ομάδα παρεμβολής βρέθηκε κύρια επίδραση «πρώτης-δεύτερης μέτρησης» {F(15)= 4,190, 

p<0,05} και αλληλεπίδραση μετρήσεων και ομάδας {F(1)=4,190, p<0,05}. Ως προς τα επιμέρους 

έργα, παρατηρήθηκε κύρια επίδραση της παρεμβολής Stroop, όπου είχαμε μείωσή της στην δεύτερη 

μέτρηση για την ομάδα παρεμβολής και την ελέγχου {F(1)= 4,190, p<0,05} . Τέλος, ως προς την 

αλληλεπίδραση βρέθηκε οριακή μείωση της παρεμβολής για την ομάδα παρεμβολής σε σχέση με 

την ελέγχου {F(1)=3,148, p=0,093}. 

  Στην ομάδα χρώματος  δεν παρατηρήθηκε κύρια επίδραση των μετρήσεων {F(15)= 1,585, 

p=0,229} , αλλά ούτε και αλληλεπίδραση μετρήσεων και ομάδας {F(1)=1,996, p=0,147}. 

  Στην ομάδα λέξης δεν παρατηρήθηκε κύρια επίδραση των μετρήσεων {F(15)=2,067, p=0,136}, 

αλλά βρέθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ επίδραση και ομάδας {F(15)=3,658, 

p<0,05}. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα ως προς τα 

επιμέρους έργα. 

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τις τάσεις των χρόνων αποκρίσεων στα επιμέρους βασικά έργα 

για όλες τις ομάδες, για την κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη (Εικ. 18), την ανάγνωση 

λέξης ουδέτερη συνθήκη (Εικ. 19), την παρεμβολή (Εικ. 20), τον έλεγχο συνεχούς επίδοσης (Εικ. 

21), την αναστολή (Εικ. 22) και την ανισορροπία διαστάσεων (Εικ. 23).  

 

 

 

 
 
Εικόνα 18. Διάγραμμα χρόνων απόκρισης ενηλίκων στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη. 

Παρατηρείται σε όλες τις ομάδες (παρεμβολής-μπλέ χρώμα, λέξης-γκρι χρώμα, χρώματος-πράσινο χρώμα, 

και ελέγχου-μοβ χρώμα) τάση μείωσης των χρόνων απόκρισης στην δεύτερη μέτρηση.  

 

 Χρόνος (ms) 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα λέξης 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 19. Διάγραμμα χρόνων απόκρισης ενηλίκων στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη. Παρατηρείται 

στις πειραματικές ομάδες (παρεμβολής-μπλέ χρώμα, λέξης-γκρι χρώμα, χρώματος-πράσινο χρώμα) τάση 

μείωσης των χρόνων απόκρισης στην δεύτερη μέτρηση, εκτός από την ομάδα ελέγχου (μοβ χρώμα) που 

φαίνεται να παραμένει σταθερή. 

 

 

 

 
 

Εικόνα 20. Διάγραμμα της πορείας της παρεμβολής στους ενήλικες. Παρατηρείται σε όλες τις ομάδες 

(παρεμβολής-μπλέ χρώμα, λέξης-γκρι χρώμα, χρώματος-πράσινο χρώμα, και ελέγχου-μοβ χρώμα) τάση 

μείωσης της στην δεύτερη μέτρηση.  

 

 

 

 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα λέξης 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα χρώματος 

 Χρόνος (ms) 

Πρώτη                                          Δεύτερη  

Ομάδα λέξης 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 21. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στον έλεγχο συνεχούς επίδοσης ενηλίκων. Παρατηρείται τάση 

μείωσης των χρόνων στην δεύτερη μέτρηση στις ομάδες παρεμβολής (μπλε) και ελέγχου (μοβ), ενώ φαίνεται 

να παραμένουν σταθεροί στις ομάδες λέξης (γκρι) και χρώματος (πράσινο). 

 

 

 

    
 

 

Εικόνα 22. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης στην δοκιμασία αναστολής στους ενήλικες. Παρατηρείται σε 

όλες τις ομάδες (παρεμβολής-μπλέ χρώμα, λέξης-γκρι χρώμα, χρώματος-πράσινο χρώμα, και ελέγχου-μοβ 

χρώμα) τάση μείωσης της στην δεύτερη μέτρηση.  

 

 

 

 

 

 Χρόνος (ms) 

 Πρώτη                                          Δεύτερη  
 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα λέξης 

Ομάδα παρεμβολής 

 Πρώτη                                          Δεύτερη  
 

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα λέξης 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα ελέγχου 
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Εικόνα 23. Διάγραμμα της ανισορροπίας διαστάσεων (χρώμα-λέξη) στους ενήλικες. Παρατηρείται σε όλες 

τις ομάδες (παρεμβολής-μπλέ χρώμα, λέξης-γκρι χρώμα, χρώματος-πράσινο χρώμα, και ελέγχου-μοβ χρώμα) 

τάση μείωσης της στην δεύτερη μέτρηση.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη                                      Δεύτερη 

Ομάδα ελέγχου 

Ομάδα λέξης 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

 Χρόνος (ms) 
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3. Πορεία εξάσκησης 

  Για την ανάλυση της πορείας της εξάσκησης έγινε ανάλυση διακύμανσης με μεταβλητή την μέρα 

εξάσκησης (πρώτη, δεύτερη και τρίτη), ώστε να φανεί αν υπάρχει μείωση ή αύξηση στους χρόνους 

απόκρισης και στον αριθμό λαθών από μέρα σε μέρα.  

  Στα παιδιά, στην ομάδα παρεμβολής (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος ασύμβατη συνθήκη) 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της μέρας εξάσκησης {F(44)=4,266, p<0,05}. 

Συγκεκριμένα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον αριθμό λαθών κάθε μέρας 

{F(1,570)=13,520, p<0,05} σε αντίθεση με τους χρόνους απόκρισης {F(2)= 2,961, p=0,073, n.s}. Η 

διαφορά στα λάθη φαίνεται να είναι γραμμικά {F(1)= 33, p<0,05}, αλλά και τετραγωνική 

{F(1)=9,232, p<0,05}. Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ από την πρώτη στην δεύτερη μέρα παρατηρείται 

μείωση του μέσου όρου λαθών (από 12,33 σε 7,17 κατα μέσο όρο) , την τρίτη υπάρχει μικρή 

αύξηση σε σχέση με τη  δεύτερη (από 7,17 σε 8,83 κατα μ.ο).  

  Στην ομάδα χρώματος (εξάσκηση στην κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη) βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική επίδραση της μέρας εξάσκησης {F(52)=2,895, p<0,05}. Παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στους χρόνους απόκρισης {F(1,398)=4,721, p<0,05} σε αντίθεση με 

τον αριθμό λαθών {F(1,701)=0,523, p=0,571, n.s}. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε γραμμική αύξηση 

του χρόνου απόκρισης {F(1)=5,376, p<0,05} από την πρώτη στη δεύτερη και τρίτη μέρα (από 717,19 

σε 755,60 και σε 766,34 κατα μ.ο).  

  Στην ομάδα λέξης (εξάσκηση στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ημερών {F(76)=0,747, p=0,563, n.s). 

  Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα διαγράμματα για την πορεία των χρόνων απόκρισης (Εικ. 

24) και του αριθμού λαθών (Εικ. 25) στις τρεις μέρες εξάσκησης για τις πειραματικές ομάδες.   

 
 

 
 

Εικόνα 24. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης κατά τις τρεις μέρες εξάσκησης παιδιών. Φαίνεται η γραμμική 

μείωση των χρόνων της ομάδας παρεμβολής (μπλέ) από την πρώτη στη δεύτερη μέρα και η μετέπειτα 

αύξηση. Οι χρόνοι των ομάδων χρώματος (πρασινο) και λέξης (γκρι) φαίνεται να παραμένουν σχετικά 

σταθεροί.   

 

 Χρόνος (ms) 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα λέξης 

Ημέρες 
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Εικόνα 25. Διάγραμμα του αριθμού λαθών κατά τις τρεις μέρες εξάσκησης παιδιών. Στην ομάδα παρεμβολής 

(μπλε) την δεύτερη μέρα παρατηρείται μείωση του αριθμού λαθών, ενώ την τρίτη μικρή αύξηση. Στις ομάδες 

χρώματος (πράσινο) και λέξης (γκρι) δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον αριθμό λαθών από μέρα σε μέρα.  

 

 

  

 

 

 

 Στους ενήλικες στην ομάδα παρεμβολής, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ημερών εξάσκησης {F(36)=2,845, p<0,05}. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

χρόνους απόκρισης μεταξύ των τριών ημερών {F(1,503)=7,958, p<0,05} και όχι στον αριθμό λαθών 

{F(2)=2,817, p=0,086, n.s}. συγκεκριμένα είχαμε στατιστικά σημαντική γραμμική μείωση στους 

χρόνους απόκρισης {F(1)=14,445, p<0,05} από την πρώτη στη δεύτερη και τρίτη μέρα (από 659,66 

σε 618,83 και 599,18 κατά μ.ο). 

  Στην ομάδα χρώματος δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της μέρα εξάσκησης 

{F(32)=2,399, p=0,071, n.s} , όπως και στην ομάδα λέξης  {F(28)=0,437, p=0,781, n.s}.  

  Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα διαγράμματα για την πορεία των χρόνων απόκρισης (Εικ. 

26) και του αριθμού λαθών (Εικ. 27) στις τρεις μέρες εξάσκησης για τις πειραματικές ομάδες.   

 

Ημέρες 

Λάθη (αριθμός) 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα λέξης 
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Εικόνα 26. Διάγραμμα του χρόνου απόκρισης κατά τις τρεις μέρες εξάσκησης ενηλίκων. Η ομάδα 

παρεμβολής (μπλε) μειώνει τον χρόνο απόκρισης γραμμικά κατά την τριήμερη εξάσκηση, ενώ οι ομάδα 

χρώματος (πράσινο) παρουσιάζει μικρή μείωση και η ομάδα λέξης (γκρι) παραμένει σταθερή.  

 

 

 

 

  
 

 
Εικόνα 27. Διάγραμμα του αριθμού λαθών κατά τις τρεις μέρες εξάσκησης ενηλίκων. Ο αριθμός λαθών 

μειώνεται γραμμικά για την ομάδα παρεμβολής (μπλε), αυξάνεται την τρίτη μέρα για την ομάδα χρώματος 

(πρασινο), ενώ παραμένει σταθερός για την ομάδα λέξης (γκρι).  

 

 
 

 Χρόνος (ms) 

Ημέρες 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα λέξης 

Λάθη (αριθμός) 

Ημέρες 

Ομάδα παρεμβολής 

Ομάδα χρώματος 

Ομάδα λέξης 
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Συζήτηση  

 

  Οι δείκτες συσχέτισεις  (Pearson r) μας δίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το πως συνδέεται η 

απόδοση των συμμετεχόντν στις διάφορες δοκιμασίες πριν και μετά την εξάσκηση. Κοινό 

χαρακτηριστικό των συσχετίσεων όλων των ομάδων παιδιών και ενηλίκων αποτελεί η θετική 

συσχέτιση της απόδοσης (σε χρόνο και λάθη) στα έργα ανάγνωσης λέξης με την παρεμβολή Stroop. 

Φαίνεται μια εικόνα πως όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται κανείς ή περισσότερα λάθη κάνει στην 

ανάγνωση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος και τα λάθη παρεμβολής. Παρουσιάζεται, λοιπόν, μια 

αρνητική σχέση μεταξύ αναγνωστικής ικανότητας και παρεμβολής Stroop, καθώς ο ΄΄καλύτερος΄΄ 

αναγνώστης φαίνεται να έχει μικρότερη παρεμβολή της λέξης στο χρώμα. Αυτό έχει υποστηριχθεί 

και από άλλες έρευνες (Protopapas et all, 2006, Σκοτεινού, 2008), ενώ και το μοντέλο Weaver++ 

(Roelofs, 2003) τονίζει τη σημασία της ανάγνωσης στην παρεμβολή Stroop. Ως προς τις δοκιμασίες 

προσοχής τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, αφού ενώ φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση 

του έργου αναστολής με την παρεμβολή, ο έλεγχος συνεχούς επίδοσης τείνει να έχει αρνητική (ως 

προς τον αριθμό λαθών). Ο ρόλος της προσοχής τονίζεται από όλες της θεωρίες που αφορούν την 

παρεμβολή Stroop, ενώ η σχέση της ικανότητας αναστολής (της λέξης, ώστε να κατονομαστεί το 

χρώμα) αποτελεί βασικό στοιχείο εξήγησης του Weaver++ (Roelofs, 2003), ενώ είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό και για την δομική θεωρία (Melara & Algom, 2003). Η καλύτερη ικανότητα αναστολής, 

λοιπόν, φαίνεται να συνδέεται με μικρότερη παρεμβολή. Ωστόσο, τα αντιφατικά δεδομένα των 

δοκιμασιών προσοχής φανερώνουν την δυσκολία τόσο μελέτης της λειτουργίας της προσοχής όσο 

και της (ποσοτικής) σύνδεσής της με άλλα έργα.   

  Η ανάλυση διακύμανσης για την επίδραση της τριήμερης εξάσκησης στα έργα της δεύτερης 

μέτρησης σε σχέση με την πρώτη παρείχε ενδιαφέροντα ευρήματα κυρίως για τα παιδιά, καθώς τα 

αποτελέσματα των ενηλίκων δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, αφού βρέθηκε μείωση της παρεμβολής μόνο 

στην ομάδα παρεμβολής. Στα αποτελέσματα των παιδιών, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύλογη μεν 

μείωση της παρεμβολής στην ομάδα παρεμβολής, η οποία όμως δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα 

αποτελέσματα στα έργα κατονομασίας χρώματος, ανάγνωσης λέξης και ελέγχου συνεχούς επίδοσης 

(αύξηση μ.ο του χρόνου απόκρισης-αριθμού λαθών). Το μόνο στοιχείο που μπορεί να συνδεθεί με 

την μείωση της παρεμβολής είναι η μείωση της ανισορροπίας διαστάσεων, της διαφοράς, δηλαδή, 

στην πρόσβαση (ανάγνωση-κατονομασία) της διάστασης της λέξης και του χρώματος. Η ανάλυση 

της ομάδας χρώματος δεν έδειξε κάποιο αξιόλογο στοιχείο, δεν παρατηρήθηκε μείωση της 

παρεμβολής, ενώ είχαμε αύξηση των χρόνων απόκρισης στην κατονομασία χρώματος και την 

ανάγνωση λέξης (ουδέτερη συνθήκη). Στην ομάδα λέξης είχαμε στατιστικά σημαντική μείωση της 

παρεμβολής Stroop, η οποία, όμως, και εδώ συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των λαθών στον 

έλεγχο συνεχούς επίδοσης. Από την άλλη πλεύρα, ως προς τη λειτουργία της προσοχής, στην ομάδα 

λέξης παρατηρήθηκε μείωση των μ.ο του χρόνου απόκρισης στην δοκιμασία αναστολής, η οποία, 

όμως, δεν ήταν σημαντική συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Έτσι, το μόνο κρίσιμο μέγεθος 

σύνδεσης με τη μείωση της παρεμβολής, φαίνεται να είναι η σημσντική μείωση της διαφοράς 

πρόσβασης των δύο διαστάσεων (ανισορροπία διαστάσεων) 

  Η μελέτη της πορείας και της επίδρασης της εξάσκησης γεννά ερωτηματικά, καθώς δεν 

παρατηρήθηκε μείωση των χρόνων απόκρισης των έργων εξάσκησης στα παιδιά και στους ενήλικες. 

Στους ενήλικες αναμενόταν μείωση των μ.ο του χρόνου απόκρισης στην κατονομασία χρώματος 

ουδέτερη συνθήκη, κάτι που δεν υποστηρίζεται από την σύγκριση των ομάδων και την ανάλυση της 

πορείας της εξάσκησης. Αντίθετα, μόνο η ομάδα παρεβολής, που εξασκήθηκε στην κατονομασία 

χρώματος ασύμβατη συνθήκη, παρουσίασε γραμμική μείωση των χρόνων απόκρισης κατά την 

τριήμερη εξάσκηση. Στα παιδιά παρατηρήθηκε πως οι ομάδες λέξης και χρώματος δεν βελτίωσαν το 

έργο εξάσκησης στην δεύτερη μέτρηση, όπως αναμενόταν. Αντίθετα στην ομάδα χρώματος 

παρατηρήθηκε γραμμική αύξηση του χρόνου απόκρισης κατά τις τρεις μέρες εξάσκησης. Από την 

άλλη, στην ομάδα λέξης- αν και τα παιδιά επιδέχονται μείωση στο χρόνο ανάγνωσης μέχρι να 

φτάσουν το επίπεδο των ενηλίκων-δεν μειώθηκε ο χρόνος απόκρισης στην ανάγνωση λέξης 
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(ουδέτερη) στην δεύτερη μέτρηση, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή κατά τις μέρες 

εξάσκησης.    

  Τα αποτελέσματα των παιδιών και κυρίως η μείωση της παρεμβολής στην ομάδα εξάσκησης 

στην λέξη, με βάση τις υποθέσεις των θεωριών, όπως διατυπώθηκαν παραπάνω (βλ. Πίνακας 

6, σελ.) είναι πιο κοντά στην θεωρία της θεμελιώδους ασυμμετρίας (Roelofs, 2003) και της 

δομικής θεωρίας (Melara & Algom, 2003). Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή, η μείωση της παρεμβολής 

για την ομάδα παρεμβολής και λέξης. Ωστόσο, με βάση τη θεωρία της θεμελιώδους 

ασυμμετρίας η εξάσκηση θα οδηγούσε σε βελτίωση των έργων εξάσκησης, κάτι που δεν 

συνέβη στην περίπτωση της κατονομασίας χρώματος και της ανάγνωσης λέξης. Ακόμη, πιθανή 

θα ήταν και η μείωση στους χρόνους ή τα λάθη στις δοκιμασίες προσοχής (αναστολή και 

έλεγχος συνεχούς επίδοσης), ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση των λαθών στον έλεγχο 

συνεχούς επίδοσης για τις ομάδες παρεμβολής και λέξης. Από την άλλη πλευρά σύμφωνα με 

την δομική θεωρία προβλεπτικό ρόλο για το έργο παρεμβολής Stroop (κατονομασία χρώματος 

ασύμβατη συνθήκη) διαδραματίζει η ανισορροπία των δύο διαστάσεων. Η ανισορροπία 

υπολογίζεται με βάση την διαφορά στην προσβασιμότητα (dimension accessibility) των δύο 

διαστάσεων (υποτίθεται στις αναπαραστάσεις της μακρόχρονης μνήμης). Η προσβασιμότητα 

για κάθε διάσταση υπολογίζεται με βάση τη διαφορά στους χρόνους μεταξύ του έργου που 

απαιτεί κατονομασία της διάστασης σε ασύμβατα ερεθίσματα (filtering) και σε συμβατά 

(baseline)-θεωρώντας τα αντίστοιχα έργα για κάθε διάσταση. Έτσι με βάση τον υπολογισμό 

της παρεμβολής, ενώ μειώνεται ο μέσος όρος του έργου παρεμβολής και η κατονομασία 

χρώματος παραμένει σταθερή, μειώνεται και η παρεμβολή. Και με βάση αυτή τη θεωρία, 

ωστόσο, θα περίμενε κάνεις μείωση στα έργα προσοχής, καθώς ο ρόλος της επιλεκτικής 

προσοχής, με την συσχέτιση των μηχανισμών αναστολής και διέγερσης, είναι βασικός και γι’ 

αυτή τη θεωρία. Έχει όμως υποστηριχθεί πως η προσοχή ενδεχόμενα να είναι συγκεκριμένη 

για κάθε έργο (task specific) (MacLeod & Dunbar, 1988). 
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Γενική συζήτηση 

   

Η  παρεμβολή Stroop αν και μελετάται για περισσοτερο από μισό αιώνα παρουσιάζει ακόμη 

ενδιαφέρον  και ως φαινόμενο προς εξήγηση, αλλά και ως αξιόπιστο μεθοδολογικό εργαλείο για την 

μελέτη του τρόπου επεξεργασίας αντικρουόμενων ερεθισμάτων, την διαφορά ανάγνωσης λέξεων 

και κατονομασίας αντικειμένων και την λειτουργία της προσοχής και της αυτοματοποίησης. 

Ιδιαίτερα, ο τρόπος λειτουργίας και η φύση της αυτοματοποίησης μπορεί να εξηγηθεί μέσα από την 

μελέτη της επίδρασης της εξάσκησης στην παρεμβολή Stroop και τις διαστάσεις που την αποτελούν 

(λέξη-χρώμα). Για την μελέτη της επίδρασης της εξάσκησης στην παρεμβολή Stroop, με βάση τα 

προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα, στην παρούσα έρευνα σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν δύο 

πειράματα, με το πρώτο να έχει σκοπό την επιλογή της κατάλληλης για τα ερευνητικά ερωτήματα 

μεθοδολογίας και το δεύτερο την καθαυτό μελέτη της εξάσκησης σε παιδιά και ενήλικες. 

  Ως προς τον τύπο σχεδίασης ενός πειράματος, φαίνεται πως η επιλογή μεθοδολογίας μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά την νοητικά κατάσταση των συμμετεχόντων και κατ’ επέταση την απόδοσή 

τους. Έτσι, η ανάμειξη των συνθηκών σε ένα πείραμα, ακόμη και όταν πρόκειται για τα ίδια 

ερεθίσματα, οδηγεί σε κόστος στην απόδοση των συμμετεχόντων σε χρόνο (μεγαλύτεροι κατά μέσο 

όρο χρόνοι απόκρισης) και σε λάθη ( μεγαλύτερος κατά μέσο όρο αριθμος λαθών). Πέρα από το 

φαινόμενο της παρεμβολής Stroop, το κόστος σε χρόνο απόκρισης λόγω αβεβαιότητας για το τι 

είδους ερέθισμα θα παρουσιαστεί, όταν όλες οι συνθήκες παρουσιάονται σε ένα μικτό έργο, έχει 

τονιστεί σε προγενέστερες έρευνες που αφορούν την μελέτη της αντίληψης (Los, 1996). 

  Το φαινόμενο της παρεμβολής Stroop έχει επιχειρηθεί να εξηγηθεί από τέσσερις βασικές θεωρίες: 

την θεωρία Σχετικής Ταχύτητας Επεξεργασίας (Cattel, 1886, Fraise, 1969), την θεωρία του 

Προοδευτικού Χαρακτήρα της Αυτοματοποίησης (Logan, 1985, McLeod & Dunbar, 1988, Cohen, 

Dunbar & McClelland, 1990), την θεωρία της Θεμελιώδους Ασυμμετρία (Roelofs, 1999) και την 

Δομική θεωρία (Melara & Algom, 2003). Ως προς τις υποθέσεις που απορρέουν από αυτές για την 

επίδραση της εξάσκησης στην κατονομασία χρώματος ασύμβατη και ουδέτερη συνθήκη (ομάδα 

παρεμβολής και χρώματος αντίστοιχα) και στην ανάγνωση λέξης ουδέτερη συνθήκη (ομάδα λέξης), 

η βασική διαφορά τους έγκειται στο αν η εξάσκηση στην ανάγνωση λέξης μπορεί να οδηγήσει στη 

μείωση της παρεμβολής. Η μόνη θεωρία που προβλέπει ξεκάθαρα κάτι τέτοιο είναι αυτή της 

Θεμελιώδους Ασυμμετρίας, ενώ και η Δομική δεν το αποκλείει. Από τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας φαίνεται πως η διάσταση της λέξης και η αναγνωστική ικανότητα αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο για την απόδοση στην παρεμβολή Stroop, καθώς η εξάσκηση στην ανάγνωση 

οδηγεί στη μείωση της παρεμβολής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως από μόνες τους οι δύο 

διαστάσεις δεν μπορούν να μας πουν πολλά για την παρεμβολή. Όπως προβλέπει και η δομική 

θεωρία η εξήγηση για την παρεμβολή Stroop πρέπει να αναζητηθεί στην σχέση (διαφορά) 

πρόσβασης στις αναπαραστάσεις των δύο διαστάσεων στην βραχύχρονη μνήμη (κατά τη διάρκεια 

μιας δοκιμασίας) και στην μακρόχρονη (ενδεχόμενη επίδραση της εξάσκησης). 

  Κοινό στοιχείο των θεωριών εξήγησης της παρεμβολής Stroop αποτελεί ο ρόλος της προσοχής σε 

αυτή είτε ως ΄΄δείκτης΄΄ αυτοματοποίησης (θ. Προοδευτικού χαρακτήρα Αυτοματοποίησης), είτε ως 

ικανότητα αναστολής του άσχετου ερεθίσματος-λέξης (θ. Θεμελιώδους Ασυμμετρίας). Φαίνεται, 

ωστόσο, πως υπάρχει δυσκολία στην μελέτη της επίδρασης έργων προσοχής σε άλλα έργα πέρα από 

την απλή συσχέτισή τους. Αυτό φανερώνει μεθοδολογική αδυναμία, καθώς η προσοχή ως 

λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών είναι δύσκολο τόσο να οριστεί όσο και να μετρηθεί ποσοτικά, 

ιδιαίτερα αν υποθέσουμε πως είναι συγκεκριμένη για κάθε έργο (McLeod & Dunbar, 1988). 

  Αντίστοιχα με το ζήτημα σχετικά με την προσοχή, η επίδραση της εξάσκησης και κατ’ επέκταση 

του βαθμού αυτοματοποίησης σε ένα έργο δεν υποστηρίχθηκε από τα δεδομένα, κυρίως των 

παιδιών, καθώς-όπως ειπώθηκε παραπάνω- δεν μείωσεν το χρόνο απόκρι΄σης τους στο έργο 

εξάσκηση, ενώ φαίνεται να έχουν περιθώρια βελτίωσης αν συγκριθεί η απόδοσή τους με αυτή των 

ενηλίκων. Για παράδειγμα, με βάση την εφαρμογή του Weaver++ (Roelofs, 2003) στην παρεμβολή 

Stroop απορρέει πως η μείωση της παρεμβολής στην ομάδα εξάσκησης στην ανάγνωση λέξης 
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σχετίζεται με την ταχύτερη ανάγνωση και άρα αναστολή της λέξης. Η μη στήριξει τέτοιων 

υποθέσεων από τα δεδομένα εγείρει ερωτήματα για το τι αλλάζει (ποσοτικά) μέσω της εξάσκησης, 

αν όχι ο χρόνος απόκρισης και για το πως μπορεί να ΄΄μετρηθεί΄΄ ο βαθμός αυτοματοπόιησης. Η 

αυτοματοποίηση ενός έργου μέσω της εξάσκησης θεωρείται ότι παράγεται καθώς ισχυροποιούνται 

οι αναπαραστάσεις στην επεισοδιακή μνήμη. Έτσι η καλύτερη απόδοση σε ένα έργο που έχει 

εξασκηθεί στηρίζεται στην ταχύτερη ανάσυρση αυτών των αναπαραστάσεων (Logan, 1997) ή στην 

ταχύτερη διέγερση της ισχυροποιημένης αναπαράστασης (Melara & Algom, 2003). Ωστόσο, 

φαίνεται πως, όπως υποστηρίζει η θεωρία του Προοδευτικού Χαρακτήρα της Αυτοματοποίησης, 

σημαντικό ρόλο στην εξάσκηση διαδραματίζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η ευκολία εκφοράς 

της απάντησης και τα επίπεδα συνειδητότητας. 

  Η έρευνα για την επίδραση της εξάσκησης στην παρεμβολή Stroop οδήγησε σε ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, ιδιαίτερα σε σχέση με το ρόλο της εξάσκησης στην ΄΄ισχυρή΄΄ διάσταση, αυτή της 

λέξης, στην μείωση της παρεμβολής. Ακόμη, φάνηκε πως η μελέτη του τρόπου επεξεργασίας 

αντικρουόμενων ερεθισμάτων πρέπει να στρέφεται στη σχέση και τις διαφορές στην φύση των 

ερεθισμάτων και πως αυτή αλλάζει μέσω της εξάσκησης. Η επίδραση της προσοχής, ωστόσο, ακόμη 

και στο ελεγχόμενο πειραματικό περιβάλλον, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, αν και είναι φανερή η 

συσχέτιση έργων προσοχής με την παρεμβολή Stroop.   
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Παράρτημα 

 
 

Κατάλογος λέξεων παιδιών  

 

άγαλμα  

αγκαλιά 

αίσθηση    

αλήθεια 

αμέσως 

ανάγκη 

άνθρωπος 

αντάρτες 

απάντησε 

απέναντι 

απόγευμα 

αργότερα 

αρχίσει 

ασφάλεια 

βέβαια 

βουλευτής 

βρίσκονταν 

γειτονιά 

γρήγορα 

γυναίκες 

διάρκεια 

διάστημα 

δωμάτιο 

εκείνος 

έκπληξη 

έκφραση 

έμοιαζε 

ενδιαφέρον 

ένιωθε 

εντύπωση 

εξαιτίας 

επιτέλους 

ευτυχώς 

ευχαριστώ 

ήξερε 

θάλασσα 

καθόλου 

καθρέφτη 

καινούργιο 

κατάσταση 

 

καφενείο 

κεφάλι 

κλαίγοντας 

κοιμηθεί 

κοίταξε 

κουβέντα 

κρεβάτι 

λουλούδια 

μάλιστα 

μεγάλη 

μεσάνυχτα 

μουρμούρισε 

μπορούσε 

ξαφνικά 

ξύπνησε 

ολόκληρη 

όμορφη 

οργάνωση 

περίπτωση 

πιστεύω 

πλατεία 

πράγματα 

πρόκειται 

πρόσωπο 

ρώτησε 

σημασία 

σκέφτεται 

σταμάτησε 

στρατιώτες 

συγγενείς 

συζήτηση 

συμβαίνει 

συνέχεια 

συντροφιά 

τελευταίο 

υπάρχει 

φαινόταν 

χαιρέτησε 

χρειάστηκε 

χρήματα 
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Κατάλογος ψευδολέξεων παιδιών 

 

αγκρηνός 

αδέχως 

αράψω 

άτρισε 

βέρι 

βητσερή 

γόρτα 

γώχησε 

δαλές 

δέψος 

εδείσος 

ήτρε 

κήγκασος 

κριπήτα 

λάπρενο 

μαγό 

μιντεκό 

μπελακή 

μπεσίκο 

ναμής 

νατσή 

ξεσμονή 

ρέναια 

ρίμοτα 

ρωσάτιο 

σαποτέ 

σετάλι 

τενάλη 

τεπό 

τομπά 

τοσπί 

τρόσωμο 

φαιμό 

φαλίκε 

φρίσι 

φτεμώ 

 

 

Κατάλογος λέξεων ενηλίκων 

 

 

χρήματα 

φαινόταν 

ένιωθε 

έμοιαζε 

εικασία 

συνέχεια 

  επιτέλους 

  πρόκειται 

 ασφάλεια 

  γειτονιά 

  διάστημα 

  πράγματα 

  άνθρωπος 

  συζήτηση 

  αυτοκίνητο 

  σταμάτησε 

  εντύπωση 

  τελευταίο 

  καινούργιο 

  ενδιαφέρον 

  ολόκληρη 

  περίπτωση 

  διοικητής 

  στρατιώτες 

απελπισία 

δευτερόλεπτα 

ενθουσιασμό 

απογοήτευση 

τριαντάφυλλο 

λογαριασμό 

συνταγματάρχης 

ανθυπολοχαγός 

άγαλμα 

κλαίγοντας 

καθρέφτη 

βρίσκονταν 

σκέφτεται 

αντάρτες 

πιστεύω 

αίσθηση 

δεσποινίς 

εξαιτίας 

πρόεδρος 

έκπληξη 

βουλευτής 

κατάσταση 

ευχαριστώ 

έκφραση 
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  αποτέλεσμα 

μουρμούρισε 

ταυτόχρονα 

συγγενείς 

συνέβαινε 

χρειάστηκε 

συγγνώμη 

συντροφιά 

διευθυντής 

κυβέρνηση 

υπουργείο 

μεσάνυχτα 

απαντήσει 

αγκάλιασε 

αποκρίθηκε 

αισθάνθηκε 

φωτογραφία 

κατευθείαν 

χειρονομία 

πραγματικότητα 

συλλογίστηκε 

γερουσιαστής 

εμφανίστηκε 

μαθηματικά 

παντρευτεί 

προσπαθούσε 

συμπλήρωσε 

πανεπιστήμιο 

χαμογελώντας 

συμπεριφορά 

επανάσταση 

 

στράφηκε 

  σημασία 

  απάντησε 

  καφενείο 

  αργότερα 

  εκκλησία 

  απέναντι 

  απόγευμα 

  χρειάζεται 

  διάρκεια 

  οργάνωση 

  χαιρέτησε 

  συνάντηση 

  επίσκεψη 

  τουλάχιστον 

  ευκαιρία 

  ατμόσφαιρα 

  συγκίνηση 

  επρόκειτο 

  αντίρρηση 

  ιδιαίτερα 

  περιουσία 

  περισσότερο 

  υπολοχαγός 

  εργοστάσιο 

  λεπτομέρειες 

  εμπιστοσύνη 

  ανακούφιση 

  διηγήθηκε 

 ευχαριστημένος 

αναγκάστηκε 
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Κατάλογος ψευδολέξεων ενηλίκων 

 

ετραδόκνια 

οκωπτισά 

σπαλεστοκή 

δεαρδαμπά 

φτιψάχου 

νιοψαρτασμάρος 

πρακλεσταρτικές 

λακεχαρμίο 

ξιφταμοχερτό 

φαχταψοταρί 

εξόρεσλη 

μοσοχλοτής 

κεσμακρηντός 

βαρνεσκίχτορο 

σοστούχα 

ναστεόλμιχνα 

σεναξιτροδόν 

ορκελικτάστε 

δενοτροτεκό 

πλαρυμπόναν 

σμονεχρόα 

ηντοκλωχή 

απαστεβέκι 

 

σπόλωρας 

λοσόσθαση 

μετόσφαλη 

σχονετάπανε 

οποσταγάς 

πταρασβότος 

κλαξεδές 

φεκτονίξοσι 

ψέρτανο 

επασλόβουν 

ταπλακή 

επαπλιψός 

προχλίο 

αξόβλοξη 

οντέπλοτα 

πτορχανού 

εκταστεήφας 

ανησλάπεις 

οκέπλη 

πρακτεοφρίσο 

χεφταψίνετο 

ρεζαπόφεσμα 

πλησμόσταο 
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