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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Παρεμβολή Stroop 
 

Η παρεμβολή Stroop μελετήθηκε για πρώτη φορά από τον J.R. Stroop το 1935 και 

συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών μέχρι σήμερα, κυρίως λόγω της 

απολυτότητάς του, καθώς είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όταν 

αναφερόμαστε στην παρεμβολή Stroop αναφερόμαστε στην παρεμβολή της λέξης 

στην κατονομασία του χρώματος. Πιο συγκεκριμένα, ο J.R. Stroop έδωσε στους 

συμμετέχοντες της έρευνάς του μια σειρά από λέξεις που υποδηλώνουν χρώμα – 

χρωματολέξεις – που ήταν χρωματισμένες με χρώμα διάφορο αυτού που ανέφερε η 

λέξη και τους ζητούσε να κατονομάσουν το χρώμα του μελανιού με το οποίο είναι 

γραμμένη η λέξη. Έτσι για παράδειγμα τους παρουσίαζε τη λέξη κίτρινο, γραμμένη 

με κόκκινο μελάνι και τους ζητούσε να κατονομάσουν το χρώμα του μελανιού, 

δηλαδή το κόκκινο. 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

Αφού τελείωναν με αυτή τη δοκιμασία, τους έδινε μια σειρά από χρωματισμένα 

τετράγωνα, όπου δεν παρέμβαινε η έννοια της λέξης, και το ζητούμενο ήταν και πάλι 

η κατονομασία του χρώματος (συνθήκη ελέγχου). Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι οι 

συμμετέχοντες ήταν πολύ πιο αργοί στην κατονομασία του χρώματος όταν 

εμπλεκόταν σε αυτήν η ύπαρξη της χρωματολέξης. Δηλαδή η πιο ισχυρή διάσταση, η 

λέξη, παρεμβαίνει και δυσκολεύει την κατονομασία της πιο ανίσχυρης, εκείνης του 

χρώματος.  

Από την άλλη πλευρά, όταν ζήτησε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν 

χρωματολέξεις που ήταν τυπωμένες με μελάνι άλλου χρώματος και χρωματολέξεις 

τυπωμένες με μαύρο μελάνι, παρατήρησε ότι δεν υπήρχε διαφορά στους χρόνους, 

άρα το χρώμα δεν παρενέβαινε στην ανάγνωση της λέξης. Η διερεύνηση αυτού του 

είδους της παρεμβολής έχει μείνει στη βιβλιογραφία ως διερεύνηση ύπαρξης 

αντίστροφης παρεμβολής Stroop (reverse Stroop).   

Από τη στιγμή της δημοσίευσης του κλασικού αυτού άρθρου έως και σήμερα η 

παρεμβολή Stroop έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας πληθώρας μελετών, είτε στην 

κλασική της μορφή, είτε σε διάφορες παραλλαγές, όπως η μεμονωμένη εμφάνιση 

κάθε ερεθίσματος – στο κλασικό άρθρο ο J.R. Stroop είχε χρησιμοποιήσεις στήλες 

ερεθισμάτων  - (Tecce & Dimartino, 1965), η χρήση του μοτίβου ΧΧΧΧ στη 
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συνθήκη ελέγχου αντί του τετραγώνου (Dyer, 1972), η χρονική ασυχρονία στην 

παρουσίαση των ερεθισμάτων (Stimulus Onset Asynchrony), με την εμφάνιση του 

χρώματος να προηγείται της εμφάνισης της λέξης (Dyer, 1971). Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η παρεμβολή της χρωματολέξης στην κατονομασία του χρώματος 

συνεχίζει να υφίσταται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή που παρουσιάστηκε σε σειρά 

ερευνών (Sichel & Chandler, 1969; Kalkofen, 1970; Dyer, 1973) είναι ότι η 

κατονομασία του χρώματος διευκολύνεται όταν το χρώμα είναι συμβατό με εκείνο 

που αναφέρει η χρωματολέξη, σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου και την ασύμβατη 

συνθήκη. Έτσι για παράδειγμα, κάποιος θα κατονομάσει το χρώμα κόκκινο πιο 

γρήγορα όταν η χρωματολέξη αναγράφει τη λέξη κόκκινο. 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ                          ΚΙΤΡΙΝΟ                          ΧΧΧΧ 

Σχήμα 1.1 Παράδειγμα συμβατής, ασύμβατης και ουδέτερης συνθήκης στην 

κατονομασία χρώματος.  

 

Βασικές Θεωρίες για την Παρεμβολή Stroop 
 

Καθώς η παρεμβολή Stroop είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει τους 

ερευνητές επί σειρά ετών, είναι λογικό να υπάρχει μια ποικιλία θεωριών που 

προσπαθούν να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που το δημιουργούν. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές, που έχουν καταφέρει να επεξηγήσουν 

σε μεγαλύτερο εύρος το φαινόμενο αυτό.  

Θεωρία Σχετικής Ταχύτητας της Επεξεργασίας 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η θεμελιώδης διαπίστωση είναι ότι οι λέξεις 

διαβάζονται γρηγορότερα από ότι τα χρώματα κατονομάζονται (Cattell 1886, Fraisse, 

1969). Αυτή η διαφορά στην ταχύτητα προκύπτει από τον ανταγωνισμό τον δύο 

απαντήσεων, της ανάγνωσης των χρωματολέξεων και της κατονομασίας του 

χρώματος. Η παρεμβολή ουσιαστικά προκύπτει από την διαφορά της ταχύτητας των 

δύο αυτών απαντήσεων, οι οποίες μοιάζουν να συναγωνίζονται για τον έλεγχο της 

τελικής απάντησης.  

Βασική πτυχή της θεωρίας αυτής είναι ότι οι δύο αυτές διεργασίες γίνονται 

παράλληλα, χωρίς να παρεμβαίνουν η μία στην άλλη, μέχρι τη στιγμή λίγο πριν από 
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την τελική απόκριση (Posner & Snyder, 1975). Η ανάγνωση της χρωματολέξης και η 

κατονομασία του χρώματος επεξεργάζονται παράλληλα, χωρίς να παρεμβαίνει η μία 

στην άλλη, έως ότου έλθει η στιγμή της τελικής απόκρισης, όπου σε αυτό ακριβώς το 

σημείο η ανάγνωση της χρωματολέξης παρεμβαίνει στην κατονομασία του χρώματος 

(Posner & Snyder, 1975; Morton & Chambers, 1973). Ενώ η ανάγνωση παρεμβαίνει 

στην κατονομασία του χρώματος, η κατονομασία του χρώματος δεν μπορεί να 

παρέμβει στην ανάγνωση της χρωματολέξης. Αυτό συμβαίνει επειδή η ανάγνωση 

είναι μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι είναι πολύ πιο εξασκημένοι σε σχέση με 

την κατονομασία του χρώματος (MacLeod, 1991).  

Θεωρία της Αυτοματοποίησης 
 

Σύμφωνα με το Logan (1997), για να θεωρηθεί μια διεργασία αυτοματοποιημένη, 

πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Η ταχύτητα αποτελεί ένα από τα βασικά 

κριτήρια της αυτοματοποίησης, εμφανίζεται ως μείωση του χρόνου απόκρισης, η 

οποία προκύπτει μέσα από την εξάσκηση. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό μιας 

αυτοματοποιημένης διεργασίας είναι ότι γίνεται αβίαστα. Μια αυτοματοποιημένη 

διεργασία είναι επίσης αυτόνομη, συμβαίνει δηλαδή χωρίς πρόθεση και προσοχή στο 

έργο αυτό. Τέλος, η αυτοματοποιημένη διεργασία είναι ασυνείδητη, τα βήματα που 

ακολουθούνται σε αυτήν δεν γίνονται συνειδητά και με κόπο.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η μία εκ των δύο διαστάσεων στο έργο Stroop, η 

κατονομασία του χρώματος, απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι η άλλη διάσταση, η 

ανάγνωση της χρωματολέξης. Αυτό συμβαίνει επειδή η ανάγνωση της λέξης είναι 

αυτοματοποιημένη και μοιάζει να είναι αναπόφευκτη, ενώ δεν συμβαίνει κάτι 

αντίστοιχο στην κατονομασία του χρώματος. Η ανάγνωση των λέξεων είναι μια 

αυτόματη διαδικασία, συμβαίνει ταχύτατα, ενώ η κατονομασία του χρώματος δεν 

είναι, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και χρόνος για το έργο αυτό.  

Η αυτοματοποίηση φαίνεται να προκύπτει βαθμιαία μέσα από την εξάσκηση (Shiffrin 

& Schneider, 1977; Hasher & Zacks, 1979; G. Logan, 1978). Μια διεργασία 

ονομάζεται αυτοματοποιημένη όταν γίνεται ταχύτατα, χωρίς κόπο και χωρίς 

συνειδητή πρόθεση ή καθοδήγηση (Logan, 1997). Έτσι καταναλώνουν ελάχιστους 

γνωστικούς πόρους, σε αντίθεση με εκείνες που δεν είναι αυτοματοποιημένες, οι 

οποίες απαιτούν τη χρήση γνωστικών πόρων, έτσι είναι πιο αργές και απαιτούν 

ικανότητα προσοχής. Έτσι υπό αυτό το πρίσμα, η ανάγνωση των χρωματολέξεων 
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είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, ενώ η κατονομασία του χρώματος όχι, οπότε 

οι χρωματολέξεις παρεμβαίνουν στην κατονομασία του χρώματος (Logan, 1980).  

Μία ακόμη πτυχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η εξάσκηση μπορεί να κάνει μια 

διεργασία όλο και πιο αυτοματοποιημένη. Έτσι για παράδειγμα, όσο περισσότερο 

κάποιος εξασκείται στην ανάγνωση, τόσο πιο αυτοματοποιημένη καθίσταται η 

διεργασία αυτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει και το μέγεθος της 

παρεμβολής της σε άλλες διεργασίες που δεν είναι αυτοματοποιημένες. Έτσι όσο 

περισσότερο αυτοματοποιημένη η ανάγνωση, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή 

στην κατονομασία του χρώματος στο έργο Stroop (MacLeod, 1991).  

Μοντέλα Παράλληλης Επεξεργασίας 
 

Πιο πρόσφατες προσπάθειες για την ερμηνεία του φαινομένου Stroop 

επικεντρώθηκαν στην κατασκευή μοντέλων παράλληλης επεξεργασίας των 

πληροφοριών (Cohen, Dunbar & McClelland, 1990). Η βασική ιδέα είναι ότι η 

επεξεργασία των ερεθισμάτων επιτυγχάνεται μέσω της ενεργοποίησης μονοπατιών με 

διαφορετικά βάρη. Ο κάθε κόμβος ενός μονοπατιού μπορεί να αποτελεί μέρος 

παραπάνω του ενός μονοπατιού, έτσι εάν δύο διεργασίες ενεργοποιούν κόμβους που 

συμμετέχουν και στα δύο μονοπάτια που είναι αντικρουόμενα, τότε προκαλείται 

παρεμβολή (ασύμβατη συνθήκη). Αν από την άλλη πλευρά η ενεργοποίηση αυτών 

των μονοπατιών είναι ταυτόσημη, τότε προκαλείται διευκόλυνση (συμβατή 

συνθήκη).   

Στο μοντέλο αυτό σημαντικός είναι και ο ρόλος της προσοχής. Η προσοχή είναι 

εκείνη που ρυθμίζει τη λειτουργία των κόμβων που συμμετέχουν στην επεξεργασία 

ενός μονοπατιού. Αν λάβουμε για παράδειγμα την πιο απλή περίπτωση, όπου 

υπάρχουν δύο μονοπάτια, ένα για το χρώμα του μελανιού κι ένα για τη σημασία της 

χρωματολέξης, αυτά τα δύο μονοπάτια μοιράζονται το ίδιο μηχανισμό απόκρισης. 

Κάθε μονοπάτι περιλαμβάνει δύο κόμβους εισόδου, οι οποίοι συνδέονται με όλους 

τους ενδιάμεσους κόμβους, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με όλους τους 

κόμβους εξόδου. Στους ενδιάμεσους κόμβους περιλαμβάνονται οι κόμβοι που 

επικεντρώνουν την προσοχή προς τη διεκπεραίωση ενός συγκεκριμένου έργου – 

κατονομασία χρώματος ή ανάγνωση χρωματολέξης – έτσι ώστε να δοθεί η απάντηση 

που ταιριάζει με τις οδηγίες του έργου.  
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Σχήμα 1.2. Μοντέλο Παράλληλης Επεξεργασίας για το φαινόμενο Stroop σύμφωνα 

με τους Cohen, Dunbar & McClelland, 1990. 

Μοντέλο WEAVER ++ 
 

O Roelofs (1999) ανέπτυξε ένα μοντέλο για την παρεμβολή Stroop το οποίο 

βασίζεται στον τρόπο παραγωγής της λέξης. Σύμφωνα με αυτό, για να επιτευχθεί είτε 

η ανάγνωση της λέξης, είτε η κατονομασία του χρώματος, πρέπει να περάσουν από 

ορισμένα στάδια, και η κατονομασία του χρώματος απαιτεί ένα στάδιο επεξεργασίας 

παραπάνω.  
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Σχήμα 1.3. Στάδια επεξεργασίας στο μοντέλο WEAVER++ για την ανάγνωση της 

λέξης και την κατονομασία του χρώματος.  

 

Τα βασικά στάδια του μοντέλου είναι τα εξής: Η εννοιολογική αναγνώριση, η 

ανάκληση του λήμματος και η κωδικοποίηση της λέξης. Το στάδιο της εννοιολογικής 

αναγνώρισης είναι το ένα παραπάνω στάδιο από το οποίο πρέπει να περάσει η 

κατονομασία του χρώματος, για να προχωρήσει στην ανάκληση του λήμματος και 

την κωδικοποίηση της λέξης. Ουσιαστικά το στάδιο της εννοιολογικής αναγνώρισης 

είναι υπεύθυνο για να τεθεί ως στόχος η κατονομασία του χρώματος. Με τον τρόπο 

αυτό ενεργοποιείται το κατάλληλο λήμμα που ανταποκρίνεται στον στόχο, για 

παράδειγμα η λέξη κόκκινο. Το λήμμα με τη σειρά του ενεργοποιεί το στάδιο της 

κωδικοποίησης της λέξης, το οποίο περιλαμβάνει τις μορφολογικές ιδιότητες της 

λέξης, που περιλαμβάνουν τα μορφήματα <κόκκινο>, τα τμήματα κ/ο/κ/κ/ι/ν/ο και τις 

συλλαβές κοκ-κι-νο. Τα δύο αυτά στάδια μπορούν να ενεργοποιηθούν και 

παράλληλα, αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα το άλλο. Στο επόμενο στάδιο 

επιτυγχάνεται η άρθρωση της λέξης, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα, την κατονομασία του χρώματος.  
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Η διαδικασία για την ανάγνωση της λέξης είναι η ίδια, με μια σημαντική όμως 

διαφορά, ότι δεν υπάρχει το στάδιο της εννοιολογικής αναγνώρισης, παρά μόνο 

υπάρχει άμεση ενεργοποίηση της ανάκλησης του λήμματος και της κωδικοποίησης 

της λέξης. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει παρεμβολή από την έννοια του χρώματος, 

δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αντίστροφο Stroop, αλλά από την άλλη πλευρά, στην 

κατονομασία του χρώματος δεν μπορεί να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της λέξης 

προς ανάγνωση. Δηλαδή, αν έχουμε τη λέξη κίτρινο γραμμένη με κόκκινο χρώμα, 

στην κατονομασία του χρώματος δεν μπορεί να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της 

λέξης κίτρινο. Για να συνεχίσει η διαδικασία της κατονομασίας του χρώματος πρέπει 

πρώτα να περιμένει έως ότου μηχανισμοί αναστολής μπλοκάρουν την απάντηση που 

δεν ανταποκρίνεται στον στόχο που έχει τεθεί κατά την εννοιολογική αναγνώριση, 

για να δοθεί η σωστή απάντηση. Η παρεμβολή ουσιαστικά προκύπτει ανάλογα με το 

χρόνο που απαιτείται για να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτοί. Το πόσο γρήγορα 

θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αναστολής εξαρτάται από την παράμετρο της 

διάρκειας της λέξης που αποσπά την προσοχή  (distractor duration) (Roelofs, 1992).  

Πρόκειται για μία παράμετρο προσοχής, που καθορίζει το χρόνο που απαιτείται για 

την ενεργοποίηση του κανόνα αναστολής (P3).  

 

                                P3. Αν ο στόχος είναι η κατονομασία του χρώματος 

                                και η είσοδος προέρχεται από τη λέξη 

                                τότε παρεμπόδισε την  είσοδο της λέξης 

 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν οι κυριότερες θεωρητικές υποθέσεις για την παρεμβολή 

Stroop. Κάποιες θεωρίες, όπως αυτή της σχετικής ταχύτητας της επεξεργασίας και 

της θεωρίας της αυτοματοποίησης είναι πιο κοντινές, κάποιες άλλες προτάσεις, όπως 

το μοντέλο του Roelofs, είναι πιο σύνθετες. Πάντως, καμία δεν έχει καταφέρει έως 

τώρα να επεξηγήσει όλες τις εκφάνσεις της παρεμβολής Stroop (MacLeod, 1991). 

Ένας τρόπος για να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που διέπουν την παρεμβολή Stroop 

είναι η μελέτη των διατομικών διαφορών.  

Διατομικές Διαφορές στην Παρεμβολή Stroop 
 

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του φαινομένου αυτού είναι ότι δεν εμφανίζεται με την ίδια 

δυναμική σε όλες τις ηλικίες, αλλά ούτε και ανάμεσα σε άτομα της ίδιας ηλικίας. 
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Αυτό σημαίνει ότι δεν παρουσιάζουν όλοι οι άνθρωποι εξίσου μεγάλο μέγεθος 

παρεμβολής, δεν καθυστερούν όλοι εξίσου στην κατονομασία του χρώματος στην 

ασύμβατη συνθήκη. Η μελέτη των διατομικών διαφορών είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα, μιας και μέσα από αυτήν μπορεί να γίνει κατανοητό το ίδιο το 

φαινόμενο της παρεμβολής και να εντοπιστούν επακριβώς οι μηχανισμοί που 

εμπλέκονται σε αυτό.  

Το ζήτημα των διατομικών διαφορών έχει απασχολήσει τους ερευνητές κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών τόσο άμεσα, όσο κι έμμεσα σε έρευνες που μελετούν 

γνωστικές διαφορές ανάμεσα σε πληθυσμιακές ομάδες, καθώς η παρεμβολή Stroop 

είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη του γνωστικού ελέγχου. Οι κύριοι 

τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι έρευνες και φαίνεται να επηρεάζουν τις 

επιδόσεις στην παρεμβολή Stroop είναι η αναγνωστική ικανότητα, οι επιτελικές 

λειτουργίες – κυρίως ο μηχανισμός της αναστολής αλλά και η ικανότητα προσοχής. 

Οι παράγοντες αυτοί άλλωστε είναι εκείνοι που στηρίζουν τις κύριες θεωρητικές 

προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την παρεμβολή. Παρακάτω παρουσιάζονται 

μελέτες που παρουσιάζουν διατομικές διαφορές στην παρεμβολή Stroop, οι οποίες 

συσχετίστηκαν με τους προαναφερθέντες τομείς.  

Επιτελικές Λειτουργίες  
 

Όταν αναφερόμαστε στις επιτελικές λειτουργίες, αναφερόμαστε στο τρόπο με τον 

οποίο οι γνωστικές λειτουργίες ελέγχονται και συντονίζονται έτσι ώστε ο άνθρωπος 

να μπορεί να φέρει εις πέρας σύνθετα έργα, που απαιτούν περισσότερες ικανότητες 

(Monsell, 1996). Η συζήτηση γύρω από τις επιτελικές λειτουργίες ξεκινά μέσα από 

την έρευνα σε ασθενείς με βλάβες στον προμετωπιαίο φλοιό, καθώς φαίνεται ότι 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ικανότητα ελέγχου, γεγονός που τους οδηγεί στο 

να δυσλειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή. Ενώ σε έρευνες δείχνουν να έχουν 

υψηλές επιδόσεις σε τεστ IQ, έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις σε έργα που 

χρησιμοποιούνται κατεξοχήν για τη μέτρηση των επιτελικών λειτουργιών, όπως ο 

Πύργος του Αννόι (TOH) (Damasio, 1994; Shallice & Burgess, 1991). Ο Πύργος του 

Αννόι είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από όλα 

στην μέτρηση των επιτελικών λειτουργιών. Στο έργο αυτό οι συμμετέχοντες πρέπει 

να μετακινήσουν δίσκους ανάμεσα σε τρεις στύλους, ακολουθώντας συγκεκριμένους 

κανόνες που τους έχουν δοθεί και με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, που 
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μεταφράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό κινήσεων που απαιτούνται για την επίλυση του 

προβλήματος. Για να φέρουν εις πέρας το έργο αυτό, απαιτείται σύνθεση ικανοτήτων, 

ανάμεσα στις οποίες οπτικοποίηση της λύσης, ικανότητα αναθεώρησης και συνεχούς 

επίβλεψης του σχεδίου, αλλά και ικανότητα αναστολής επιμέρους κινήσεων που 

μπορεί να μοιάζουν ότι τους φέρνουν κοντά στη λύση αυτή, αλλά επιφέρουν το 

αντίθετο αποτέλεσμα. 

 

 
Σχήμα 1.4. Πύργος του Αννόι 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα σχετικά με τις επιτελικές λειτουργίες είναι ότι ο 

διαχωρισμός τους και η εύρεση κατάλληλων εργαλείων για την μέτρησή τους είναι 

εξαιρετικά δύσκολος, καθώς η συνθετότητα των έργων αλλά και των ίδιων των 

λειτουργιών δεν επιτρέπει το να γίνει απόλυτα σαφές τι ακριβώς μετράνε (Phillips, 

1997; Rabbit, 1997b; Reitan & Wolfson, 1994). Ωστόσο, ο πιο διαδεδομένος και 

ακριβής διαχωρισμός, έτσι όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία (Baddeley, 1996; 

Logan, 1985; Lyon & Krasnegor, 1996; Rabbit, 1997; Smith & Jonides, 1999), είναι 

οι εξής τρεις: Ικανότητα αναστολής, ικανότητα αναθεώρησης και επίβλεψης, 

ικανότητα εναλλαγής από το ένα έργο σε ένα άλλο.  

 

 Ικανότητα Αναστολής 

Πρόκειται για την ικανότητα αναστολής των κυρίαρχων, αυτόματων και 

δεσποζουσών απαντήσεων όταν είναι απαραίτητο. Ένα κλασικό έργο που μετρά την 

ικανότητα της αναστολής είναι η δοκιμασία Stroop, όπου πρέπει να ανασταλεί η 

λέξη, έτσι ώστε να δοθεί η σωστή απόκριση του χρώματος. Η ικανότητα αυτή έχει 

συνδεθεί πολλάκις στη βιβλιογραφία με τον προμετωπιαίο φλοιό (Jahanshahi et al., 

1998; Kiefer, Marzinzik, Weisbrod, Scherg & Spitzer, 1998).  
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ΚΟΚΚΙΝΟ 

Σχήμα 1.5. Δοκιμασία Stroop που μετράει την ικανότητα αναστολής.  

 

 Ικανότητα Αναθεώρησης και Επίβλεψης 

Η ικανότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με την μνήμη εργασίας, αφού ουσιαστικά 

αναφέρεται στην ικανότητα του να μπορεί κανείς να ελέγχει πληροφορίες, να τις 

διατηρεί κι έπειτα να αναθεωρεί τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες που βρίσκονται 

στην μνήμη εργασίας με πιο συναφείς. Μία κλασική δοκιμασία μέτρησης της 

ικανότητας αυτής είναι η Δοκιμασία  Διατήρησης Ίχνους (Keep Track Task). 

Παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες μια σειρά από λίστες που περιέχουν 

συγκεκριμένες κατηγορίες πραγμάτων, για παράδειγμα 4 λίστες, με λέξεις από τις 

κατηγορίες ζώο, χρώμα, χώρες, φυτά. Αυτό που ζητείται από τους συμμετέχοντες 

είναι στο τέλος της παρουσίασης να καταγράψουν την τελευταία λέξη από την κάθε 

κατηγορία. Η ικανότητα αυτή έχει επίσης συνδεθεί με τον προμετωπιαίο φλοιό, 

κυρίως λόγω της εμπλοκής της μνήμης εργασίας σε αυτήν (Goldan-Rakic, 1996; 

Smith & Jonides, 1999). 

 

Άλογο                        Κόκκινο                       Αγγλία                      Τριανταφυλλιά 

Σκύλος                      Πράσινο                       Ελλάδα                      Γαρδένια 

Γάτα                          Καφέ                            Ιταλία                        Γαριφαλιά 

Αλεπού                     Μπλε                            Καναδάς                    Πανσές 

  

Σχήμα 1.6. Δοκιμασία Διατήρησης Ίχνους που μετράει την ικανότητα αναθεώρησης 

και επίβλεψης.  

 

 Ικανότητα Εναλλαγής από το ένα έργο σε άλλο 

Είναι η ικανότητα της εναλλαγής εμπρός και πίσω σε μια σειρά από έργα, φέρνοντάς 

τα εις πέρας. Συχνά αναφέρεται και ως εναλλαγή προσοχής (attention switching) 

(Monsell, 1996). Μία χαρακτηριστική δοκιμασία που μετράει την ικανότητα αυτή 

είναι η Δοκιμασία Πρόσθεσης-Αφαίρεσης (Plus-Minus Task). Σε αυτή τη δοκιμασία 

δίνεται στους συμμετέχοντες μια λίστα με διψήφιους αριθμούς. Στη συνέχεια, σε μια 

πρώτη στήλη τους ζητείται να προσθέσουν σε κάθε αριθμό από 3, σε μια δεύτερη 

στήλη να αφαιρέσουν από κάθε αριθμό 3, ενώ σε μια τρίτη στήλη τους ζητείται να 

εναλλάσσονται οι δύο πράξεις σε κάθε αριθμό, δηλαδή στον πρώτο να προστεθεί ο 
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αριθμός 3, από τον δεύτερο να αφαιρεθεί ο αριθμός 3, στον τρίτο να προστεθεί ο 

αριθμός 3 κ.ο.κ. Και για αυτή την κατηγορία επιτελικών λειτουργιών υπάρχουν 

ενδείξεις ότι σχετίζεται με ενεργοποιήσεις στον προμετωπιαίο φλοιό (Moulden et al., 

1998).  

25              + 3                - 3             + 3 

44              + 3                - 3             - 3 

78              + 3                - 3             + 3 

12              + 3                - 3             - 3 

67              + 3                - 3             + 3 

 

Σχήμα 1.7. Δοκιμασία Πρόσθεσης-Αφαίρεσης που μετράει την ικανότητα εναλλαγής 

από το ένα έργο στο άλλο. 

 

‘Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, λόγω της φύσης και των απαιτήσεων του 

έργου, η ίδια η παρεμβολή Stroop και το μέγεθός της αποτελεί κριτήριο για τον 

εντοπισμό ελλειμματικής προσοχής, της ικανότητας αναστολής, ενώ χρησιμοποιείται 

συχνά ως εργαλείο για τη διερεύνηση ασθενειών που σχετίζονται με βλάβες του 

προμετωπιαίου φλοιού (MacLeod & MacDonald, 2000). Έτσι οι περισσότερες 

έρευνες στις οποίες θα αναφερθούμε έχουν να κάνουν με διαφορές ανάμεσα σε 

φυσιολογικά άτομα και σε άτομα με βλάβες στον προμετωπιαίο φλοιό και συναφείς 

περιοχές. Η γενική παρατήρηση είναι ότι η επίδοση στην παρεμβολή Stroop 

δυσχεραίνεται όταν υπάρχει βλάβη στον προμετωπιαίο φλοιό (Perret, 1974; Baldo & 

Shimamura, 1995).   

Η δοκιμασία της παρεμβολής Stroop δίνεται πολύ συχνά σε άτομα που πάσχουν από 

σχιζοφρένεια, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για μια ασθένεια που σχετίζεται με 

δυσλειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού (Bench et al., 1993). Έτσι υπάρχουν 

αρκετές μελέτες που υποδεικνύουν ότι οι άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια σε 

σχέση με υγιή άτομα έχουν μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης στην παρεμβολή 

Stroop (Abramckzyk, Jordan & Hegel, 1983; Everett, LaPlante & Thomas, 1989; 

Wapner & Krus, 1960; Wysocki & Sweet, 1985). Φαίνεται ότι η παρεμβολή αυτή 

παραμένει ακόμη και όταν τα ερεθίσματα δίνονται με χρονική ασυγχρονία μεταξύ 

τους (SOA), μία πολύ διαδεδομένη παραλλαγή της παρεμβολής Stroop (Schooler et 

al., 1997). Όταν αναφερόμαστε στη δοκιμασία Stroop με χρονική ασυχρονία, 

αναφερόμαστε στη μέθοδο που πρώτος χρησιμοποίησε ο Dyer (1971), όπου έδειχνε 
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στους συμμετέχοντες πρώτα το χρώμα για 0-500ms και στη συνέχεια έδειχνε μαζί με 

τη λέξη το χρώμα, θέλοντας να διαπιστώσει αν το να δίνει κανείς ένα προβάδισμα 

στο αδύναμο ερέθισμα του χρώματος μπορεί να μειώσει τη δυναμική της 

παρεμβολής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι η ασυγχρονία της τάξεως των 2s 

μπορεί να μειώσει την παρεμβολή, όμως μεγαλύτερο μέγεθος ασυγχρονίας προκαλεί 

και μεγαλύτερη παρεμβολή. Στην μελέτη των Schooler et al.,  ενώ η παρεμβολή 

Stroop στους υγιείς ανθρώπους αυξομειώθηκε όπως αναμενόταν σε σχέση με τις 

πρότερες έρευνες, οι σχιζοφρενείς δεν είχαν ξεκάθαρα αποτελέσματα, μιας και όλες 

τους οι απαντήσεις ήταν πιο αργές συγκριτικά με εκείνες των υγιών ατόμων και η 

παρεμβολή είχε πάντα περίπου το ίδιο μέγεθος, μεγαλύτερο πάντα από εκείνο των 

υγιών ατόμων. 

Οι συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε υγιή άτομα και σε άτομα με βλάβες στον 

προμετωπιαίο φλοιό δεν είναι οι μόνες που συσχετίζουν τις επιτελικές λειτουργίες με 

την παρεμβολή Stroop. Υπάρχει μια πληθώρα ερευνών όπου η παρεμβολή Stroop 

συσχετίζεται με τις επιτελικές λειτουργίες μέσα από την επίδραση της ηλικίας σε 

αυτές. Άλλωστε, η διερεύνηση των διατομικών διαφορών στην παρεμβολή Stroop 

έχει μελετηθεί κατά κύριο λόγο μέσα από τη μελέτη διαφορετικών ηλικιακών 

ομάδων. Η πρώτη συγχρονική μελέτη που έγινε σε άτομα από 7 έως 80 ετών έδειξε 

ότι τα μικρά παιδιά – έως δευτέρα δημοτικού - έχουν τη μεγαλύτερη παρεμβολή, η 

οποία μειώνεται κατά την ενηλικίωση, ενώ αυξάνει πάλι κατά την τρίτη ηλικία, μετά 

τα 60 έτη (Comalli, Wapner & Werner, 1962).    

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η παρεμβολή Stroop είναι μεγαλύτερη στα παιδιά 

από τους ενήλικες (Carter, Mintun & Cohen, 1995; Guttentag & Haith, 1978; 

Vurpillot & Ball, 1979). Οι Bub et al. (2006), μελέτησαν τις αναπτυξιακές 

διαφοροποιήσεις του γνωστικού ελέγχου στα παιδιά και τη συσχέτισή του με την 

παρεμβολή Stroop. Ουσιαστικά η επίλυση της παρεμβολής Stroop απαιτεί γνωστικό 

έλεγχο, καθώς το άτομο καλείται να κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο διεργασίες 

- την κατονομασία της λέξης και την κατονομασία του χρώματος  - με σκοπό να 

αναστείλει την ανάγνωση της λέξης και να προχωρήσει στην κατονομασία του 

χρώματος. Έτσι, μια πιθανή υπόθεση για τη δυσκολία των μικρότερων παιδιών είναι 

ότι ο μηχανισμός γνωστικού ελέγχου δεν είναι αρκετά ώριμος, με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύονται να αναστείλουν το ισχυρό ερέθισμα. Οι ερευνητές, για να 

διαπιστώσουν αν αυτή η υπόθεση ισχύει, χορήγησαν τη δοκιμασία της παρεμβολής 

σε παιδιά 7 και 11 ετών, υποθέτοντας ότι τα μικρότερα παιδιά θα είχαν μεγαλύτερο 
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πρόβλημα στην παρεμβολή Stroop. Το παράδοξο στα αποτελέσματα ήταν ότι από την 

ταχύτητα των χρονικών αποκρίσεων φάνηκε ότι τα μικρότερα παιδιά είχαν μικρότερη 

παρεμβολή σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Όμως, παρατηρώντας τον αριθμό των λαθών 

οι ερευνητές είδαν ότι τα παιδιά των 7 ετών είχαν κάνει πολύ περισσότερα λάθη στην 

ασύμβατη συνθήκη, δείχνοντας μεγαλύτερο παρορμητισμό και ότι ουσιαστικά είχαν 

μεγαλύτερο πρόβλημα στην παρεμβολή Stroop, καθώς ο έλεγχος της αναστολής είναι 

φτωχότερος σε αυτή την ηλικία.  

Οι Kaplan et al (2000) μελετώντας την επίδραση της ηλικίας στις επιτελικές 

λειτουργίες, χορήγησαν μια σειρά δοκιμασιών, ανάμεσα σε αυτές και την δοκιμασία 

της παρεμβολής Stroop, σε άτομα ηλικίας 20-79 ετών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν 

ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες αποκρίνονται πιο αργά στην κατονομασία του χρώματος, 

ενώ στον αριθμό των λαθών δεν παρουσιάζονται αυξομειώσεις ανάλογα με την 

ηλικία. Ένα αρκετά ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι ενώ υπήρξαν διαφορές στην 

παρεμβολή Stroop, που πρόκειται για μια δοκιμασία που απαιτεί ικανότητα 

αναστολής, στην δοκιμασία που απαιτούσε ικανότητα εναλλαγής από το ένα έργο σε 

ένα άλλο, δεν φάνηκαν να υπάρχουν διαφορές που οφείλονται στην ηλικία. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιτελικές λειτουργίες δεν είναι ενιαίες 

και πρέπει να διαχωρίζονται, μιας κι απαιτούν διαφορετικές ικανότητες για την 

εκτέλεση των αντίστοιχων δοκιμασιών.   

Εκτός όμως από τις διαφορές που έχουν εντοπιστεί ανάμεσα στα παιδιά και του 

ενήλικες, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στην επίδοση στην παρεμβολή Stroop 

ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ενηλίκων. Οι γηραιότεροι ενήλικες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρεμβολή σε σχέση με τους νεότερους (Cohan et al., 

1984; Hartley, 1993; Rush, Panek & Russell, 1990). Βέβαια, ορισμένες έρευνες 

παρουσιάζουν αντικρουόμενα ευρήματα, καθώς τα αποτελέσματα δεν δείχνουν 

αναπτυξιακές διαφορές στην παρεμβολή Stroop (Boone et al., 1990; Verhaeghen & 

De Meersman, 1998). Παρόλα αυτά, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο παράγοντας 

της ηλικίας – και κυρίως η φθίνουσα πορεία των ικανοτήτων γνωστικού ελέγχου που 

προκύπτουν με το πέρασμα των χρόνων - σχετίζεται με την παρεμβολή Stroop. Στις 

περισσότερες από αυτές τις έρευνες μελετώνται οι αναπτυξιακές διαφορές στο εύρος 

των επιτελικών λειτουργιών.  

Τελειώνοντας θα αναφερθούμε στην έρευνα των Miyake et al. (2000), στόχος της 

οποίας ήταν η διερεύνηση της συνάφειας των τριών βασικών κατηγοριών των 

επιτελικών λειτουργιών με έργα τα οποία απαιτούν τη σύνθεση πολλών ικανοτήτων 
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για τη διεκπεραίωσή τους. Οι ερευνητές χωρίσαν τις επιτελικές λειτουργίες στις 3 

κατηγορίες της αναθεώρησης κι επίβλεψης, της αναστολής και της ικανότητας 

εναλλαγής από το ένα έργο στο άλλο, στις οποίες έχουμε αναφερθεί παραπάνω. Τα 

έργα που δόθηκαν απαιτούσαν ικανότητες που εμπίπτουν είτε στη μία μόνο 

κατηγορία, είτε απαιτούσαν σύνθεση ικανοτήτων και για το λόγο αυτό οι ερευνητές 

αναφέρονται σε αυτά ως σύνθετα έργα. Ανάμεσα στις δοκιμασίες που 

χαρακτηρίστηκαν ως σύνθετες, μιας και απαιτούν τη χρήση περισσότερων από μίας 

κατηγορίας επιτελικών ικανοτήτων ήταν η δοκιμασία του Πύργου του Αννόι. Θα 

αναφερθούμε σε αυτήν μόνο τη δοκιμασία, καθώς είναι κι εκείνη που αναμενόταν ότι 

θα συσχετιστεί με τον μηχανισμό της αναστολής, ο οποίος μελετήθηκε κατά κύριο 

λόγο μέσα από την χορήγηση της παρεμβολής Stroop. Αυτό που παρατήρησαν οι 

ερευνητές είναι ότι υπήρχε συνάφεια ανάμεσα στην παρεμβολή και στην δοκιμασία 

των πύργων του Ανόι μόνο στις μετρήσεις όπου ο αριθμός των κινήσεων που 

απαιτούνταν για να φτάσουν στην επίλυση του προβλήματος ήταν μεγάλος, άρα 

υπήρχε και η πιθανότητα να υπάρξει διαμάχη στόχων, όπου κάποιοι έπρεπε να 

ανασταλούν επιτυχώς για να επιλυθεί επιτυχώς το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 3 επιμέρους κατηγοριών 

επιτελικών λειτουργιών, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένδειξη ότι είναι 

συναφείς μεταξύ τους.   

Προσοχή 
 

Η δοκιμασία κατονομασίας χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη και κατ’επέκταση η 

μέτρηση του μεγέθους της παρεμβολής Stroop αποτελεί κατεξοχήν διαγνωστικό 

εργαλείο για τη διάσπαση προσοχής. Για το λόγο αυτό υπάρχει και πλούσιο υλικό 

σχετικά με την ικανότητα προσοχής και τη συσχέτισή της με το μέγεθος της 

παρεμβολής.  

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της προσοχής, αναφερόμαστε στον κλασικό ορισμό 

της, ως μιας λειτουργίας που αφορά την ικανότητα επιλογής από τα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος εκείνων που θα υποστούν στη συνέχεια επεξεργασία (Moray, 1969). 

Πιο συγκεκριμένα, εκείνο το κομμάτι της προσοχής το οποίο μας απασχολεί σε σχέση 

με την παρεμβολή Stroop είναι εκείνο της επιλεκτικής προσοχής, της ικανότητας 

δηλαδή απόκρισης και διατήρησης ενός συγκεκριμένου τύπου ερεθίσματος, ακόμη 

και όταν υπάρχουν άλλα ανταγωνιστικά ερεθίσματα να παρεμβαίνουν. Πιο 
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συγκεκριμένα, στην κατονομασία του χρώματος, οι άνθρωποι πρέπει να εστιάσουν 

στη διάσταση του χρώματος για να δώσουν την σωστή απάντηση, αγνοώντας το 

ανταγωνιστικό λεξικό ερέθισμα. Έτσι, το αναμενόμενο είναι ότι άτομα με διαταραχές 

προσοχής θα έχουν και μεγαλύτερη δυσκολία για να φέρουν εις πέρας τη δοκιμασία 

αυτή, άρα θα παρουσιάζουν και μεγαλύτερο ποσοστό παρεμβολής. Παρακάτω 

παρατίθενται έρευνες οι οποίες συσχετίζουν την ικανότητα προσοχής με την 

παρεμβολή Stroop.  

Οι Young et al (2004) παρατήρησαν ότι άτομα που διαγνωσμένα πάσχουν από 

διαταραχή της προσοχής παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρεμβολή Stroop, καθώς οι 

αποκρίσεις τους στο χρώμα ήταν πιο αργές σε σχέση με εκείνων που δεν είχαν 

διαγνωσμένο πρόβλημα προσοχής. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με διάσπαση 

προσοχής ήταν πιο αργά τόσο στην δοκιμασία της απλής κατονομασίας του 

χρώματος, όσο και στην δοκιμασία Stroop, όπου εμπλέκεται και η διαδικασία της 

αναστολής. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν με την άποψη ότι η δυσλειτουργία 

της επιτελικής λειτουργίας της αναστολής επηρεάζει τη χρονική απόκριση στο 

Stroop, γεγονός που δείχνει ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δυσκολία και στην 

ταχύτητα της κατονομασίας των χρωματολέξεων, όπως υποστηρίζουν παλαιότερες 

έρευνες (Carte, Nigg & Hinshaw, 1996; Nigg, Hinshaw, Carte & Treuting, 1998; 

Tannock, Martinussen, & Frijters, 2000; Seidman et al., 1997).  

Μία ακόμη απόδειξη ότι άτομα με προβλήματα προσοχής έχουν δυσκολία στην 

παρεμβολή Stroop προέρχεται από έρευνες με ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλή 

σκλήρυνση (multiple sclerosis) (Krup et al., 1994; Ling & Selby, 1998). Μέσα από τη 

βιβλιογραφία καθίσταται σαφές ότι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 

αντιμετωπίζουν προβλήματα προσοχής και πιο συγκεκριμένα φαίνονται να είναι 

ανεπαρκείς σε έργα επιλεκτικής προσοχής, όπως αυτό της κατονομασία του 

χρώματος στην δοκιμασία Stroop (Kujala et al., 1995; Rao et al., 1991). Η συγκριτική 

έρευνα των Vitkovitch et al. (2002) δείχνει ότι οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερους 

χρόνους απόκρισης σε σχέση με του υγιείς σε όλες τις δοκιμασίες που σχετίζονται με 

την κατονομασία του χρώματος ή της χρωματολέξης, ενώ παρουσιάζουν και 

μεγαλύτερη δυσκολία στην παρεμβολή σε σχέση με τους υγιείς ανθρώπους που 

εξετάστηκαν.  

Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα των Rush et al. (2006), οι οποίοι μελέτησαν 

αλλαγές γνωστικών λειτουργιών σε σχέση με την ηλικία. Μέσα στις δοκιμασίες που 

έδωσαν στους συμμετέχοντες ήταν και η παρεμβολή Stroop, όπως επίσης και η 
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δοκιμασία AX-CTP, όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα-ένα γράμματα να 

εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και πρέπει να πατούν ένα πλήκτρο μόνο 

όταν εμφανίζονται διαδοχικά τα AX. Επειδή τα δύο αυτά γράμματα εμφανίζονται 

πολύ συχνά το ένα μετά το άλλο στη δοκιμασία, όταν μετά το Α παρουσιάζεται 

κάποιο άλλο γράμμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να καταστείλουν την παρόρμησή τους 

να πατήσουν το πλήκτρο. Οι δοκιμασίες που εντάσσονται στην ομάδα των 

δοκιμασιών CTP είναι κατεξοχήν δοκιμασίες μέτρησης της ικανότητας προσοχής. 

Έτσι, η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι αν υπάρχει διαφορά στις επιδόσεις ανάλογα 

με την ηλικία στην παρεμβολή Stroop, πρέπει να υπάρχει ανάλογη διαφορά στις 

επιδόσεις στην δοκιμασία AX-CTP, καθώς βασίζονται και οι δύο στην ικανότητα 

καταστολής. Τα αποτελέσματα πράγματι επιβεβαίωσαν την υπόθεσή τους, μιας και 

υπήρξε συσχέτιση ηλικίας και παρεμβολής στην δοκιμασία Stroop - σε ό,τι αφορά το 

χρόνο αντίδρασης και όχι τον αριθμό των λαθών – όπως επίσης και συσχέτισή της με 

τη δοκιμασία AX-CTP. 

Αναγνωστική ικανότητα 
 

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να έχει εξέχουσα σημασία την παρεμβολή 

Stroop είναι η αναγνωστική ικανότητα. Αυτό γιατί πρόκειται για τη μία από τις δύο 

βασικές διεργασίες που εμπλέκονται στη δοκιμασία (ανάγνωση και λειτουργία 

αναστολής).  

Η ικανότητα του να είναι κανείς καλός αναγνώστης φαίνεται να συνδέεται άμεσα με 

την αυτοματοποίηση της ανάγνωσης. Όταν αναφερόμαστε στον όρο αυτοματοποίηση 

και στο ότι η ανάγνωση στους καλούς αναγνώστες είναι αυτοματοποιημένη, 

εννοούμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία γίνεται ταχύτατα, χωρίς κόπο και 

χωρίς συνειδητή πρόθεση ή καθοδήγηση (Logan, 1997). Από την άλλη πλευρά, ένας 

αρχάριος αναγνώστης, του οποίου η ικανότητα ανάγνωσης δεν είναι 

αυτοματοποιημένη, απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά και συνειδητή προσοχή 

για να τα καταφέρει. Ο αρχάριος αναγνώστης πρέπει να αρχίσει σιγά-σιγά να 

αναγνωρίζει τα γράμματα, να σχηματίζει συλλαβές για να φτάσει στην ανάγνωση της 

λέξης (Samuels & Flor, 1997).  

Ο διαχωρισμός αυτός ανάμεσα σε έναν καλό κι έναν αρχάριο αναγνώστη φαίνεται ότι 

έχει αντίχτυπο και στο μέγεθος της παρεμβολής Stroop. Η παρεμβολή αυξάνει όσο η 

ανάγνωση υπερέχει της λειτουργίας της αναστολής (Commali et al, 1962). Ο Schiller 
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(1966) σε έρευνα που πραγματοποίησε ανάμεσα σε παιδιά του δημοτικού και των 

τάξεων του γυμνασίου, παρατήρησε ότι ενώ αρχικά υπάρχει μεγάλη παρεμβολή 

Stroop καθώς η λειτουργία της αναστολής δεν είναι ώριμη, μικραίνει στην πορεία 

των τάξεων του δημοτικού για να αυξηθεί και πάλι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, 

όπου η ανάγνωση υπερέχει της λειτουργίας της αναστολής, με μεγαλύτερο ποσοστό 

παρεμβολής στη δευτέρα και τρίτη γυμνασίου. Σχηματικά δηλαδή η παρεμβολή 

αυξομειώνεται όπως η ανεστραμμένη καμπύλη U. Σύμφωνα με τους Cohen, Dunbar 

& McClelland (1990), αυτό είναι αποτέλεσμα της μεταβολής των γνωστικών 

λειτουργιών της αναστολής και της ανάγνωσης, με την αυτοματοποίηση της 

ανάγνωσης και την αύξηση της ικανότητας της αναστολής. Η παρεμβολή μεγαλώνει 

όσο η αναγνωστική ικανότητα υπερέχει της δεύτερης, της ικανότητας αναστολής. Στη 

συνέχεια, όταν υπερέχει η ικανότητα αναστολής, όταν έχει ωριμάσει, όσο κι αν 

εδραιώνεται η αυτοματοποίηση της ανάγνωσης, η παρεμβολή μειώνεται.  

Από αυτήν την οπτική, η παρεμβολή Stroop θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός 

ότι η ανάγνωση είναι αυτοματοποιημένη, έτσι το να διαβάσει κανείς πρώτα τη λέξη 

είναι αναπόφευκτο. Έτσι χρειάζεται περισσότερος χρόνος και προσοχή για να 

κατονομάσει κανείς το χρώμα, παρά να διαβάσει τη χρωματολέξη (MacLeod, 1991). 

Από τα παραπάνω μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην αναγνωστική ικανότητα και την παρεμβολή Stroop, δηλαδή όσο 

χειρότερος αναγνώστης είναι κανείς, τόσο μικρότερη είναι η παρεμβολή, ενώ όσο 

αυξάνεται η αναγνωστική ικανότητα, τόσο δυσχεραίνει η παρεμβολή Stroop. Ο 

διαχωρισμός σε καλό και κακό αναγνώστη προκύπτει στη βιβλιογραφία από 

αναγνωστικά έργα όπου μετράται η ταχύτητα και η ορθότητα στην ανάγνωση, 

δηλαδή ο χρόνος και ο αριθμός των λαθών. Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε καλύτερους 

αναγνώστες αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία διαβάζουν σε μικρότερο χρόνο με το 

λιγότερο αριθμό λαθών συγκριτικά με εκείνους που ονομάζονται χειρότεροι 

αναγνώστες.    

Διαφορές στην παρεμβολή Stroop που φαίνεται να σχετίζονται και δικαιολογούνται 

μέσω της αναγνωστικής ικανότητας έχουν εντοπιστεί σε αρκετές έρευνες που 

επικεντρώνονται σε παιδιά και συνηγορούν με την παραπάνω πεποίθηση. Ο 

Armengol (2002) παρατήρησε ότι ανάμεσα σε παιδιά 6-7 ετών που φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό και σε παιδία που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο, τα 

πρώτα παρουσίαζαν αυξημένη παρεμβολή, οι οποίοι φάνηκαν ότι ήταν καλύτεροι 

αναγνώστες σε σχέση με τα δεύτερα. Παραπλήσια αποτελέσματα είχε και η έρευνα 
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των Bonino & Ciairano (1997) σε ιταλικό δείγμα παιδιών ηλικίας 7-9 και 9-11 ετών, 

όπου τα παιδιά της ομάδας 9-11 ετών είχαν μεγαλύτερο ποσοστό παρεμβολής. Η 

ηλικιακή ομάδα 9-11 είχε καλύτερες επιδόσεις στα έργα ανάγνωσης σε σχέση με την 

ομάδα 7-9 ετών, οπότε οι ερευνητές θεώρησαν ότι προκύπτει συσχέτιση μεταξύ της 

παρεμβολής Stroop και της αναγνωστικής ικανότητας.  

Μία ακόμη πρόσφατη έρευνα που συσχετίζει να αναγνωστική ικανότητα και την 

παρεμβολή Stroop είναι αυτή των Peru, Faccioli & Tassinari (2006), οι οποίοι 

μέτρησαν την αναγνωστική ικανότητα και την παρεμβολή Stroop σε παιδιά 3 έως 10 

ετών. Για τον σκοπό αυτό τα παιδιά του δημοτικού έφεραν εις πέρας τη δοκιμασία 

ανάγνωσης λέξεων, όπως και τη δοκιμασία κατονομασίας χρωμάτων σε συμβατή και 

ασύμβατη συνθήκη (Stroop), αλλά και την κατονομασία χρωματολέξεων (αντίστροφο 

Stroop). Στα παιδιά του νηπιαγωγείου παρουσιάστηκε μόνο η  δοκιμασία 

κατονομασίας χρωμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ποσοστό των λαθών δεν 

άλλαζε σημαντικά ανά ηλικία. Αυτό που παρατήρησαν είναι ότι όλες ανεξαιρέτως οι 

απαντήσεις δίνονταν όλο και πιο γρήγορα, όσο μεγάλωνε η ηλικία, εκτός από τα 

παιδιά 5 ετών, που ήταν πολύ πιο γρήγορα στις αποκρίσεις τους σε σχέση με εκείνα 

των 6 ετών.  Σε ό,τι αφορά την παρεμβολή Stroop, ενώ ήταν πολύ μικρή σε παιδιά 3-

5 ετών, τα οποία δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου ανάγνωση, μεγάλωνε σημαντικά σε 

παιδιά 6-7 ετών για να μειωθεί πάλι στα παιδιά 9 ετών. Τα αποτελέσματα των 

ερευνητών φαίνεται να συνηγορούν με την ανεστραμμένη καμπύλη U, όπου παιδιά 

μικρότερης ηλικίας (3-5) δεν παρουσιάζουν μεγάλη παρεμβολή, όμως στην πορεία 

αυτή αυξάνεται (6-7) για να μειωθεί και πάλι σε μεγαλύτερη ηλικία (9).  

Η επίδραση της αναγνωστικής ικανότητας στην παρεμβολή Stroop διαφαίνεται και 

από μια σειρά πειραμάτων σε δίγλωσσους. Στην περίπτωση της δοκιμασίας του 

δίγλωσσου Stroop παρουσιάζονται χρωματολέξεις και από τις δύο γλώσσες που 

γνωρίζουν οι συμμετέχοντες. Έτσι, η παρεμβολή είναι δύο τύπων: παρεμβολή που 

προκύπτει ανάμεσα στις γλώσσες, όπου η χρωματολέξη είναι γραμμένη στη μία 

γλώσσα αλλά η κατονομασία του χρώματος πρέπει να γίνει στην άλλη, και 

παρεμβολή στην ίδια γλώσσα – η κλασική παρεμβολή Stroop -  όπου τόσο η 

χρωματολέξη, όσο και η κατονομασία του χρώματος γίνονται στην ίδια γλώσσα.  

Οι Sumiya & Healy (2004) διεξήγαγαν ένα πείραμα όπου δόθηκε το δίγλωσσο Stroop 

στα αγγλικά και τα ιαπωνικά. Αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι υπήρχε παρεμβολή 

της μίας γλώσσας στην άλλη, ιδιαίτερα όταν υπήρχε και φωνολογική ομοιότητα 

ανάμεσα στις λέξεις. Άλλη μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε δίγλωσσους που κατέδειξε 
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τη συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή Stroop είναι αυτή των 

Zied et al. (2004), σε δίγλωσσους που γνώριζαν γαλλικά και αραβικά. Στόχος τους 

ήταν να δείξουν ότι όταν μια από τις δύο γλώσσες είναι κυρίαρχη, άρα και η 

αναγνωστική ικανότητα σε αυτήν είναι μεγαλύτερη, τότε η παρεμβολή της γλώσσας 

αυτής είναι μεγαλύτερη, ενώ στην περίπτωση των ατόμων όπου καμία από τις δύο 

γλώσσες δεν είναι ισχυρότερη, τότε αυτό το φαινόμενο δεν θα παρουσιάζεται. Για το 

σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περάσουν την δοκιμασία της 

κατονομασίας των χρωμάτων τόσο στις δύο γλώσσες, όσο και ανάμεσα στις γλώσσες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι, η παρεμβολή είναι μεγαλύτερη όταν η 

αναγραφόμενη λέξη προέρχεται από τη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα, ενώ όταν 

οι δίγλωσσοι είναι εξίσου καλοί γνώστες και των δύο γλωσσών η παρεμβολή είναι 

εξίσου μεγάλη και στις δύο γλώσσες.  

Όλες οι παραπάνω έρευνες φαίνεται να έχουν ως κοινό γνώμονα το ότι η παρεμβολή 

Stroop σχετίζεται θετικά με την αναγνωστική ικανότητα. Όμως, υπάρχουν 

αντικρουόμενα στοιχεία από άλλους ερευνητές που δείχνουν ότι κακοί αναγνώστες, 

αν και θεωρητικά δεν διαβάζουν αυτοματοποιημένα, παρουσιάζουν μεγάλη 

παρεμβολή (Alwitt, 1966; Everatt et al., 1997; Helland & Asbornsen, 2000; Kelly, 

Best & Kirk, 1989; Van der Schoot, Licht, Jorsley & Sergeant, 2000). Τα 

αποτελέσματα ερευνών σε παιδία που πάσχουν από δυσλεξία και παιδιά χωρίς 

προβλήματα στην αναγνωστική ικανότητα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, τα δυσλεκτικά παιδιά θα έπρεπε να παρουσιάζουν 

μικρότερη ή και καθόλου παρεμβολή, μιας και δεν είναι καθόλου καλοί αναγνώστες. 

Όμως, η πρόσφατη έρευνα των Faccioli, Peru, Rubini & Tassinari (2007) ανάμεσα σε 

δυσλεξικά παιδιά και παιδιά χωρίς προβλήματα στην αναγνωστική ικανότητα, έδειξε 

ότι τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίασαν μεγαλύτερη παρεμβολή, όπως επίσης οι 

αποκρίσεις τους ήταν πιο αργές από τους φυσιολογικούς αναγνώστες, δείχνοντας ότι 

ακόμη και για αυτά τα παιδιά η ανάγνωση της λέξης είναι αναπόφευκτη. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά εν μέρει και με παλαιότερη έρευνα του Das 

(1993), ο οποίος ανάμεσα και φυσιολογικά παιδιά και παιδιά με αναγνωστικές 

δυσκολίες της πέμπτης δημοτικού, βρήκε μεγαλύτερη παρεμβολή στα δυσλεξικά, 

όμως ανάμεσα σε παιδιά των δύο ομάδων της τρίτης δημοτικού δεν βρήκε διαφορές 

στην παρεμβολή. Οι Everatt et al. (1997) διαπίστωσαν και αυτοί ότι παιδιά με 

δυσλεξία παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρεμβολή σε σχέση με φυσιολογικά παιδιά της 
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ίδιας ηλικίας, όμως, σε σύγκριση με παιδιά μικρότερης ηλικίας που έχουν το ίδιο 

επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας, δεν είχαν διαφορές στο μέγεθος της παρεμβολής.   

Οι Protopapas, Archonti, Skaloumbakas (2007) σχεδίασαν μια έρευνα με σκοπό να 

διαπιστώσουν μέσα από αυτά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα το κατά πόσο η 

παρεμβολή Stroop σχετίζεται θετικά ή αρνητικά με την αναγνωστική ικανότητα. Για 

τον σκοπό αυτό συνέκριναν παιδιά με δυσλεξία και φυσιολογικά παιδιά της πρώτης 

γυμνασίου, σε έργα ανάγνωσης (ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων) και έργα 

παρεμβολής (κατονομασία χρώματος και ανάγνωση χρωματολέξεων). Από τη 

σύγκριση των δύο ομάδων παιδιών φάνηκε ότι τα δυσλεξικά παιδιά έχουν 

μεγαλύτερη παρεμβολή από τα φυσιολογικά, δηλαδή η σχέση της αναγνωστικής 

ικανότητας και της παρεμβολής Stroop είναι αρνητική. Παράλληλα, χορηγήθηκαν οι 

ίδιες δοκιμασίες και στο γενικό σχολικό πληθυσμό της ίδιας ηλικιακής ομάδας, με 

στόχο να διαπιστωθεί αν αυτή η αρνητική σχέση συνεχίζει να υφίσταται χωρίς τον 

άμεσο διαχωρισμό των δυσλεξικών και φυσιολογικών ατόμων, αν οι διακυμάνσεις 

στην αναγνωστική ικανότητα του γενικού πληθυσμού σχετίζονται με την παρεμβολή 

Stroop. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρεμβολή Stroop είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της αναγνωστικής ικανότητας, δηλαδή όσο καλύτερος αναγνώστης είναι 

κανείς, τόσο μικρότερη είναι η παρεμβολή.  

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίθετα με εκείνα που περιμένει κανείς λαμβάνοντας 

υπόψη του τη θεωρία της αυτοματοποίησης, καθώς όσο αυξάνεται η επάρκεια στην 

ανάγνωση, τότε η παρεμβολή της στην άλλη διάσταση, αυτή του χρώματος, που δεν 

είναι τόσο ισχυρή, πρέπει να αυξάνεται. Αυτή η παραδοξότητα ίσως θα μπορούσε να 

εξηγηθεί μέσα από την υπόθεση της μειωμένης ικανότητας αναστολής. Όπως έχουμε 

περιγράψει και παραπάνω, είναι φανερό ότι η μειωμένη ικανότητα αναστολής έχει ως 

αποτέλεσμα μεγαλύτερη παρεμβολή (Cohan et al., 1984; Hartley, 1993; Rush, Panek 

& Russell, 1990; Kaplan et al, 2000; Rush et al, 2006). Επίσης, η δυσχέρεια στην 

αναστολή έχει χρησιμοποιηθεί ως εξήγηση για την μεγαλύτερη παρεμβολή σε 

δυσλεξικά παιδιά σε σχέση με τα φυσιολογικά (Everratt et al., 1997; Helland & 

Asbornsen, 2000; Faccioli, Peru, Rubini & Tassinari, 2007). Όμως και πάλι, αυτά τα 

δεδομένα δεν είναι αρκετά για να εξηγήσουν το γιατί καλύτεροι αναγνώστες στην 

ίδια ηλικιακή ομάδα, εμφανίζουν μικρότερη παρεμβολή από χειρότερους 

αναγνώστες, οι οποίοι όμως δεν έχουν κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα γνωστικού 

ελέγχου.    
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ενώ η συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας 

με την παρεμβολή Stroop αναγνωρίζεται, δεν έχει γίνει σαφές το είδος της 

συσχέτισης, αν είναι θετική ή αρνητική. Από τους παράγοντες που έχουν 

παρουσιαστεί έως τώρα, αυτός είναι ο μοναδικός στον οποίον το είδος της 

συσχέτισης δεν είναι σαφώς οριοθετημένο. Η περαιτέρω έρευνα πάνω στον τομέα 

αυτόν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, μιας και η διεργασία της ανάγνωσης εμπλέκεται 

άμεσα στο ίδιο το έργο Stroop.  

Λόγοι για περαιτέρω έρευνα 
 
Μέσα από αυτά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω 

μελέτη της σχέσης της αναγνωστικής ικανότητας  με την  παρεμβολή Stroop. Εκτός 

όμως από την αναγνωστική ικανότητα, έχει ήδη επισημανθεί ο ρόλος της προσοχής 

και του μηχανισμού της αναστολής στην παρεμβολή, οπότε η μελέτη της συσχέτισής 

της με αυτούς του τομείς είναι απαραίτητη. Κρίθηκε σκόπιμο η μελέτη αυτή να γίνει 

σε ενήλικες 18 έως 30 ετών, με το σκεπτικό ότι οι επιτελικές λειτουργίες σε αυτήν 

την ηλικία έχουν πλέον ωριμάσει και έτσι μπορεί να αποδοθεί με σαφήνεια το πόσο 

ισχυρή είναι η συσχέτισή τους με την παρεμβολή Stroop. Επίσης, καθώς δεν 

υπάρχουν πρότερες έρευνες που να μελετούν τη συσχέτισή της με την αναγνωστική 

ικανότητα σε αυτή την ηλικία, αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του κατά 

πόσο μπορεί η αρνητική συσχέτιση που βρέθηκε από τις έρευνες των Protopapas, 

Archonti, Skaloumbakas (2007) να παραμένει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Για τον 

σκοπό αυτό προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και τη χορήγηση μιας σειράς δοκιμασιών 

που μελετούν τις επιτελικές λειτουργίες της αναστολής, της προσοχής, του 

επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού, αλλά και της αναγνωστικής ικανότητας, 

με στόχο να τις συσχετίσουμε με τις επιδόσεις στις κλασικές δοκιμασίες παρεμβολής.  

 

Πείραμα Α: Μελέτη διατομικών διαφορών σε σχέση με την 

ανάγνωση αλλά και με τις επιτελικές λειτουργίες 
 

Στην παρούσα έρευνα ο στόχος μας ήταν να μελετηθεί η σχέση της παρεμβολής 

Stroop με τις επιτελικές λειτουργίες – πιο συγκεκριμένα τον μηχανισμό της 

αναστολής - την προσοχή και με την αναγνωστική ικανότητα, για να επιβεβαιώσουμε 

τη θετική συσχέτιση της παρεμβολής με τις επιτελικές λειτουργίες και την προσοχή, 
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όπως παρουσιάζεται σε πρότερες έρευνες στη βιβλιογραφία, αλλά και να 

διερευνήσουμε την ύπαρξη και το είδος της συσχέτισης της παρεμβολής με την 

αναγνωστική ικανότητα σε μια ηλικιακή ομάδα η οποία δεν φαίνεται να έχει 

μελετηθεί στο παρελθόν. 

 Οι υποθέσεις μας είναι οι εξής: 

• Η ικανότητα της αναστολής σχετίζεται αρνητικά με την παρεμβολή Stroop, 

δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι επιδόσεις στα έργα αναστολής, τόσο 

μικρότερη θα είναι η παρεμβολή. 

• Η ικανότητα προσοχής σχετίζεται αρνητικά με την παρεμβολή Stroop, 

δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι επιδόσεις στα έργα προσοχής, τόσο 

μικρότερη είναι η παρεμβολή.  

• Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με σύνθετες δοκιμασίες που απαιτούν χρήση 

της ικανότητας της αναστολής.    

• Η αναγνωστική ικανότητα σχετίζεται αρνητικά με την παρεμβολή Stroop, 

δηλαδή όσο υψηλότερες είναι οι επιδόσεις σε έργα ανάγνωσης, τόσο 

μικρότερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής.  

Για τον σκοπό αυτό διεξαγάγαμε μια σειρά μετρήσεων σε έργα επιτελικών 

λειτουργιών (συγκέντρωσης, καταστολής, εναλλαγής, προγραμματισμού), ανάγνωσης 

και παρεμβολής, σε ενήλικες 18 έως 30 ετών. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι 

10 δοκιμασίες στις οποίες εξετάστηκαν οι συμμετέχοντες.  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Συμμετέχοντες: Στην έρευνα έλαβαν μέρος 114 ενήλικες 18 έως 30 ετών, οι οποίοι 

προέρχονταν από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες είχαν ως 

μητρική γλώσσα την ελληνική.  

  

Υλικό: Το υλικό περιελάμβανε 10 έργα, 6 εκ των οποίων μελετούν τις επιτελικές 

λειτουργίες και τον μηχανισμό της προσοχής, 3 έργα που μελετούν την αναγνωστική 

ικανότητα και τέλος το έργο κατονομασίας του χρώματος. Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι δοκιμασίες και ο τρόπος χορήγησής τους.  
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1. Έργα επιτελικών λειτουργιών και προσοχής 

 

Ο Πύργος του Ρεθύμνου. Παρουσιάζονται δύο ομάδες 3 στυλών, με φθίνον μέγεθος 

από αριστερά προς τα δεξιά στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης, όπου πάνω σε 

αυτούς είναι τοποθετημένες τρεις μπάλες, μία κόκκινη, μία μπλε και μία κίτρινη. Ο 

δεξής στύλος χωράει μία μπάλα, ο μεσαίος έως δύο και ο αριστερός έως τρεις.  

Σε κάθε δοκιμασία, στους στύλους που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης οι 

μπάλες είναι τοποθετημένες με ένα συγκεκριμένο μοτίβο και οι συμμετέχοντες 

καλούνται να αναπαράγουν το συγκεκριμένο μοτίβο και στους κάτω στύλους, σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο αριθμό επιτρεπτών κινήσεων, ο 

αριθμός των οποίων αναγράφεται στην αρχή της κάθε δοκιμασίας. Επιτρεπτές 

θεωρούνται οι κινήσεις όπου μεταφέρεται μόνο μια μπάλα από τον ένα στύλο και 

τοποθετείται πάντα πάνω από τις άλλες μπάλες που τυχόν βρίσκονται στον επιθυμητό 

στύλο. Ποτέ μια μπάλα δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από μία άλλη σε μία κίνηση, 

όπως επίσης ποτέ οι μπάλες που τοποθετούνται σε ένα στύλο δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν τον επιτρεπτό αριθμό του καθένα. Οι δοκιμασίες συνολικά είναι 20, με 

αύξων βαθμό δυσκολίας, ενώ ο αριθμός των επιτρεπτών κινήσεων και του διαθέσιμου 

χρόνου αυξανόταν παράλληλα με τον βαθμό δυσκολίας. Εάν ο εξεταζόμενος 

αποτύχει σεν 4 συνεχόμενες δοκιμασίες, η διαδικασία σταματάει εκεί. 

Πρόκειται για μια σύνθετη δοκιμασία, που απαιτεί ικανότητα αναστολής 

αντικρουόμενων μεταξύ τους υποστόχων, αλλά και σχεδιασμού, αναθεώρησης κι 

επίβλεψης ενός σχεδίου που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος.  

Το έργο αυτό είναι βασισμένο στο Tower Task του NEPSY (Korkman, M., Kirk, U., 

& Kemp, S. L., 1998. NEPSY—A Developmental Neuropsychological Assessment. 

San Antonio, TX: Psychological Corporation.).  

 
Σχήμα 2.1. Δοκιμασία του έργου Ο Πύργος του Ρεθύμνου.  
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Αναλογικός Λεξικός Συλλογισμός. Παρουσιάζεται ένα ζευγάρι λέξεων που 

συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους – για να αποδοθεί η σύνδεση μεσολαβεί ανάμεσά 

τους ένα βέλος -  και ακριβώς από κάτω παρουσιάζεται στο αριστερό μέρος της 

οθόνης μία λέξη μόνη της. Στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται 4 λέξεις 

ξεχωριστά η μία από την άλλη.  

Ο συμμετέχων καλείται να διαλέξει μία από τις 4 πιθανές επιλογές που δίνονται για 

να συσχετίσει τη λέξη που είναι μόνη της έτσι ώστε να συνδέονται με τον ίδιο τρόπο 

που συνδέεται το πρώτο ζευγάρι των λέξεων. Παρουσιάζονται συνολικά 20 ζευγάρια, 

όπου εκτιμάται η ορθότητα της απάντησης και ο χρόνος απόκρισης. Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση της κάθε δοκιμασίας.   

Πρόκειται για ένα έργο όπου ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει την ικανότητα 

κατανόησης σχέσεων, αλλά και την ικανότητα αναπαραγωγής της.  

Η δοκιμασία αυτή βασίζεται στη δοκιμασία λεκτικού συλλογισμού (ΤΕΛΕΣ) των 

Tsaousis & Othonos (2002).  

 
Σχήμα 2.2. Δοκιμασία του έργου Αναλογικός Λεξικός Συλλογισμός.   

 

Επαγωγικός και Παραγωγικός Συλλογισμός. Περιλαμβάνει 36 δοκιμασίες, 17 των 

οποίων απαιτούν χρήση επαγωγικού συλλογισμού, ενώ οι υπόλοιπες 19 παραγωγικού 

συλλογισμού. Τα ερεθίσματα είναι όλα μη λεκτικά, αποτελούνται από σχήματα. Στις 

δοκιμασίες επαγωγής, παρουσιάζονται στο πάνω μέρος της οθόνης δύο σχήματα που 

συνδέονται με μια συγκεκριμένη σχέση, την οποία καλείται να ανακαλύψει ο 

συμμετέχων. Ακριβώς κάτω από αυτά, υπάρχει ένα σχήμα μόνο του, και πιο κάτω 

υπάρχουν 5 δυνατές επιλογές σχημάτων όπου μία ταιριάζει με τέτοιον τρόπο ώστε τα 

δύο σχήματα να συνδέονται με την ίδια λογική, όπως και το πρώτο ζευγάρι 

σχημάτων.  
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Στις δοκιμασίες παραγωγής, παρουσιάζεται στην πρώτη σειρά μια ακολουθία 

σχημάτων, που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο βάσει ενός κανόνα, που πρέπει 

να καταλάβουν οι συμμετέχοντες. Σε κάποιο σημείο της ακολουθίας των σχημάτων 

λείπει ένα και οι συμμετέχοντες πρέπει να το συμπληρώσουν διαλέγοντας μία από τις 

5 επιλογές που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι δοκιμασίες 

παρουσιάζονται ανακατωμένες, ενώ ο χρόνος για την διεκπεραίωσή τους είναι 

απεριόριστος.  

Ο εξεταζόμενος για να φέρει εις πέρας το έργο αυτό πρέπει να έχει την ικανότητα να 

κατανοεί τις σχέσεις μεταξύ των ερεθισμάτων (επαγωγή), αλλά και να μπορεί να 

ανακαλύψει τον κανόνα που ακολουθείται σε κάθε μοτίβο και να τον χρησιμοποιήσει 

ανάλογα (παραγωγή)  

                  
Σχήμα 2.3. Δοκιμασία Επαγωγής    Σχήμα 2.4. Δοκιμασία Παραγωγής 

         

Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης (CTP). Παρουσιάζονται μεμονωμένα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 160 ερεθίσματα, εκ των οποίων τα 143 απεικονίζουν το 

γράμμα X, ενώ τα υπόλοιπα 17 απεικονίζουν κάποιο άλλο γράμμα της αλφαβήτου. Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να πατήσουν το αριστερό κλικ του ποντικιού κάθε φορά 

που βλέπουν το γράμμα X και να αποφύγουν οποιαδήποτε απάντηση στην εμφάνιση 

άλλου γράμματος.  

Πρόκειται για μια δοκιμασία που απαιτεί έλεγχο της αναστολής και επάρκεια στην 

ταχύτητα επεξεργασίας των ερεθισμάτων. Είναι μια δοκιμασία που εξετάζει τόσο την 

ικανότητα αναστολής, όσο και την ικανότητα προσοχής. 
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Σχήμα 2.5. Ερέθισμα του έργου Συνεχούς Επίδοσης όπου ο συμμετέχων πρέπει να 

αποκριθεί θετικά (να πατήσει αριστερό κλικ). 

 
Σχήμα 2.6. Ερέθισμα του έργου Συνεχούς Επίδοσης όπου ο συμμετέχων πρέπει να 

αποφύγει οποιαδήποτε απάντηση.   

 

Δοκιμασία Αναστολής. Η δοκιμασία αυτή είναι χωρισμένη σε 4 ομάδες των δύο 

φάσεων η κάθε μία. Σε κάθε μεγάλη ομάδα, παρουσιάζονται μεμονωμένα δύο 

συγκεκριμένα γράμματα κατ’επανάληψη, σε τυχαία σειρά. Τα ζευγάρια γραμμάτων  

που εμφανίζονται είναι τα Α-Λ, Σ-Κ, Ζ-Ν, Μ-Χ.  

Στην πρώτη φάση ζητείται από τον συμμετέχοντα κάθε φορά που βλέπει το εκάστοτε 

γράμμα να πατάει το αντίστοιχο πλήκτρο στον υπολογιστή. Στη δεύτερη φάση 

ζητείται από το συμμετέχοντα κάθε φορά που βλέπει ένα από τα δύο γράμματα – τα 

οποία είναι τα ίδια με εκείνα της πρώτης φάσης – να πατάει το πλήκτρο που 

αντιστοιχεί στο άλλο γράμμα που εμφανίζεται σε αυτή την ομάδα.  Η πρώτη φάση 

στην κάθε ομάδα περιλαμβάνει 6 ερεθίσματα, ενώ η δεύτερη 14, έτσι ώστε το σύνολο 

των ερεθισμάτων να είναι 80. Όλα τα γράμματα εμφανίζονται ίσο αριθμό φορών στις 

αντίστοιχες φάσεις.  
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Η ικανότητα αναστολής είναι απαραίτητη για να φέρει εις πέρας ο συμμετέχων τη 

Φάση Β του έργου αυτού, καθώς πρέπει να αναστείλει την αναμενόμενη απάντηση 

και να δώσει την ακριβώς αντίθετη. 

             
Σχήμα 2.7. Φάση Α για το ζευγάρι Α-Λ         Σχήμα 2.8. Φάση Β για το ζευγάρι Α-Λ 

 

Δοκιμασία Προσοχής και διατήρησης Στρατηγικής. Σε αυτή τη δοκιμασία οι 

συμμετέχοντες πρέπει να κατανοήσουν ένα σύνθετο κανόνα που τους δίνεται στις 

οδηγίες και να κατορθώσουν να τον διατηρήσουν μέχρι το πέρας της δοκιμασίας. Ο 

κανόνας που δίνεται είναι ο εξής: «Σε εικόνα ζώου κόκκινου ή σε όνομα τετράποδου 

ζώου πάτα αριστερό κλικ (ΝΑΙ). Αλλιώς πάτα δεξί κλικ (ΟΧΙ)».  

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν 116 ερεθίσματα, 58 εκ των οποίων είναι οπτικά 

και παραπέμπουν στο πρώτο μέρος του κανόνα, ενώ τα υπόλοιπα 58 είναι ακουστικά 

και παραπέμπουν στο δεύτερο μέρος του κανόνα. Στα οπτικά ερεθίσματα 

παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή μία εικόνα, ενώ στα ακουστικά η οθόνη 

παραμένει μαύρη και ο εξεταζόμενος ακούσει από τα ακουστικά μια λέξη. Ποτέ δεν 

παρουσιάζονται παράλληλα δύο ερεθίσματα, ενώ η σειρά με την οποία 

παρουσιάζονται είναι ίδια για όλους του συμμετέχοντες. Τα ερεθίσματα είναι 

ανακατεμένα, δηλαδή δεν παρουσιάζονται πρώτα τα οπτικά και μετά τα ακουστικά.  

Για τη δοκιμασία αυτή εκτός από την κατανόηση και διατήρηση του σύνθετου 

κανόνα, απαραίτητη είναι και η ικανότητα προσοχής.  
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Σχήμα 2.9. Οπτικό ερέθισμα του έργου Προσοχής και Διατήρησης της Στρατηγικής 

όπου οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τον κανόνα πρέπει να αποκριθούν θετικά (ΝΑΙ-

αριστερό κλικ) 

 
Σχήμα 2.10 Οπτικό ερέθισμα του έργου Προσοχής και Διατήρησης της Στρατηγικής 

όπου οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τον κανόνα πρέπει να αποκριθούν αρνητικά 

(ΟΧΙ-δεξί κλικ) 

 
Σχήμα 2.11. Κατά την παρουσίαση ακουστικών ερεθισμάτων στο έργο Προσοχής και 

Διατήρησης της Στρατηγικής δεν παρουσιάζεται κανένα οπτικό ερέθισμα στην οθόνη.  
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2. Έργα ανάγνωσης 

 

Ανάγνωση λέξεων. Παρουσιάζονται 110 λέξεις μεμονωμένα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να διαβάσει καθεμιά όσο πιο 

γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει λάθη. Οι λέξεις προέρχονται από τη λίστα που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα των Protopapas, Sideridis, Simos & Mouzaki (2007), 

με σκοπό τη μελέτη της ανάπτυξης των αναγνωστικών ιδιοτήτων. 

Η δοκιμασία αυτή δίνεται για τη μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας και κυρίως 

της ευχέρειας. 

 
Σχήμα 2.12. Δείγμα λέξης που παρουσιάζεται στο έργο ανάγνωσης λέξεων.  

 

Ανάγνωση ψευδολέξεων. Παρουσιάζονται 45 ψευδολέξεις μεμονωμένα στην οθόνη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να διαβάσει καθεμιά όσο 

πιο γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει λάθη. Οι ψευδολέξεις προέρχονται από πρόσφατη 

έρευνα για την ανάγνωση μαθητών Α′ Γυμνασίου (Protopapas, Gerakaki, & 

Alexandri, 2006).  

Η δοκιμασία αυτή δίνεται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

γραφοφωνημικής αποκωδικοποίησης. 

 
Σχήμα 2.13. Δείγμα ψευδολέξης που παρουσιάζεται στο έργο ανάγνωσης 

ψευδολέξεων. 

 

Αναγνωση χρωματολέξεων. Η δοκιμασία αυτή προκύπτει από την ουδέτερη συνθήκη 

ανάγνωσης χρωματολέξεων, όπου οι χρωματολέξεις παρουσιάζονται σε λευκό 
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χρώμα, 36 στον αριθμό. Κάθε χρωματολέξη παρουσιάζεται μεμονωμένα στην οθόνη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ο συμμετέχων καλείται να διαβάσει καθεμιά όσο 

πιο γρήγορα μπορεί χωρίς να κάνει λάθη.  

Η δοκιμασία αυτή δίνεται για τη μέτρηση της ταχύτητας και αυτοματοποίησης στην 

κατονομασία των συγκεκριμένων αναγνωστικών ερεθισμάτων που εμπλέκονται και 

στην παρεμβολή.  

 
Σχήμα 2.14. Δείγμα λέξης που παρουσιάζεται στο έργο ανάγνωσης χρωματολέξεων.  

 

3. Έργα κατονομασίας χρώματος και ανάγνωσης χρωματολέξεων 

 

Κατονομασία χρώματος. Παρουσιάζονται 144 ερεθίσματα μεμονωμένα στην οθόνη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν 108 χρωματολέξεις και 

36 μη λεκτικά ερεθίσματα («ΧΧΧΧΧ»). Τα μη λεκτικά ερεθίσματα δίνονται για να 

μετρηθεί η ικανότητα κατονομασίας χρώματος αποκλείοντας τις αναγνωστικές 

διεργασίες (ουδέτερη συνθήκη). Τριάντα έξι από τις χρωματολέξεις εμφανίζονται με 

χρώμα που ταυτίζεται με τη σημασία τους (συμβατή συνθήκη)ενώ οι υπόλοιπες 72 σε 

διαφορετικό χρώμα (ασύμβατη συνθήκη), με τυχαία σειρά. Τα χρώματα που 

παρουσιάζονται είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Τα τρία χρώματα παρουσιάζονται 

ίσο αριθμό φορών σε όλες τις συνθήκες, οπότε το καθένα από αυτά εμφανίζεται 48 

φορές συνολικά, 12 στην ουδέτερη συνθήκη, 12 στη συμβατή συνθήκη και  24 στην 

ασύμβατη συνθήκη.  

Στη δοκιμασία αυτή ο συμμετέχων καλείται να κατονομάσει το χρώμα των 

γραμμάτων που βλέπει στην οθόνη, όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορεί.  

Στην δοκιμασία αυτή μετράται τόσο η απλή κατονομασία του χρώματος, όσο και το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop.  
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Σχήμα 2.15. Ουδέτερη Συνθήκη                     Σχήμα 2.16. Συμβατή Συνθήκη 

 
Σχήμα 2.17 Ασύμβατη Συνθήκη 

 

Ανάγνωση χρωματολέξεων. Παρουσιάζονται 144 ερεθίσματα μεμονωμένα στην 

οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν 72 

χρωματολέξεις τυπωμένες με χρώμα διαφορετικό από τη σημασία τους, 36 

χρωματολέξεις τυπωμένες με το ίδιο χρώμα που σημαίνουν, καθώς και 36 

χρωματολέξεις σε ουδέτερο (λευκό) χρώμα, οι οποίες προστίθενται στα έργα 

ανάγνωσης. Τα χρώματα που εμφανίζονται στην συμβατή και την ασύμβατη συνθήκη 

είναι κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Τα τρία χρώματα παρουσιάζονται ίσο αριθμό φορών 

στις συνθήκες, οπότε το καθένα από αυτά εμφανίζεται 36 φορές, 12 στη συμβατή και 

24 στην ασύμβατη συνθήκη.  

Σε αυτό το έργο οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν τη λέξη που εμφανίζεται 

στην οθόνη, όσο πιο γρήγορα και σωστά μπορούν.  

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να ελέγξει αν υφίσταται ή όχι παρεμβολή του χρώματος 

στην ανάγνωση της λέξης (αντίστροφο Stroop). 

                         
Σχήμα 2.18. Συμβατή Συνθήκη                      Σχήμα 2.19. Ασύμβατη Συνθήκη 
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Σχήμα 2.20 Ουδέτερη Συνθήκη 

 

Πειραματική Διαδικασία:  Ο κάθε συμμετέχων έφερε εις πέρας όλα τα έργα, τα οποία 

δίνονταν με τυχαία σειρά. Οι μετρήσεις γίνονταν σε δωμάτιο απομονωμένο από 

εξωτερικούς θορύβους. Η μόνη παρέμβαση του πειραματιστή ήταν να αλλάζει τα 

έργα και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον εκάστοτε συμμετέχοντα για το τι 

έπρεπε να κάνει. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Προτού γίνει η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων απαραίτητη ήταν η 

επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις αναγνωστικές δοκιμασίες,  

στη δοκιμασία κατονομασίας χρώματος και στη δοκιμασία ανάγνωσης χρωματολέξης 

μέσω του προγράμματος CheckVocal (Protopapas, 2007), έτσι ώστε να ελεγχθεί η 

ακρίβεια των απαντήσεων (σωστή, λάθος απάντηση, αποφυγή απάντησης), αλλά και 

ο χρόνος, το χρονικό σημείο όπου οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την απόκρισή τους.  

 

Στη συνέχεια, αφού τα δεδομένα περάστηκαν στο excel, προχωρήσαμε στη 

δημιουργία των μεταβλητών. Για να επιτευχθεί αυτό στις δοκιμασίες που 

παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίσαμε τα ερεθίσματα της κάθε 

δοκιμασίας ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκουν, έτσι ώστε για την κατονομασία του 

χρώματος και την ανάγνωση των χρωματολέξεων να υπάρχουν 6 μεταβλητές, 3 για 

τις χρονικές αποκρίσεις (συμβατή, ασύμβατη, ουδέτερη) και 3 για τον αριθμό των 

λαθών (συμβατή, ασύμβατη, ουδέτερη). Για τις αναγνωστικές δοκιμασίες 

δημιουργήθηκε μία μεταβλητή για τις χρονικές αποκρίσεις και μία για τον αριθμό των 

λαθών.  
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Όσον αφορά τις δοκιμασίες που εξέταζαν την προσοχή και τις δοκιμασίες ελέγχου 

των επιτελικών λειτουργιών, και σε αυτές οι απαντήσεις διαχωρίστηκαν σε επιμέρους 

κατηγορίες. Στον Πύργο του Ρεθύμνου και στη δοκιμασία του λεξικού αναλογικού 

συλλογισμού μετρήθηκε ο χρόνος απόκρισης μόνο στις σωστές απαντήσεις.  Το ίδιο 

συνέβη και τη δοκιμασία του επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού, 

δημιουργώντας όμως δύο διαφορετικές μεταβλητές, μία που αφορούσε στις ορθές 

αποκρίσεις σε έργα που απαιτούσαν χρήση επαγωγικού συλλογισμού και μία 

αντίστοιχη για τα έργα παραγωγικού συλλογισμού. Στη δοκιμασία συνεχούς επίδοσης 

κατασκευάστηκαν τρεις μεταβλητές, μία για την ορθή εμφάνιση απάντησης (hits), μία 

για τη εσφαλμένη εμφάνιση απάντησης (false alarm) και μία για τη μη εμφάνιση 

απάντησης όπου έπρεπε (misses). Oι μεταβλητές που κατασκευάστηκαν και για τη 

δοκιμασία προσοχής και εναλλαγής της προσοχής αφορούσαν στις χρονικές 

αποκρίσεις στη σωστή απάντηση και στις χρονικές αποκρίσεις στη λάθος απάντηση. 

Ξεχωριστές ήταν και οι μεταβλητές για το οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα (ξεχωριστές 

μεταβλητές) και ανάλογα με το αν υπήρχε εναλλαγή του είδους των ερεθισμάτων ή 

αν ήταν όμοια (διαφορετικές μεταβλητές). Τέλος, στη δοκιμασία αναστολής 

κατασκευάστηκαν μεταβλητές για τους χρόνους απόκρισης και τον αριθμό των 

λαθών ανά ομάδα δοκιμασίας, αλλά και γενικές συνθήκες για όλες τις ομάδες. 

 Μετά το τέλος της προεπεξεργασίας, τα δεδομένα περάστηκαν στο πρόγραμμα SPSS 

v.14, για τη στατιστική τους επεξεργασία. Παρακάτω παρουσιάζουμε τους 

περιγραφικούς δείκτες, τους δείκτες συσχέτισης και τους δείκτες παλινδρόμησης.  

 

Περιγραφικοί Δείκτες 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με τους περιγραφικούς δείκτες για  τους ενήλικες 

για κάθε συνθήκη που αναλύθηκε στη συνέχεια. Περιλαμβάνονται το εύρος, 

ελάχιστο-μέγιστο, ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση.  
 
 

 Εύρος Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Όρος 
Τυπική 
Απόκλιση 

δοκιμασία προσοχής και 
διατήρησης/οπτικό 
ερέθισμα/όμοιο/χρόνος 

1214,3 401,4 1615,8 696,21 216,05

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /οπτικό 
ερέθισμα/αλλαγή/χρόνος 

1470,9 524,4 1995,3 859,12 261,72
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δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /οπτικό 
ερέθισμα/διαφορά/χρόνος 

756,0 -127,0 629,0 162,90 131,425

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/όμοιο/χρόνος 

1774,4 198,1 1972,5 637,20 312,10

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/αλλαγή/χρόνος 

2322,6 237,8 2560,4 802,09 399,9762

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/διαφορά/χρόνος 

1259,4 -244,2 1015,2 164,88 178,82

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /οπτικό 
ερέθισμα/όμοιο/λάθη 

13,0 ,0 13,0 1,97 3,12

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/όμοιο/λάθη 

17,0 ,0 17,0 3,05 2,32

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /οπτικό 
ερέθισμα/αλλαγή/λάθη 

13,0 ,0 13,0 2,51 3,00

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/αλλαγή/λάθη 

20,0 ,0 20,0 3,32 2,67

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /οπτικό 
ερέθισμα/διαφορά/λάθη 

9,0 -4,0 5,0 ,539 1,60

δοκιμασία προσοχής και  
διατήρησης /ακουστικό 
ερέθισμα/διαφορά/λάθη 

12,0 -3,0 9,0 ,270 1,75

αναστολή/κανονικά/χρόνος/Α-Λ 
691,6 234,2 925,8 455,58 106,09

αναστολή/κανονικά/χρόνος/Σ-Κ 
733,4 309,4 1042,7 530,60 146,81

αναστολή/κανονικά/χρόνος/Ζ-Ν 
797,2 310,0 1107,1 535,842 157,4358

αναστολή/κανονικά/χρόνος/Μ-Χ 
726,4 283,9 1010,3 530,95 151,53

αναστολή/κανονικά/λάθη/Α-Λ 
2,0 ,0 2,0 ,235 ,465

αναστολή/κανονικά/λάθη/Σ-Κ 
2,0 ,0 2,0 ,174 ,44

αναστολή/κανονικά/λάθη/Ζ-Ν 
2,0 ,0 2,0 ,061 ,27

αναστολή/κανονικά/λάθη/Μ-Χ 
2,0 ,0 2,0 ,113 ,36

αναστολή/αντίστροφα/χρόνος/Α-
Λ 1052,9 271,0 1323,9 704,02 173,37

αναστολή/αντίστροφα/χρόνος/Σ-Κ 
945,4 450,6 1396,1 765,38 196,00

αναστολή/αντίστροφα/χρόνος/Ζ-Ν 
1078,1 394,2 1472,3 743,18 212,04

αναστολή/αντίστροφα/χρόνος/Μ-
Χ 849,2 399,0 1248,2 717,520 184,59
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αναστολή/αντίστροφα/λάθη/Α-Λ 
14,0 ,0 14,0 1,43 2,87

αναστολή/αντίστροφα/λάθη/Σ-Κ 
14,0 ,0 14,0 ,95 1,912

αναστολή/αντίστροφα/λάθη/Ζ-Ν 
5,0 ,0 5,0 ,71 ,88

αναστολή/αντίστροφα/λάθη/Μ-Χ 
9,0 ,0 9,0 ,73 1,64

αναστολή/αντιστροφή κλίσης/ Α-
Λ 98,9 -35,7 63,2 ,34 14,92

αναστολή/αντιστροφή κλίσης/Σ-Κ 
136,0 -79,1 56,9 -4,13 20,69

αναστολή/αντιστροφή κλίσης/ Ζ-
Ν 80,6 -42,4 38,1 -,80 16,13

αναστολή/αντιστροφή κλίσης/ Μ-
Χ 92,3 -49,3 43,0 -,219 14,19

αναστολή/κανονικά/χρόνος 543,5 302,6 846,1 513,24 111,18
αναστολή/κανονικά/λάθη 6,0 ,0 6,0 ,583 ,99
αναστολή/αντίστροφα/χρόνος 829,9 447,6 1277,5 733,75 173,20
αναστολή/αντίστροφα/λάθη 29,0 ,0 29,0 3,8 5,43
αναστολή/αντιστροφή κλίσης 55,1 -23,7 31,4 -1,25 9,4057
αναστολή διαφορά χρόνος 549,2 -29,0 520,2 220,510 106,98
αναστολή διαφορά λάθη ,5 -,2 ,4 ,020 ,07
CPT χρόνος απόκρισης (σωστά) 373,6 260,7 634,3 367,84 78,36
CPT λάθος αποκρίσεις 13 0 13 2,45 1,86
CPT αποφυγή απάντησης αντί 
σωστής απόκρισης 9 0 9 ,65 1,56

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
 549,6 359,7 909,3 535,39 83,05

Ανάγνωση λέξης λάθη 
 7 0 7 ,66 1,21

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
 825,6 576,0 1401,7 948,00 143,97

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
 27,0 ,0 27,0 7,519 5,3025

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
συμβατή συνθήκη 360,6 386,8 747,4 534,68 76,910

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη  384,7 389,1 773,8 546,61 79,89

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη 329,6 377,6 707,2 532,53 73,344

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
συμβατή συνθήκη  3,0 ,0 3,0 ,063 ,33

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ασύμβατη συνθήκη  2,0 ,0 2,0 ,17 ,46

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ουδέτερη συνθήκη  1,0 ,0 1,0 ,05 ,22

ανάγνωση χρωματολέξης 
διευκόλυνση χρόνος 136,0 -57,8 78,1 -2,14 24,43

ανάγνωση χρωματολέξης 
παρεμβολή χρόνος 132,0 -56,6 75,4 14,07 21,46
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ανάγνωση χρωματολέξης 
διευκόλυνση λάθη 4,0 -3,0 1,0 -,009 ,3930

ανάγνωση χρωματολέξης 
παρεμβολή λάθη 3,0 -1,0 2,0 ,117 ,49

κατονομασία χρώματος χρόνος 
συμβατή συνθήκη  603,7 419,3 1023,1 686,14 120,84

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη  622,9 519,3 1142,2 783,13 125,56

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη  433,2 471,8 905,1 659,74 95,92

κατονομασία χρώματος λάθη 
συμβατή συνθήκη  2,0 ,0 2,0 ,070 ,2890

κατονομασία χρώματος λάθη 
ασύμβατη συνθήκη  11,0 ,0 11,0 ,816 1,6106

κατονομασία χρώματος λάθη 
ουδέτερη συνθήκη 2,0 ,0 2,0 ,140 ,396

κατονομασία χρώματος 
διευκόλυνση χρόνος 307,7 -207,1 100,7 -26,40 57,87

κατονομασία χρώματος 
παρεμβολή χρόνος  242,6 2,8 245,4 123,39 58,40

κατονομασία χρώματος 
διευκόλυνση λάθη 4,0 -2,0 2,0 ,070 ,47

κατονομασία χρώματος 
παρεμβολή λάθη  10,0 -1,0 9,0 ,675 1,48

Πύργος Ρεθύμνου Σωστά 14 4 18 13,75 2,76
Πύργος Ρεθύμνου Εκτός Χρόνου 7 0 7 ,94 1,24
Πύργος Ρεθύμνου Τέλος 
κινήσεων 9 1 10 4,73 2,160

Παραγωγικός Συλλογισμός σωστά 15 3 18 11,04 3,496
Παραγωγικός Συλλογισμός 
χρόνος 101084,14 4613,16 105697,31 26923,88 14556,33

Επαγωγικός Συλλογισμός σωστά 18 2 20 14,85 4,216
Επαγωγικός Συλλογισμός χρόνος 48565,57 4857,00 53422,57 21604,14 10049,52
Αναλογικός συλλογισμός σωστά 

13 5 18 13,42 3,05

Αναλογικός συλλογισμός 
συλλογικός χρόνος 32599,35 2693,80 35293,15 9625,39 4134,13

Ηλικία 28 18 46 24,23 4,39
Έτη Εκπαίδευσης 7 12 19 15,59 1,71

 
 
Πίνακας 2.1. Περιγραφικοί Δείκτες για κάθε συνθήκη 

 
 
Δείκτες Συσχέτισης Pearson r 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας με τους Δείκτες Συσχέτισης της παρεμβολής 

Stroop με γνώμονα το χρόνο απόκρισης και τον αριθμό των λαθών. Αμέσως μετά θα 
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αναφερθούμε αναλυτικότερα σε εκείνες τις δοκιμασίες που εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με τις μεταβλητές αυτές. 

 

 
Παρεμβολή Stroop 

Χρονος Παρεμβολή Stroop Λάθη 

δοκιμασία προσοχής και διατήρησης/ 
διαφορά/χρόνος ,035 ,148 
δοκιμασία προσοχής και διατήρησης / 
διαφορά/λάθη ,021 -,095 
αναστολή/αντιστροφή κλίσης ,072 ,152 
αναστολή διαφορά χρόνος ,437** -,030 
αναστολή διαφορά λάθη ,074 ,162 
CPT χρόνος απόκρισης (σωστά) -,096 ,228* 
CPT λάθος αποκρίσεις ,027 ,113 
Ανάγνωση λέξης χρόνος 
 ,123 ,118 
Ανάγνωση λέξης λάθη 
 -,078 ,186 
Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
 ,044 ,182 
Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
 -,068 -,019 
ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος ουδέτερη 
συνθήκη ,225* ,156 
ανάγνωση χρωματολέξης λάθη ουδέτερη 
συνθήκη ,039 ,156 
ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος συμβατή 
συνθήκη -,069 -,026 
ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος ασύμβατη 
συνθήκη ,084 ,021 
ανάγνωση χρωματολέξης λάθη συμβατή 
συνθήκη ,059 ,196* 
ανάγνωση χρωματολέξης λάθη ασύμβατη 
συνθήκη ,099 -,146 
κατονομασία χρώματος χρόνος ουδέτερη 
συνθήκη ,282* ,171 
κατονομασία χρώματος λάθη ουδέτερη 
συνθήκη ,002 ,198* 
κατονομασία χρώματος χρόνος συμβατή 
συνθήκη -,400** ,143 
κατονομασία χρώματος λάθη συμβατή συνθήκη -,124 ,095 
Πύργος Ρεθύμνου Σωστά -,091 -,007 
Επαγωγικός Συλλογισμός σωστά -,215* ,000 
Επαγωγικός Συλλογισμός χρόνος -,178 ,030 
Αναλογικός συλλογισμός σωστά -,098 -,117 
Ηλικία ,049 -,159 
Έτη εκπαίδευσης -,033 -,135 
Πίνακας 2.2. Δείκτες Συσχέτισης για την παρεμβολή Stroop 
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Έργα Επιτελικών Λειτουργιών και Προσοχής 

 

Τα έργα των επιτελικών λειτουργιών που παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με την παρεμβολή Stroop ήταν το έργο της αναστολής και το έργο που 

απαιτεί χρήση επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού ως προς τους χρόνους 

απόκρισης, ενώ εμφανίζεται συσχέτιση των αριθμών των λαθών στην παρεμβολή 

Stroop και στο έργο της δοκιμασίας της συνεχούς επίδοσης (CTP).  

Το μέγεθος της παρεμβολής Stroop φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με τους χρόνους 

απόκρισης στη δοκιμασία της αναστολής.  

r(113) = 0.437, p = .000 

Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της δοκιμασίας της 

αναστολής και της παρεμβολής Stroop, δηλαδή όσο αυξάνεται ο χρόνος που 

χρειάζεται κανείς για τη διεκπεραίωση της δοκιμασίας της αναστολής, τόσο 

μεγαλώνει και το μέγεθος της παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης.  

Το μέγεθος της παρεμβολής Stroop φαίνεται επίσης να συσχετίζεται αρνητικά με τη 

δοκιμασία του επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού. Πιο συγκεκριμένα όμως 

φαίνεται ότι η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική μόνο στις δοκιμασίες του 

παραγωγικού συλλογισμού, όμως και στις δοκιμασίες του επαγωγικού συλλογισμού η 

συσχέτιση, αν και είναι ελάχιστα πάνω από το όριο της στατιστικής σημαντικότητας, 

και πάλι η συσχέτισή τους είναι αρνητική.  

rded(109) = -215, p = .025 

 rind(109) = -0.178, p = .064 

Και στις δύο περιπτώσεις, παρατηρούμε ότι υπάρχει χαμηλή αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της δοκιμασίας του επαγωγικού και παραγωγικού συλλογισμού και της 

παρεμβολής Stroop, όσο περισσότερες είναι οι σωστές απαντήσεις που δόθηκαν, 

τόσο μειώνεται το μέγεθος της παρεμβολής. 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η παρεμβολή Stroop συσχετίζεται 

με τον χρόνο απόκρισης  στις σωστές απαντήσεις στο έργο της συνεχούς επίδοσης 

(CTP).  

rhits(114) = 0.228, p =.015 

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο αριθμός των λαθών στην παρεμβολή Stroop 

σχετίζεται με χαμηλή θετική συσχέτιση με τον χρόνο απόκρισης στις σωστές 

απαντήσεις στην εμφάνιση του X. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο χρόνος που απαιτείται 
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για να δοθεί η σωστή απάντηση στην εμφάνιση του X,  τόσο αυξάνονται και οι λάθος 

αποκρίσεις στην κατονομασία του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη.  

 

Έργα Ανάγνωσης 

 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ της ανάγνωσης και της 

παρεμβολής Stroop, εκτός από το έργο ανάγνωσης των ουδέτερων χρωματολέξεων.  

Η συσχέτιση ανάμεσα στην παρεμβολή και την ανάγνωση των ουδέτερων 

χρωματολέξεων  ως προς τον χρόνο απόκρισης είναι χαμηλή θετική, κάτι που 

σημαίνει ότι όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ονομάσει κανείς 

τις ουδέτερες χρωματολέξεις τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρεμβολής Stroop, ως 

προς τον αριθμό των λαθών. 

rword naming(111) = 0.225, p = .018 

 

 Έργα Κατονομασίας Χρώματος και Ανάγνωσης Χρωματολέξης 

 

Η παρεμβολή Stroop φαίνεται να συσχετίζεται με την ουδέτερη κατονομασία 

χρώματος, αλλά και με τη συνθήκη διευκόλυνσης της κατονομασίας χρώματος.  

Χαμηλή θετική συσχέτιση ως προς τον χρόνο απόκρισης εμφανίζεται ανάμεσα στην 

παρεμβολή Stroop και την κατονομασία του χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη. Άρα 

όσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την κατονομασία του ουδέτερου χρώματος, 

τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρεμβολής Stroop.  

rcolor naming(114) = 0.282, p = .002 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών στην κατονομασία του 

χρώματος, στην ουδέτερη συνθήκη. 

rcolor naming error(114) = 0.198, p  = .034 

Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα λάθη 

που γίνονται στην κατονομασία του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής ως προς τον αριθμό των λαθών.  

Η παρεμβολή Stroop συσχετίζεται αρνητικά με την κατονομασία του χρώματος στη 

συμβατή συνθήκη.  

rcolornaming fac(114) = -0.400, p = .000 
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Η συσχέτιση είναι μέτρια αρνητική, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος της κατονομασίας 

του χρώματος στη συμβατή συνθήκη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 

παρεμβολής ως προς τη συμβατή συνθήκη.  

 

Δείκτες Παλινδρόμησης 

 

Διεξήγαμε δύο αναλύσεις παλινδρόμησης, για να προβλεφθεί η επίδραση των 

επιτελικών λειτουργιών και της αναγνωστικής ικανότητας στην παρεμβολή Stroop, 

μία σε σχέση με τον χρόνο απόκρισης και μία σε σχέση με τον αριθμό των λαθών 

στην παρεμβολή. Με τις μετρήσεις αυτές θέλουμε να διαπιστώσουμε αν και ποιοι 

είναι οι παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν το μέγεθος της παρεμβολής Stroop. 

Για τις αναλύσεις αυτές δημιουργήθηκαν ομάδες μεταβλητών (Παράγοντες) που 

ανταποκρίνονται στα διαφορετικά είδη δοκιμασίας. Οι παράγοντες που 

δημιουργήθηκαν ήταν οι εξής: 

 

 Παράγοντας 1: Έτη Εκπαίδευσης, Ηλικία 

 Παράγοντας 2 (Ικανότητας Αναστολής και Προσοχής): Δοκιμασία Προσοχής 

και Διατήρησης της Στρατηγικής (διαφορά στους χρόνους απόκρισης), 

Δοκιμασία Συνεχούς Επίδοσης (χρόνος στις σωστές αποκρίσεις), Δοκιμασία 

Συνεχούς Επίδοσης (λάθος αποκρίσεις), Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά σε 

χρόνος απόκρισης, Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά σε αριθμό λαθών) 

 Παράγοντας 3 (Επιτελικού Προγραμματισμού): Αναλογικός Λεξικός 

Συλλογισμός (σωστές απαντήσεις), Πύργος του Ρεθύμνου (σωστές 

απαντήσεις) 

 Παράγοντας 4 (Επαγωγικός-Παραγωγικός Συλλογισμός): Επαγωγικός 

Συλλογισμός (σωστές απαντήσεις), Παραγωγικός Συλλογισμός (σωστές 

απαντήσεις) 

 Παράγοντας 5 (Κατονομασία Χρώματος): Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη 

Συνθήκη (χρόνος απόκρισης), Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη Συνθήκη 

(αριθμός λαθών) 

 Παράγοντας 6 (Αναγνωστική Ικανότητα): Ανάγνωση Λέξεων (χρόνοι 

απόκρισης), Ανάγνωση Λέξεων (αριθμός λαθών), Ανάγνωση Ψευδολέξεων 

(χρόνοι απόκρισης), Ανάγνωση Ψευδολέξεων (αριθμός λαθών), Ανάγνωση 
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Χρωματολέξης Ουδέτερη Συνθήκη (χρόνοι απόκρισης), Ανάγνωση 

Χρωματολέξης Ουδέτερη Συνθήκη (αριθμός λαθών)  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά οι αναλύσεις παλινδρόμησης για το μέγεθος 

της παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης και ως προς το χρόνο λαθών.  

 

 Ανάλυση Παλινδρόμησης για τον χρόνο απόκρισης στην παρεμβολή Stroop 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 

βήμα για την συσχέτισή τους με τον χρόνο απόκρισης στην παρεμβολή Stroop. Κάθε 

παράγοντας τοποθετήθηκε δεύτερος (μετά από την ηλικία και την εκπαίδευση) και 

τελευταίο στην ανάλυση διακύμανσης, ώστε να δειχτεί αφενός η συνολική σχέση και 

αφετέρου η απόδοση μοναδικής διακύμανσης.  

 

Δεύτερος (μετά από 

ηλικία, εκπαίδευση) Τελευταίος 

Παράγοντες ΔR2 p ΔR2 p 

Ανάγνωση ,076 ,521 ,011 ,994 

Αναστολή/Προσοχή ,252** ,000 ,190** ,001 

Επιτελικός 

Σχεδιασμός ,014 ,517 ,003 ,833 

Επαγωγικός-

Παραγωγικός 

Συλλογισμός ,048 ,103 ,032 ,162 

Κατονομασία 

Χρώματος ,086 ,015 ,017 ,377 

 

 

Πίνακας 2.3. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop στο χρόνο απόκρισης.  
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Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο παράγοντας που αυξάνει με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο την αποδιδόμενη διακύμανση είναι αυτός των έργων αναστολής και προσοχής, 

είτε τοποθετείται δεύτερος, είτε τελευταίος. 

ΔR2 =.252, p = .000 

ΔR2 = .190, p = .001 

 Δηλαδή, τα έργα της αναστολής και της προσοχής θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

προγνωστικές μεταβλητές της παρεμβολής. Οι μεταβολές της διακύμανσης με την 

προσθήκη των υπόλοιπων μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές, κάτι που 

δείχνει ότι τουλάχιστο σε συνολικό επίπεδο δεν μπορούν να αποτελέσουν 

προβλεπτικό παράγοντα της παρεμβολής Stroop.  

 

Στο επόμενο βήμα θέλαμε να μελετήσουμε ποιες είναι οι μεταβλητές μέσα στον 

παράγοντα της αναστολής και προσοχής που έχουν τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία 

και εάν υπάρχουν ίσως μεταβλητές από άλλους παράγοντες που μεμονωμένα 

μπορούν να έχουν προβλεπτική αξία απέναντι στο μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Μεταβλητές β p 
Ηλικία -,033 ,756 
Έτη Εκπαίδευσης ,175 ,112 
Δοκιμασία Προσοχής και Διατήρησης της 
Στρατηγικής (διαφορά) ,085 ,410 
Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στους Χ.Α.) ,461** ,000 
Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στον Α. Λ.) ,173 ,114 
CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) -,246* ,027 
CPT λάθος απαντήσεις  ,002 ,986 
Πύργος του Ρεθύμνου (σωστές απαντήσεις) ,056 ,621 
Αναλογικός Λεξικός Συλλογισμός (σωστές 
απαντήσεις) -,041 ,745 
Επαγωγικός Συλλογισμός (σωστές 
απαντήσεις) -,123 ,487 
Παραγωγικός Συλλογισμός (σωστές 
απαντήσεις) -,131 ,376 
Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη 
Συνθήκη (Χ.Α.) ,199 ,165 
Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη 
Συνθήκη (Α.Λ.) -,051 ,641 
Ανάγνωση Λέξεων (Χ.Α) ,093 ,600 
Ανάγνωση Λέξεων (Α.Λ.) -,044 ,704 
Ανάγνωση Ψευδολέξεων (Χ.Α) -,014 ,911 
Ανάγνωση Ψευδολέξεων (Α.Λ.) ,006 ,951 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή ,232 ,482 
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συνθήκη (Χ.Α.) 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 
συνθήκη (Χ.Α.) -,218 ,490 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή 
συνθήκη (Α.Λ.) ,012 ,910 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 
συνθήκη (Α.Λ.) -,047 ,653 

 

Πίνακας 2.4. Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στο χρόνο απόκρισης.  

 

Η προβλεπτική αξία του έργου της αναστολής διαφαίνεται και στις μεμονωμένες 

μετρήσεις μέσα στον παράγοντα. καθώς  β =.461, όπου είναι η μεγαλύτερη για το 

μοντέλο αυτό, κάτι που δείχνει ότι είναι και η σημαντικότερη προβλεπτική 

μεταβλητή του παράγοντα. Στον ίδιο παράγοντα έπεται η μεταβλητή του χρόνου 

απόκρισης στο έργο συνεχούς επίδοσης, με  β = -.246. Παρατηρούμε ότι καμία άλλη 

μεμονωμένη μεταβλητή δεν εμφανίζει σημαντική επίδραση πάνω στην παρεμβολή 

troop, γεγονός που αποτυπώνεται και από το συνολικό ποσοστό μεταβολής 

διακύμανσης των παραγόντων που παρουσιάστηκε παραπάνω.  

 

 Ανάλυση Παλινδρόμησης για τον αριθμό των λαθών στην παρεμβολή Stroop 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε 

βήμα για την συσχέτισή τους με τον χρόνο απόκρισης στην παρεμβολή Stroop. Κάθε 

παράγοντας τοποθετήθηκε δεύτερος (μετά από την ηλικία και την εκπαίδευση) και 

τελευταίο στην ανάλυση διακύμανσης, ώστε να δειχτεί αφενός η συνολική σχέση και 

αφετέρου η απόδοση μοναδικής διακύμανσης.  

.  

Δεύτερος (μετά από 

ηλικία, εκπαίδευση) Τελευταίος 

Παράγοντες ΔR2 p ΔR2 p 

Ανάγνωση ,101 ,262 ,082 ,359 

Αναστολή/Προσοχή ,147** ,010 ,124* ,025 

Επιτελικός 

Σχεδιασμός ,007 ,702 ,006 ,703 
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Επαγωγικός-

Παραγωγικός 

Συλλογισμός ,004 ,834 ,009 ,603 

Κατονομασία 

Χρώματος ,035 ,177 ,016 ,422 

 

Πίνακας 2.5. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop στον αριθμό των λαθών.  

 

Και στον αριθμό των λαθών, η προσθήκη των δοκιμασιών αναστολής και προσοχής 

ήταν εκείνες που μετέβαλαν την αποδιδόμενη διακύμανση με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο. 

ΔR2 =.147, p = .010 

ΔR2 = .124, p = .025 

 Αυτό σημαίνει ότι αυτά είναι και τα έργα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

προβλεπτικό παράγοντα στην παρεμβολή Stroop. Και πάλι, όπως και στην ανάλυση 

παλινδρόμησης για το χρόνο απόκρισης στην παρεμβολή Stroop οι μεταβολές 

διακύμανσης στους υπόλοιπους παράγοντες δεν μπορούν να αποτελέσουν 

προβλεπτικούς παράγοντες της παρεμβολής.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η προβλεπτική αξία των  μεταβλητών για να μελετήσουμε 

ποιες είναι οι μεταβλητές μέσα στον παράγοντα της αναστολής και προσοχής που 

έχουν τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία και εάν υπάρχουν ίσως μεταβλητές από 

άλλους παράγοντες που μεμονωμένα μπορούν να έχουν προβλεπτική αξία απέναντι 

στο μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Μεταβλητές β p 
Ηλικία -,121 ,272 
Έτη Εκπαίδευσης -,053 ,638 
Δοκιμασία Προσοχής και Διατήρησης της 
Στρατηγικής (διαφορά) ,101 ,346 
Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στους Χ.Α.) -,130 ,267 
Δοκιμασία Αναστολής (διαφορά στον Α. Λ.) ,156 ,167 
CPT σωστές αποκρίσεις (Χ.Α.) ,320 ,006 
CPT λάθος απαντήσεις  ,182 ,113 
Πύργος του Ρεθύμνου (σωστές απαντήσεις) -,062 ,594 
Αναλογικός Λεξικός Συλλογισμός (σωστές 
απαντήσεις) -,087 ,506 
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Επαγωγικός Συλλογισμός (σωστές απαντήσεις) ,075 ,683 
Παραγωγικός Συλλογισμός (σωστές απαντήσεις) ,064 ,675 
Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη Συνθήκη 
(Χ.Α.) ,126 ,394 
Κατονομασία Χρώματος Ουδέτερη Συνθήκη 
(Α.Λ.) ,084 ,458 
Ανάγνωση Λέξεων (Χ.Α) -,271 ,144 
Ανάγνωση Λέξεων (Α.Λ.) ,141 ,239 
Ανάγνωση Ψευδολέξεων (Χ.Α) ,130 ,326 
Ανάγνωση Ψευδολέξεων (Α.Λ.) -,029 ,782 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή 
συνθήκη (Χ.Α.) ,051 ,881 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 
συνθήκη (Χ.Α.) ,138 ,673 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Συμβατή 
συνθήκη (Α.Λ.) -,139 ,202 
Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη 
συνθήκη (Α.Λ.) ,190 ,080 

 

Πίνακας 2.6 Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στον αριθμό λαθών.  

 

Παρατηρώντας τις μεμονωμένες μετρήσεις των έργων που περιλαμβάνονται στον 

παράγοντα ικανότητας αναστολής και προσοχής, βλέπουμε ότι η πιο ισχυρή 

προβλεπτική μεταβλητή είναι εκείνη των σωστών αποκρίσεων στη δοκιμασία 

συνεχούς επίδοσης (CTP), με  β = 0.320.  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φάνηκε ότι η παρεμβολή Stroop σχετίζεται 

ισχυρά με τις επιτελικές λειτουργίες και την προσοχή, και κατά κύριο λόγο με το 

μηχανισμό της αναστολής και μηχανισμούς συλλογιστικής σκέψης. Τα αποτελέσματα 

αυτά είναι συμβατά και με πρότερες έρευνες, τόσο ανάμεσα σε ομάδες ασθενών και 

υγιών ανθρώπων (Abramckzyk, Jordan & Hegel, 1983; Everett, LaPlante & Thomas, 

1989; Wapner & Krus, 1960; Wysocki & Sweet, 1985), όσο και ανάμεσα και σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, όπου οι επιτελικές λειτουργίες φαίνονται να είναι πιο 

ανώριμες κατά την παιδική ηλικία, όπως επίσης φθίνουν κατά την τρίτη ηλικία (Bub 

et al., 2006; Kaplan et al, 2000; Rush et al., 2006). Η εν λόγω έρευνα προχωράει ένα 

βήμα παραπάνω, καθώς δείχνει ότι οι επιτελικές λειτουργίες παρουσιάζουν αρκετά 
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μεγάλες αυξομειώσεις στο γενικό πληθυσμό, και κατά συνέπεια υπάρχουν 

αυξομειώσεις και στο μέγεθος παρεμβολή Stroop, η οποία φαίνεται ότι συσχετίζεται 

άμεσα με τις επιτελικές λειτουργίες.  

Τα έργα που σχετίζονται με πιο σύνθετες ικανότητες, όπως αυτό του πύργου του 

Ρεθύμνου και της δοκιμασίας προσοχής και διατήρησης της στρατηγικής, δεν φάνηκε 

είναι συναφή με την παρεμβολή stoop. Πρόκειται για δύο δοκιμασίες οι οποίες 

απαιτούν χρήση ικανοτήτων, οι οποίες όμως δεν περιορίζονται μόνο στην αναστολή 

και την προσοχή, αλλά απαιτούν και ικανότητα ενημέρωσης και επιθεώρησης, όπως 

επίσης και τη συμβολή άλλων λειτουργιών, όπως της μνήμης εργασίας στην 

περίπτωση της δοκιμασίας διατήρησης της στρατηγικής, και αντιληπτικής ικανότητας 

στον πύργο του Ρεθύμνου. Μπορεί το μέγεθος της παρεμβολής Stroop να 

συσχετίζεται με κάποιες από τις παραπάνω ικανότητες, όμως η σύμπραξή τους με 

άλλες λειτουργίες δεν συνεπάγεται και συσχέτιση αυτών με την παρεμβολή. Τα 

αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Miyake et al (2000). 

Όμως και οι ίδιοι αναφέρουν ότι η συσχέτιση των δύο έργων προέκυψε μόνο όταν 

απαιτούνταν πολλές κινήσεις για τη διεκπεραίωση του έργου του πύργου του Ανόι 

και όχι όταν η λύση δινόταν σε δύο ή τρεις κινήσεις. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

επειδή η ικανότητα της αναστολής εμπλέκεται στο έργο αυτό όταν απαιτούνται 

πολλές κινήσεις για την επίλυσή του. Όταν οι κινήσεις είναι λίγες και το έργο 

λιγότερο πολύπλοκο, τότε δεν χρειάζεται να ανασταλεί κάποια κίνηση που φαίνεται 

ότι σε φέρνει πιο κοντά στο στόχο, μιας και η λύση είναι προφανής. Όταν όμως οι 

κινήσεις είναι πολλές και το έργο πιο πολύπλοκο, η αναστολή κινήσεων που 

μοιάζουν να είναι πιο κοντά στη λύση είναι επιβεβλημένη. Αν ισχύει αυτό το 

σκεπτικό, μπορεί να μη βρέθηκε συσχέτιση της παρεμβολής Stroop με το έργο του 

Πύργου του Ρεθύμνου λόγω του τρόπου χορήγησης και διακοπής της δοκιμασίας. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όταν οι συμμετέχοντες στη δοκιμασία του Πύργου του 

Ρεθύμνου επί τέσσερις συνεχόμενες φορές η διαδικασία τελείωνε εκεί. Έτσι, αρκετοί 

συμμετέχοντες δεν έφτασαν σε δοκιμασίες οι οποίες απαιτούσαν πολλές κινήσεις για 

την επίλυσή τους. Ίσως ο αριθμός των κινήσεων δεν ήταν αρκετά μεγάλος, οπότε 

γι’αυτό να μη βρέθηκε συσχέτιση της παρεμβολής Stroop – ουσιαστικά ο μηχανισμός 

της αναστολής – με το έργου του Πύργου του Ρεθύμνου. Ωστόσο, οφείλουμε να 

αναφέρουμε ότι και οι ίδιοι θεώρησαν ότι το παρόν έργο σχετίζεται κατά κύριο λόγο 

με τον παράγοντα της ενημέρωσης κι επιθεώρησης, και σε δεύτερο επίπεδο με εκείνο 

της αναστολής.   
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Από την έρευνά μας δεν φάνηκε ότι η αναγνωστική ικανότητα είναι ισχυρή 

προβλεπτική μεταβλητή της παρεμβολής Stroop. Πέραν του χρόνου απόκρισης της 

ανάγνωσης των χρωματολέξεων στην ουδέτερη συνθήκη, κανένα άλλο αναγνωστικό 

έργο δεν συσχετίστηκε με αυτή. Όμως αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί εν μέρει από 

πρότερες έρευνες και τις κρατούσες θεωρίες, καθώς κατά πρώτον οι έρευνες που 

συσχετίζουν την ανάγνωση με την παρεμβολή επικεντρώνονται σε μικρότερες ηλικίες 

(Armengol, 2002; Bonino & Ciairano, 1997; Peru, Faccioli & Tassinari, 2006; 

Protopapas, Archonti, & Skaloumbakas, 2007). Οι μόνες έρευνες σε ενήλικες και 

δείχνουν την επίδραση της ανάγνωσης είναι εκείνες που αφορούν μια συγκεκριμένη 

κατηγορία ατόμων, τους δίγλωσσους (Sumiya & Healy, 2004; Zied et al., 2004). 

Άλλωστε η κυριότερη θεωρία προβλέπει ότι κατά την ενηλικίωση ο μηχανισμός της 

αναστολής υπερέχει της αναγνωστικής ικανότητας στην παρεμβολή Stroop (Cohen, 

Dunbar & McClelland, 1990), γεγονός που μπορεί να δικαιολογήσει τα 

αποτελέσματά μας. Μπορεί το ζήτημα να είναι αναπτυξιακό και η συσχέτιση της 

παρεμβολής με την αναγνωστική ικανότητα να εμφανίζεται μόνο σε μικρότερες 

ηλικίες, όπου ο μηχανισμός της αναστολής δεν είναι ώριμος. Όμως, από την άλλη 

πλευρά η συσχέτιση του χρόνου ανάγνωσης των χρωματολέξεων με την παρεμβολή, 

μπορεί να αποτελέσει μια αδύναμη έστω ένδειξη συνάφειας της αναγνωστικής 

ικανότητας και του μεγέθους της παρεμβολής Stroop, ειδικά εφόσον και οι δύο αυτές 

δοκιμασίες που συσχετίζονται περιλαμβάνουν τον ίδιο τύπο ερεθίσματος, που αφορά 

το χρώμα.   

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε είναι και το είδος του υλικού 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα σε σχέση με τις πρότερες στις οποίες 

στηρίχτηκε. Στην έρευνα των Protopapas, Archonti, & Skaloumbakas (2007) το υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από καρτέλες λέξεων, όπου όλα τα ερεθίσματα 

εμφανίζονταν μαζί. Η μέτρηση του χρόνου ήταν συνολική για όλα τα ερεθίσματα σε 

κάθε καρτέλα, ενώ οι συνθήκες της κατονομασίας του χρώματος δίνονταν ξεχωριστά, 

σε μία καρτέλα η ασύμβατη συνθήκη και σε μία δεύτερη καρτέλα η κατονομασία του 

χρώματος. Στην παρούσα έρευνα, το κάθε ερέθισμα εμφανιζόταν ξεχωριστά στην 

οθόνη του υπολογιστή, για να ακολουθήσει το αμέσως επόμενο. Η μέτρηση του 

χρόνου απόκρισης ήταν ξεχωριστή για κάθε ερέθισμα, καθώς υπολογιζόταν ο χρόνος 

κατά τον οποίο ξεκινούσε η απόκριση. Επίσης, οι τρεις συνθήκες της κατονομασίας 

του χρώματος παρουσιάζονταν μαζί σε ένα έργο με τυχαία σειρά, και όχι ξεχωριστά. 
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Ίσως αυτό το γεγονός παρεμβάλει πάνω στα αποτελέσματα, καθώς η εμφάνιση 

καθενός ερεθίσματος ξεχωριστά θα μπορούσε να διευκολύνει το έργο. 

Η έρευνα αυτή λοιπόν ενώ επιβεβαίωσε το ρόλο της ικανότητας αναστολής και της 

επιλεκτικής προσοχής στην παρεμβολή Stroop, δεν φάνηκε να αποσαφηνίζει την 

σχέση της με την αναγνωστική ικανότητα. Λόγω ακριβώς αυτού του γεγονότος, η 

διεξαγωγή μιας μελέτης που απευθύνεται αμιγώς στην αναγνωστική ικανότητα 

κρίθηκε αναγκαία, τόσο για την αποσαφήνιση της σχέσης της με την παρεμβολή 

στους ενήλικες, όπως επίσης και για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των 

ερευνών που συσχετίζουν την αναγνωστική ικανότητα και την παρεμβολή στις 

μικρότερες ηλικίες. Έτσι ο στόχος είναι διττός, η διερεύνηση της επίδρασης της 

αναγνωστικής ικανότητας στην παρεμβολή Stroop κατά την ενήλικη ζωή και κατά 

συνέπεια η ύπαρξη ή όχι αναπτυξιακών διαφορών ανάμεσα στα παιδιά και στους 

ενήλικες. Τέλος, επειδή θίχθηκε το γεγονός ότι το είδος του υλικού θα μπορούσε να 

παρεμβαίνει στα αποτελέσματα, οι δοκιμασίες δόθηκαν σε έντυπη μορφή, όπως στην 

έρευνα των Protopapas, Archonti, & Skaloumbakas (2007), αλλά και σε ηλεκτρονική 

μορφή, όπως στην παρούσα έρευνα.  

 

Πείραμα Β: Μελέτη διατομικών διαφορών στην παρεμβολή Stroop 

σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα 
 

Αντικείμενο της έρευνας αυτής αποτελούν οι διατομικές διαφορές στην παρεμβολή 

Stroop που σχετίζονται με διαφορές στην ανάγνωση και τυχόν επίδραση ηλικιακών 

διαφορών στη σχέση αυτή. Έτσι σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει τις 

διατομικές διαφορές της παρεμβολής Stroop που οφείλονται σε διαφορές στην 

ανάγνωση, καθώς και το βαθμό στον οποίο η σχέση αυτή παραμένει ίδια σε 

διαφορετικές ηλικίες ή αν υπάρχει αναπτυξιακή διαφορά. Ένας ακόμη στόχος είναι η 

διερεύνηση της επίδρασης του είδους του υλικού πάνω στη συγκεκριμένη δοκιμασία 

και για τον σκοπό αυτό όλες οι δοκιμασίες δίνονται τόσο σε έντυπη, όσο και σε 

ηλεκτρονική μορφή. Για τη διερεύνηση των ζητημάτων αυτών χορηγήθηκε μια σειρά 

δοκιμασιών ανάγνωσης και παρεμβολής σε  μαθητές της Α γυμνασίου και σε 

ενήλικες, ηλικίας 18-30 ετών.  

• Από τη σύγκριση μεταξύ των δοκιμασιών σε έντυπο και σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σκοπεύουμε να διερευνήσουμε τις αντιφάσεις που έχουν 
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προκύψει μεταξύ προηγούμενων μελετών που έχουν χρησιμοποιήσει 

διαφορετικές μεθοδολογίες, και να εξηγήσουμε την αιτία των διαφορών.  

• Από τη σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων στα διαφορετικά έργα (ανάγνωση, 

κατονομασία χρώματος) σκοπεύουμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τους 

γνωσιακούς μηχανισμούς στους οποίους οφείλεται η παρεμβολή και να 

σχολιάσουμε το φαινόμενο της αναγνωστικής αυτοματοποίησης 

• Από τη σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών Α′ Γυμνασίου και 

ενηλίκων σκοπεύουμε να διερευνήσουμε την αναπτυξιακή συνιστώσα των 

διατομικών διαφορών και τη σταθερότητα των γνωσιακών μηχανισμών της 

παρεμβολής αναφορικά με την αυτοματοποίηση της ανάγνωσης. 

Παρακάτω περιγράφονται λεπτομερώς οι δοκιμασίες που δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες, οι οποίες ήταν ίδιες τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τους 

μαθητές.  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Συμμετέχοντες: Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 52 μαθητές της Α γυμνασίου από 

σχολεία της Αττικής και 51 ενήλικες από 18 έως 30 ετών. Οι συμμετέχοντες είχαν ως 

μητρική γλώσσα την ελληνική.  

 

Υλικό:  Οι δοκιμασίες που χορηγήθηκαν ήταν δοκιμασίες ανάγνωσης λέξεων, 

ψευδολέξεων, χρωματολέξεων και κατονομασίας χρώματος. Παρουσιάστηκαν τόσο 

σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Παρακάτω παρουσιάζονται τα έργα 

ομαδοποιημένα ανάλογα με τη μορφή χορήγησης.  

 

Έντυπες Δοκιμασίες 

 

Ανάγνωση λέξεων.  Παρουσιάζονται 84 λέξεις σε τρεις κατακόρυφες στήλες, όπου οι 

συμμετέχοντες καλούνται να τις διαβάσουν φωναχτά όσο πιο γρήγορα και σωστά 

μπορούν. Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης 

που χρειάζεται για να τις διαβάσουν. Η δοκιμασία αυτή προέρχεται από τη συστοιχία 

δοκιμασιών «Κλίμακα Μαθησιακής Αξιολόγησης» (ΚΛΙΜΑ· Σκαλούμπακας, 

Πρωτόπαπας, & Νικολόπουλος, 2003). 
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Σχήμα 3.1. Δείγμα ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στην έντυπη δοκιμασία 

ανάγνωση λέξεων. 

 

Ανάγνωση ψευδολέξεων. Παρουσιάζονται 20 ψευδολέξεις σε μία κατακόρυφη στήλη, 

όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να τις διαβάσουν φωναχτά όσο πιο γρήγορα και 

σωστά μπορούν.  Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος 

ανάγνωσης. Η δοκιμασία αυτή προέρχεται από τη συστοιχία δοκιμασιών «Κλίμακα 

Μαθησιακής Αξιολόγησης» ενώ οι ψευδολέξεις είναι από τη Μαριδάκη-Κασσωτάκη 

(1998). 

 
Σχήμα 3.2. Δείγμα ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στην έντυπη δοκιμασία 

ανάγνωση ψευδολέξεων. 

 

Κατονομασία χρώματος μη λεκτικών ερεθισμάτων. Παρουσιάζονται 60 ερεθίσματα 

της μορφής ΧΧΧΧΧ (5 διαδοχικές επαναλήψεις του γράμματος Χ) σε τρεις στήλες 

των 20. Τα ερεθίσματα είναι χρώματος μπλε, κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και καφέ. 

Το κάθε χρώμα εμφανίζεται από 12 φορές, ανακατεμένα. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να κατονομάσουν φωναχτά το χρώμα κάθε ερεθίσματος. Καταγράφονται 

τυχόν λάθη στα χρώματα και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της δοκιμασίας. 

 



 53

 
Σχήμα 3.3. Δείγμα ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στην έντυπη δοκιμασία 

Κατονομασία χρώματος μη λεκτικών ερεθισμάτων. 

 

Κατονομασία χρώματος χρωματολέξεων. Παρουσιάζονται 60 χρωματολέξεις σε τρεις 

στήλες των 20. Περιλαμβάνονται 12 επαναλήψεις καθεμιάς από τις λέξεις κόκκινο, 

πράσινο, κίτρινο, μπλε, καφέ. Οι χρωματολέξεις είναι τυπωμένες με μελάνι χρώματος 

μπλε, κόκκινου, πράσινου, κίτρινου και καφέ, έτσι ώστε να μη συμπίπτει ποτέ το 

χρώμα του μελανιού και η σημασία της λέξης. Δηλαδή παρουσιάζονται μόνο σε 

ασύμβατη συνθήκη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατονομάσουν φωναχτά το 

χρώμα κάθε λέξης. Καταγράφονται τυχόν λάθη στα χρώματα και ο συνολικός χρόνος 

εκτέλεσης της δοκιμασίας. 

 

 
Σχήμα 3.4. Δείγμα ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στην έντυπη δοκιμασία 

Κατονομασία χρώματος χρωματολέξεων. 

 

Ανάγνωση χρωματολέξεων. Παρουσιάζεται το ίδιο φύλλο με τις 60 χρωματολέξεις 

της δοκιμασίας της κατονομασίας χρώματος χρωματολέξεων και ζητείται από τους 
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μαθητές να διαβάσουν τις λέξεις, αγνοώντας το χρώμα. Δηλαδή τους ζητείται να 

κάνουν ακριβώς το αντίθετο από το ζητούμενο της προαναφερθείσας δοκιμασίας. 

Καταγράφονται τυχόν λάθη ανάγνωσης και ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης. 

 
Σχήμα 3.5. Δείγμα ερεθισμάτων που παρουσιάζονται στην έντυπη δοκιμασία 

Ανάγνωση χρωματολέξεων. 

 

Δοκιμασίες σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 

Οι δοκιμασίες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες που 

δοθήκαν στο πρώτο πείραμα και σχετίζονταν με την αναγνωστική ικανότητα και  την 

παρεμβολή.  

Οι δοκιμασίες αυτές είναι οι εξής:  

1. Ανάγνωση λέξεων 

2. Ανάγνωση Ψευδολέξεων 

3. Ανάγνωση Χρωματολέξεων Ουδέτερη Συνθήκη 

 

Πειραματική Διαδικασία:  Ο κάθε συμμετέχων έφερε εις πέρας όλα τα έργα, τα οποία 

δίνονταν με τυχαία σειρά, είτε πρώτα τα έργα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε τα έργα σε 

έντυπη μορφή. Οι μετρήσεις γίνονταν σε δωμάτιο απομονωμένο από εξωτερικούς 

θορύβους. Η μόνη παρέμβαση του πειραματιστή ήταν να αλλάζει τα έργα και να 

δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στον εκάστοτε συμμετέχοντα για το τι έπρεπε να 

κάνει. 

 

 

 



 55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Προτού γίνει η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων απαραίτητη ήταν η 

επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες που 

παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το πρόγραμμα CheckVocal 

(Protopapas, 2007), έτσι ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια των απαντήσεων (σωστή, λάθος 

απάντηση, αποφυγή απάντησης), αλλά και ο χρόνος, το χρονικό σημείο όπου οι 

συμμετέχοντες ξεκίνησαν την απόκρισή τους.  

Στη συνέχεια, αφού τα δεδομένα περάστηκαν στο excel, προχωρήσαμε στη 

δημιουργία των συνθηκών. Για να επιτευχθεί αυτό στις δοκιμασίες που 

παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίσαμε τα ερεθίσματα της κάθε 

δοκιμασίας ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκουν, έτσι ώστε για την κατονομασία του 

χρώματος και την ανάγνωση των χρωματολέξεων να υπάρχουν 6 μεταβλητές, 3 για 

τις χρονικές αποκρίσεις (συμβατή, ασύμβατη, ουδέτερη) και 3 για τον αριθμό των 

λαθών (συμβατή, ασύμβατη, ουδέτερη). Για τις αναγνωστικές δοκιμασίες 

δημιουργήθηκε μία μεταβλητή για τις χρονικές αποκρίσεις και μία για τον αριθμό των 

λαθών.  

Η προεπεξεργασία των δεδομένων στις καρτέλες ήταν περίπου η ίδια, χωρίς την 

ανάλυση από το πρόγραμμα CheckVocal. Οι μεταβλητές χωρίστηκαν με την ίδια 

λογική. Η κατονομασία χρώματος συμπεριλάμβανε την ουδέτερη και την ασύμβατη 

συνθήκη (δεν είχε δοθεί συμβατή συνθήκη), η ανάγνωση των χρωματολέξεων 

περιελάμβανε την ασύμβατη συνθήκη, ενώ ο διαχωρισμός στα έργα των λέξεων και 

ψευδολέξεων ήταν ο ίδιος όπως και στις δοκιμασίες στον Η/Υ.  

Για να μετρηθεί το μέγεθος της παρεμβολής Stroop και αντίστροφου Stroop, 

αφαιρέθηκε ο χρόνος απόκρισης της ουδέτερης συνθήκης από το χρόνο της 

ασύμβατης, τόσο για την κατονομασία των χρωματολέξεων όσο και για την 

ανάγνωση των λέξεων.  

 

Μετά το τέλος της προεπεξεργασίας, τα δεδομένα περάστηκαν στο πρόγραμμα SPSS 

v.14, για τη στατιστική τους επεξεργασία. Παρακάτω παρουσιάζουμε τους 

περιγραφικούς δείκτες, τους δείκτες συσχέτισης και τους δείκτες παλινδρόμησης.  
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Περιγραφικοί Δείκτες 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες με τους περιγραφικούς δείκτες για τους μαθητές 

της Α γυμνασίου και τους ενήλικες ξεχωριστά. Περιλαμβάνονται το εύρος, ελάχιστο-

μέγιστο, ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση.  

 

Μαθητές Α Γυμνασίου 
  

 Εύρος Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

2 0 2 ,08 ,334

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη 
χρόνος 
Καρτέλες 

41 37 78 51,33 7,990

Ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη 
Καρτέλες 

1 0 1 ,02 ,139

Ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος 
Καρτέλες 

28 23 51 36,33 6,839

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη 
χρόνος 
Καρτέλες 

64 51 115 75,81 14,599

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

9 0 9 1,29 1,903

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
καρτέλες 106 49 155 86,25 27,171

Ανάγνωση λέξης λάθη 
καρτέλες 23 0 23 4,69 5,105

Ανάγνωση ψευδολέξης 
χρόνος 
καρτέλες 

44 26 70 40,29 10,813

Ανάγνωση ψευδολέξης 
λάθη 
καρτέλες 

13 0 13 5,16 3,674

κατονομασία χρώματος 
χρόνος συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

475,37 602,76 1078,13 764,98 95,33

κατονομασία χρώματος 
χρόνος ασύμβατη 
συνθήκη Η/Υ 

637,03 661,74 1298,78 934,459 129,57

κατονομασία χρώματος 
χρόνος ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

558,89 623,15 1182,05 782,80 112,14

κατονομασία χρώματος 
λάθη συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

3 0 3 ,29 ,642

κατονομασία χρώματος 
λάθη ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

20 0 20 3,25 3,446

κατονομασία χρώματος 
λάθη ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

10 0 10 ,59 1,791
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ψευδολέξεις χρόνος Η/Υ 986,60 16,69 1003,30 566,02 226,19
ψευδολέξεις λάθη Η/Υ 42 3 45 19,27 11,402
λέξεις χρόνος Η/Υ 525,10 511,47 1036,5792 694,42 132,29
λέξεις λάθη Η/Υ 38 0 38 5,38 7,399
ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

392,75 502,17 894,92 654,092 95,05

ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος ασύμβατη 
συνθήκη Η/Υ 

431,55 498,69 930,25 664,09 102,50

ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

442,77 490,91 933,69 653,60 101,53

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

1 0 1 ,04 ,194

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

17 0 17 ,73 2,434

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

2 0 2 ,12 ,427

Παρεμβολή Stroop Η/Υ 271,27 34,37 305,64 151,65 63,88
Παρεμβολή Αντίστροφου 
Stroop Η/Υ 187,96 -94,163 93,80 10,49 31,79

Παρεμβολή Stroop 
Καρτέλες 46 2 48 24,48 10,489

 
Πίνακας 3.1.  Περιγραφικοί Δείκτες για τους μαθητές της Α Γυμνασίου 

 
 
Ενήλικες 18-30  

 

 Εύρος Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Όρος Τυπική 
Απόκλιση 

Κατονομασία χρώματος 
ουδέτερη συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

1 0 1 ,02 ,140

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

23 26 49 34,55 4,721

Ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη 
Καρτέλες 

1 0 1 ,06 ,238

Ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος 
Καρτέλες 

29 19 48 28,20 6,197

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

35 36 71 51,78 8,028

Κατονομασία χρώματος 
ασύμβατη συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

4 0 4 ,45 ,783

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
καρτέλες 103 30 133 52,67 17,052

Ανάγνωση λέξης λάθη 
καρτέλες 11 0 11 ,73 1,698

Ανάγνωση ψευδολέξης 
χρόνος 
καρτέλες 

49 9 58 27,22 8,712
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Ανάγνωση ψευδολέξης 
λάθη 
καρτέλες 

10 0 10 2,14 1,970

κατονομασία χρώματος 
χρόνος συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

615,45 454,68 1070,13 655,35 126,07

κατονομασία χρώματος 
χρόνος ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

610,08 517,70 1127,79 729,50 115,47

κατονομασία χρώματος 
χρόνος ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

516,51 460,10 976,61 631,67 99,54

κατονομασία χρώματος 
λάθη συμβατή συνθήκη Η/Υ 2 0 2 ,08 ,337

κατονομασία χρώματος 
λάθη ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

21 0 21 1,27 3,092

κατονομασία χρώματος 
λάθη ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

2 0 2 ,10 ,413

ψευδολέξεις χρόνος Η/Υ 806,21 231,43 1037,65 779,66 159,67
ψευδολέξεις λάθη Η/Υ 36 0 36 7,04 6,69
λέξεις χρόνος Η/Υ 571,33 387,06 958,39 527,93 96,68
λέξεις λάθη Η/Υ 12 0 12 ,80 1,929
ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος συμβατή συνθήκη 
Η/Υ 

396,96 373,89 770,85 514,69 77,34

ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

425,80 371,97 797,77 530,10 81,62

ανάγνωση χρωματολέξης 
χρόνος ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

351,28 359,85 711,14 511,40 73,13

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη συμβατή συνθήκη Η/Υ 0 0 0 ,00 ,000

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη ασύμβατη συνθήκη 
Η/Υ 

2 0 2 ,20 ,491

ανάγνωση χρωματολέξης 
λάθη ουδέτερη συνθήκη 
Η/Υ 

0 0 0 ,00 ,000

Παρεμβολή Stroop Η/Υ 231,59 -5,70 225,88 97,82 45,20
Παρεμβολή Αντίστροφου 
Stroop Η/Υ 116,09 -25,15 90,94 18,69 21,92

Παρεμβολή Stroop 
Καρτέλες 32 3 35 17,24 6,796

 

Πίνακας 3.2.  Περιγραφικοί Δείκτες για τους Ενήλικες 

 
 
Δείκτες Συσχέτισης Pearson r 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Πίνακες με τους Δείκτες Συσχέτισης του μεγέθους της 

παρεμβολής που εμφανίστηκε στο έργο που παρουσιάστηκε σε Η/Υ, στις καρτέλες 

και του αντίστροφου Stroop με τις αναγνωστικές δοκιμασίες, για τις ομάδες των 

μαθητών της Α Γυμνασίου και των ενηλίκων. Παρακάτω θα αναφερθούμε 
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αναλυτικότερα σε εκείνες τις δοκιμασίες που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τις τρεις αυτές συνθήκες. 

 

Μαθητές Α Γυμνασίου 

 
 παρεμβολή Stroop 

Η/Υ 
Αντίστροφο Stroop 

Η/Υ 
παρεμβολή Stroop 

Καρτέλες 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη 
συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

,037 ,084 ,096

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

,103 ,248 ,234

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Καρτέλες ,343(*) ,061 ,223

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Καρτέλες ,051 ,223 ,230

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

,267 ,310(*) ,847(**)

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

,045 ,447(**) ,292(*)

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
καρτέλες ,062 ,360(**) ,355(**)

Ανάγνωση λέξης λάθη 
καρτέλες ,191 ,171 ,508(**)

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
καρτέλες ,066 ,424(**) ,332(*)

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
καρτέλες ,120 ,291(*) ,451(**)

κατονομασία χρώματος χρόνος 
συμβατή συνθήκη Η/Υ ,142 ,159 ,452(**)

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,501(**) ,189 ,423(**)

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ ,009 ,284(*) ,321(*)

κατονομασία χρώματος λάθη 
συμβατή συνθήκη Η/Υ -,068 ,335(*) ,270

κατονομασία χρώματος λάθη 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,044 ,216 ,393(**)

κατονομασία χρώματος λάθη 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ -,175 ,101 ,132

ψευδολέξεις χρόνος Η/Υ -,152 -,324(*) -,430(**)
ψευδολέξεις λάθη Η/Υ ,143 ,295(*) ,449(**)
λέξεις χρόνος Η/Υ ,038 ,296(*) ,437(**)
λέξεις λάθη Η/Υ -,004 ,213 ,255
ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
συμβατή συνθήκη Η/Υ ,022 ,210 ,184

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ -,013 ,186 ,330(*)

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ ,024 -,126 ,257

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
συμβατή συνθήκη Η/Υ ,043 -,241 -,086

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,088 -,351(*) -,076

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ ,103 -,224 -,188
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Πίνακας 3.3. Δείκτες συσχέτισης για την ομάδα των μαθητών της Α Γυμνασίου 

 
 

i. Παρεμβολή Stroop στην κατονομασία χρώματος σε Η/Υ 

 

Η μόνη συσχέτιση της παρεμβολής Stroop που προέρχεται από τη δοκιμασία που 

δόθηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις αναγνωστικές δοκιμασίες προκύπτει από 

την ανάγνωση των χρωματολέξεων σε καρτέλες. 

Το μέγεθος της παρεμβολής σχετίζεται θετικά με τον αριθμό των λαθών στην 

ανάγνωση των χρωματολέξεων από τις καρτέλες.  

r(49) = .343, p = .014 

Υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθηκών, δηλαδή όσο 

περισσότερα λάθη κάνει κανείς στην ανάγνωση των χρωματολέξεων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή στην κατονομασία του χρώματος.  

 

Το μέγεθος της παρεμβολής σχετίζεται θετικά με τον χρόνο που απαιτείται για την 

κατονομασία του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη από τις καρτέλες.  

r(49) = .501, p = .000 

Υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθηκών, δηλαδή όσο 

περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος στην 

ασύμβατη συνθήκη, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή στην κατονομασία του 

χρώματος.  

 

ii. Αντίστροφο Stroop στην ανάγνωση χρωματολέξεων σε Η/Υ 

 

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται αρνητικά με την ανάγνωση χρωματολέξεων μόνο με 

τον αριθμό των λαθών στην ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ.  

r(50) = -.351, p = .011 

Υπάρχει μια χαμηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των δύο συνθηκών, δηλαδή όσα 

περισσότερα είναι τα λάθη στην ανάγνωση των χρωματολέξεων στην ασύμβατη 

συνθήκη, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  
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Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται θετικά με την κατονομασία του χρώματος στην 

ασύμβατη συνθήκη, στις καρτέλες, τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς τον 

αριθμό των λαθών.   

r(50) = .310, p = .025 

r(50) = .447, p = .001 

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση. Έτσι, όσο πιο αργές 

είναι οι αποκρίσεις στην κατονομασία του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη στις 

καρτέλες, αλλά και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λαθών, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  

 

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται θετικά ως προς τους χρόνους απόκρισης τόσο με 

την ανάγνωση λέξεων, όσο και με την ανάγνωση ψευδολέξεων σε καρτέλες. Επίσης, 

σχετίζεται θετικά και με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση ψευδολέξεων σε 

καρτέλες.  

r(50) = .360, p = .009 

r(49) = .424, p = .002 

r(49) = .291, p = .038 

Και στις δύο περιπτώσεις που αφορούν το χρόνο απόκρισης, υπάρχει μια χαμηλή 

θετική συσχέτιση. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση 

των λέξεων και των ψευδολέξεων σε καρτέλες, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή 

του αντίστροφου Stroop. Χαμηλή θετική είναι και η συσχέτιση του αριθμού των 

λαθών στην  ανάγνωση των ψευδολέξεων με τη παρεμβολή του αντίστροφου Stroop. 

Όσο περισσότερα τα λάθη, τόσο μεγαλύτερη η παρεμβολή αντίστροφου Stroop.  

 

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται επίσης με το χρόνο που απαιτείται για την 

κατονομασία του χρώματος στην ουδέτερη συνθήκη.  

r(50) = .284, p = .044 

Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για την κατονομασία των χρωμάτων στην ουδέτερη συνθήκη σε Η/Υ, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται και με τον αριθμό των λαθών στην κατονομασία 

του χρώματος στη συμβατή συνθήκη σε Η/Υ.  

r(50) = .335, p = .016 
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Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός των λαθών στην κατονομασία του χρώματος στη συμβατή συνθήκη σε Η/Υ, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  

 

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται και με την ανάγνωση των ψευδολέξεων σε Η/Υ, 

τόσο ως προς το χρόνο απόκρισης, όσο και ως προς τον αριθμό των λαθών.  

r(49) = -.324, p = .020 

r(49) = .295, p = .036 

Όσον αφορά τον χρόνο απόκρισης, υπάρχει μια χαμηλή αρνητική συσχέτιση. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των ψευδολέξεων, τόσο 

μικρότερη είναι η παρεμβολή του αντίστροφου Stroop. Η συσχέτιση του αντίστροφου 

Stroop με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση των ψευδολέξεων σε Η/Υ είναι 

θετική, οπότε όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λαθών, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  

 

Τέλος, το αντίστροφο Stroop σχετίζεται με το χρόνο απόκρισης στην ανάγνωση 

λέξεων στον Η/Υ.  

r(50) = .296, p = .033 

Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την ανάγνωση των λέξεων στον Η/Υ, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

παρεμβολή του αντίστροφου Stroop.  

 

iii. Παρεμβολή Stroop στην κατονομασία χρώματος σε καρτέλες 

 

Η παρεμβολή Stroop από τη δοκιμασία κατονομασίας χρώματος σε καρτέλες 

σχετίζεται με τις περισσότερες αναγνωστικές δοκιμασίες, τόσο εκείνες που 

παρουσιάστηκαν σε Η/Υ, όσο και σε καρτέλες. 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται θετικά με την κατονομασία του χρώματος σε 

καρτέλες στην ασύμβατη συνθήκη στις καρτέλες, τόσο ως προς το χρόνο απόκρισης 

όσο και ως προς τον αριθμό των λαθών.  

r(50) = .847, p = .000 

r(50) = .292, p = .036 

Υπάρχει μια υψηλή θετική συσχέτιση της κατονομασίας του χρώματος στην 

ασύμβατη συνθήκη στις καρτέλες με την παρεμβολή Stroop, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
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χρόνος που απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος, τόσο μεγαλύτερο το 

μέγεθος της παρεμβολής. Η συσχέτιση με τον αριθμό των λαθών είναι χαμηλή θετική, 

οπότε όσο περισσότερα τα λάθη, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση λέξεων στις καρτέλες, ως προς τον 

χρόνο απόκρισης και τον αριθμό των λαθών.  

r(50) = .355, p = .010 

r(50) = .508, p = .000 

Υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση της παρεμβολής με το χρόνο απόκρισης της 

ανάγνωσης λέξεων και μέτρια θετική συσχέτιση της παρεμβολής με τον αριθμό των 

λαθών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των 

λέξεων, αλλά και όσα περισσότερα τα λάθη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση ψευδολέξεων στις καρτέλες, ως 

προς τον χρόνο απόκρισης και τον αριθμό των λαθών.  

r(49) = .332, p = .017 

r(49) = .451, p = .001 

Υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης αλλά και του αριθμού 

των λαθών στην ανάγνωση των ψευδολέξεων με την παρεμβολή Stroop. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των ψευδολέξεων, αλλά 

και όσα περισσότερα τα λάθη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής 

Stroop. 

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με το χρόνο απόκρισης στην κατονομασία του 

χρώματος στον Η/Υ και για τις τρεις συνθήκες, συμβατή, ασύμβατη, ουδέτερη.   

r(49) = .452, p = .001 

r(49) = .423, p = .002 

r(49) = .321, p = .022 

Υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση του χρόνου απόκρισης στις τρεις συνθήκες της 

κατονομασίας χρώματος σε Η/Υ σε σχέση με την παρεμβολή Stroop. Όσο 

περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος σε 

Η/Υ, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής Stroop.  
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Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών στην κατονομασία του 

χρώματος στον Η/Υ, της ασύμβατης συνθήκης.  

r(49) = .393, p = .004 

Υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση του αριθμού των λαθών στην κατονομασία 

του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ με την παρεμβολή Stroop, δηλαδή 

όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των λαθών, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της 

παρεμβολής.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση των ψευδολέξεων σε Η/Υ, τόσο ως 

προς το χρόνο απόκρισης, όσο και ως προς τον αριθμό των λαθών.  

r(49) = -.430, p = .002 

r(49) = .449, p = .001 

Υπάρχει μια αρνητική χαμηλή συσχέτιση του χρόνου απόκρισης της ανάγνωσης των 

ψευδολέξεων με την παρεμβολή Stroop. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την ανάγνωση των ψευδολέξεων, τόσο μικρότερη είναι η παρεμβολή 

Stroop. Η συσχέτιση της παρεμβολής με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση των 

ψευδολέξεων είναι θετική, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λαθών, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με το χρόνο απόκρισης της ανάγνωσης των λέξεων 

σε Η/Υ. 

r(50) = .437, p = .001 

Υπάρχει μια θετική χαμηλή συσχέτιση του χρόνου απόκρισης της ανάγνωσης λέξεων 

σε Η/Υ και της παρεμβολής Stroop. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται 

για την ανάγνωση των λέξεων, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Τέλος, η παρεμβολή Stroop σχετίζεται θετικά με τον χρόνο ανάγνωσης 

χρωματολέξεων στην ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ. 

r(50) = .330, p = .017 

Υπάρχει μια θετική χαμηλή συσχέτιση του χρόνου απόκρισης της ανάγνωσης 

χρωματολέξεων στην ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ και την παρεμβολή Stroop. Όσο 

περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των χρωματολέξεων 

στην ασύμβατη συνθήκη, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της παρεμβολής.  
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Ενήλικες 

 
 παρεμβολή Stroop 

Η/Υ 
Αντίστροφο Stroop 

Η/Υ 
παρεμβολή Stroop 

Καρτέλες 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη 
συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

,183 ,048 -,068

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

-,064 ,193 -,063

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Καρτέλες ,223 ,242 ,350(*)

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Καρτέλες ,049 ,152 -,088

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη χρόνος 
Καρτέλες 

,233 ,312(*) ,810(**)

Κατονομασία χρώματος ασύμβατη 
συνθήκη λάθη 
Καρτέλες 

,187 -,007 ,164

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
καρτέλες ,039 ,197 ,121

Ανάγνωση λέξης λάθη 
καρτέλες ,209 ,237 ,373(**)

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
καρτέλες ,023 ,132 ,087

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
καρτέλες ,036 ,226 ,080

κατονομασία χρώματος χρόνος 
συμβατή συνθήκη Η/Υ ,247 ,065 ,179

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,524(**) ,216 ,219

κατονομασία χρώματος χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ ,154 ,098 ,108

κατονομασία χρώματος λάθη συμβατή 
συνθήκη Η/Υ ,339(*) ,485(**) ,001

κατονομασία χρώματος λάθη 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,116 ,031 -,075

κατονομασία χρώματος λάθη ουδέτερη 
συνθήκη Η/Υ ,301(*) ,326(*) ,127

ψευδολέξεις χρόνος Η/Υ -,053 -,075 -,377(**)
ψευδολέξεις λάθη Η/Υ ,035 ,183 ,381(**)
λέξεις χρόνος Η/Υ ,214 ,233 ,328(*)
λέξεις λάθη Η/Υ ,048 ,239 ,464(**)
ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
συμβατή συνθήκη Η/Υ ,201 ,385(**) ,248

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ ,239 ,501(**) ,288(*)

ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ ,166 ,260 ,252

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
συμβατή συνθήκη Η/Υ .(a) .(a) .(a)

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ασύμβατη συνθήκη Η/Υ -,024 ,072 ,130

ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
ουδέτερη συνθήκη Η/Υ .(a) .(a) .(a)

 

Πίνακας 3.4. Δείκτες συσχέτισης για την ομάδα των ενηλίκων.  
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i. Παρεμβολή Stroop στην κατονομασία χρώματος σε Η/Υ 

 

Η παρεμβολή Stroop όπως προκύπτει από την κατονομασία χρώματος σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συσχετίζεται με καμία συνθήκη που μετράει την 

αναγνωστική ικανότητα.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με το χρόνο απόκρισης της κατονομασίας χρώματος 

στην ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ. 

r(49) = .524, p = .000 

Υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση των χρόνων απόκρισης με την παρεμβολή 

Stroop, όσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος στην 

ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής 

Stroop.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών στην κατονομασία του 

χρώματος στη συμβατή και στην ουδέτερη συνθήκη σε Η/Υ. 

r(49) = .339, p = .015 

r(49) = .301, p = .032 

Η συσχέτιση της παρεμβολής με τον αριθμό των λαθών και στις δύο συνθήκες είναι 

χαμηλή θετική, όσο περισσότερα είναι τα λάθη στην κατονομασία του χρώματος στη 

συμβατή και την ουδέτερη συνθήκη, τόσο μεγαλώνει το μέγεθος της παρεμβολής 

Stroop.  

 

ii. Αντίστροφο Stroop στην ανάγνωση χρωματολέξεων σε Η/Υ 

 

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται με τον χρόνο που απαιτείται για την κατονομασία 

του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη στις καρτέλες.  

r(49) = .312, p = .026 

Η συσχέτιση είναι χαμηλή θετική, δηλαδή όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεμβολή 

του αντίστροφου Stroop.  
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Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται και με τον αριθμό των λαθών στην κατονομασία 

του χρώματος, τόσο στη συμβατή, όσο και στην ουδέτερη συνθήκη στον Η/Υ.  

r(49) = .485, p = .000 

r(49) = .326, p = .019 

Η συσχέτιση του αριθμού των λαθών με το αντίστροφο Stroop είναι χαμηλή θετική 

και στις δύο συνθήκες. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λαθών στη συμβατή και 

την ουδέτερη συνθήκη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής του 

αντίστροφου Stroop.  

Το αντίστροφο Stroop σχετίζεται με το χρόνο που απαιτείται για την ανάγνωση των 

χρωματολέξεων στη συμβατή και την ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ.  

r(49) = .385, p = .005 

r(49) = .501, p = .000 

Η συσχέτιση με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση των χρωματολέξεων στη 

συμβατή συνθήκη είναι χαμηλή θετική. Όσο περισσότερα είναι τα λάθη, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής του αντίστροφου Stroop. Η συσχέτιση 

με τον αριθμό των λαθών στην  ασύμβατη συνθήκη είναι μέτρια θετική, οπότε όσο 

περισσότερα είναι τα λάθη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής του 

αντίστροφου Stroop. 

 

iii. Παρεμβολή Stroop στην κατονομασία χρώματος σε καρτέλες 

 

Η παρεμβολή Stroop από τη δοκιμασία κατονομασίας χρώματος σε καρτέλες 

σχετίζεται με τις περισσότερες αναγνωστικές δοκιμασίες, ιδιαίτερα με τις 

αναγνωστικές δοκιμασίες που παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση των 

χρωματολέξεων στις καρτέλες.  

r(49) = .350, p = .012 

Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, δηλαδή όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των 

λαθών στην ανάγνωση των χρωματολέξεων στις καρτέλες, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop.  

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με το χρόνο που απαιτείται για την κατονομασία του 

χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη στις καρτέλες.  
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r(49) = .810, p = .000 

Πρόκειται για μια υψηλή θετική συσχέτιση, όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την κατονομασία του χρώματος στην ασύμβατη συνθήκη στις 

καρτέλες, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής Stroop.  

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με τον αριθμό των λαθών στην ανάγνωση των 

λέξεων στις καρτέλες.  

r(49) = .373, p = .007 

Πρόκειται για μια χαμηλή θετική συσχέτιση, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 

λαθών στην ανάγνωση των λέξεων στις καρτέλες, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος 

της παρεμβολής Stroop. 

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση ψευδολέξεων στον Η/Υ, τόσο με το 

χρόνο απόκρισης, όσο και με τον αριθμό των λαθών.  

r(49) = -.377, p = .006 

r(49) = .381, p = .006 

Η συσχέτιση της παρεμβολής Stroop με τον χρόνο απόκρισης στην ανάγνωση των 

ψευδολέξεων είναι χαμηλή αρνητική, δηλαδή όσο περισσότερος είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για την ανάγνωση των ψευδολέξεων, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθος της 

παρεμβολής. Η συσχέτιση όμως της παρεμβολής Stroop με τον αριθμό των λαθών 

στην ανάγνωση των ψευδολέξεων είναι χαμηλή θετική, δηλαδή όσο μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός των λαθών στην ανάγνωση των ψευδολέξεων στον Η/Υ, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής Stroop. 

 

Η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση λέξεων στον Η/Υ, τόσο με το 

χρόνο απόκρισης, όσο και με τον αριθμό των λαθών.  

r(49) = .328, p = .019 

r(49) = .464, p = .001 

Η συσχέτιση της παρεμβολής Stroop και της ανάγνωσης των λέξεων είναι χαμηλή 

θετική τόσο για το χρόνο απόκρισης, όσο και για τον αριθμό των λαθών. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση των λέξεων σε Η/Υ και 

όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λαθών, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop. 

Τέλος, η παρεμβολή Stroop σχετίζεται με την ανάγνωση των χρωματολέξεων στην 

ασύμβατη συνθήκη στον Η/Υ, ως προς το χρόνο απόκρισης.  
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r(49) = .288, p = .040 

Η συσχέτιση της παρεμβολής Stroop με την ανάγνωση των χρωματολέξεων στην 

ασύμβατη συνθήκη σε Η/Υ είναι χαμηλή θετική. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για την ανάγνωση της χρωματολέξης στην ασύμβατη συνθήκη, τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της παρεμβολής. 

 

Δείκτες Παλινδρόμησης  

 

Παρατίθενται οι δείκτες παλινδρόμησης σε σχέση με την παρεμβολή Stroop για τους 

μαθητές της Α Γυμνασίου και τους ενήλικες. Για την ανάλυση παλινδρόμησης οι 

μεταβλητές χωρίστηκαν σε παράγοντες. Έγιναν ξεχωριστές αναλύσεις για το υλικό 

που χορηγήθηκε σε καρτέλες και ξεχωριστά για εκείνο που δόθηκε στον Η/Υ. Οι 

παράγοντες χωρίστηκαν ως εξής: 

• Υλικό σε καρτέλες – παρεμβολή Stroop χρόνος απόκρισης 

Παράγοντας 1 (κατονομασία χρώματος): κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

(χρόνος απόκρισης και λάθη) 

Παράγοντας 2 (αναγνωστική ικανότητα – Χ.Α.): χρόνοι απόκρισης σε έργα 

ανάγνωσης (ανάγνωση λέξης, ανάγνωση ψευδολέξης, ανάγνωση χρωματολέξης ) 

Παράγοντας 3 (αναγνωστική ικανότητα Α.Λ.): αριθμός λαθών σε έργα ανάγνωσης 

(ανάγνωση λέξης, ανάγνωση ψευδολέξης, ανάγνωση χρωματολέξης) 

 

• Υλικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή – παρεμβολή Stroop χρόνος απόκρισης 

Παράγοντας 1 (κατονομασία χρώματος): κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

(χρόνος απόκρισης και λάθη) 

Παράγοντας 2 (αναγνωστική ικανότητα – Χ.Α.): χρόνοι απόκρισης σε έργα 

ανάγνωσης (ανάγνωση λέξης, ανάγνωση ψευδολέξης, ανάγνωση χρωματολέξης 

ουδέτερη συνθήκη ) 

Παράγοντας 3 (αναγνωστική ικανότητα Α.Λ.): αριθμός λαθών σε έργα ανάγνωσης 

(ανάγνωση λέξης, ανάγνωση ψευδολέξης, ανάγνωση χρωματολέξης ουδέτερη 

συνθήκη) 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δείκτες παλινδρόμησης, όπως προκύπτουν από την 

ανάλυση για τις δύο ομάδες.  
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 Υλικό σε Καρτέλες 

 

Κάθε παράγοντας τοποθετήθηκε πρώτος και τελευταίος στην ανάλυση διακύμανσης, 

ώστε να δειχτεί αφενός η συνολική σχέση και αφετέρου η απόδοση μοναδικής 

διακύμανσης.  

 

I. Μαθητές Α Γυμνασίου 

 

Πρώτος Τελευταίος 
Παράγοντες 

R2 ΔR2 p R2 ΔR2 p 

Κατονομασία 

Χρώματος 
,049 ,049 ,302 ,418 ,013 ,623 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Χ.Α. 
,126 ,126 ,093 ,411 ,099 ,079 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Α.Λ. 
,312 ,312** ,000 ,418 ,283** ,001 

 

Πίνακας 3.5. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης στις καρτέλες για τους μαθητές της 

Α Γυμνασίου 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο παράγοντας που αυξάνει με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο την αποδιδόμενη διακύμανση είναι ο αριθμός των λαθών στην αναγνωστική 

ικανότητα. Αυτό συμβαίνει είτε ο παράγοντας τοποθετείται πρώτος, είτε τελευταίος.  

 ΔR2 = ,312, p = .000 

ΔR2 = ,283, p = .001 

Φαίνεται ότι ο αριθμός των λαθών στα έργα που μετρούν την αναγνωστική ικανότητα 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν προγνωστικές μεταβλητές της παρεμβολής. Οι 

μεταβολές της διακύμανσης με την προσθήκη των υπόλοιπων μεταβλητών δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές, κάτι που δείχνει ότι τουλάχιστο σε συνολικό επίπεδο δεν 

μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα της παρεμβολής Stroop. 
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Στη συνέχεια μελετήσαμε ποιες είναι οι μεταβλητές μέσα στον παράγοντα της 

αναγνωστικής ικανότητας (Α.Λ.) που έχουν τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία και εάν 

υπάρχουν ίσως μεταβλητές από άλλους παράγοντες που μεμονωμένα μπορούν να 

έχουν προβλεπτική αξία απέναντι στο μέγεθος της παρεμβολής.  

 

Μεταβλητές β p 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη λάθη 

Καρτέλες 
,088 

 
,499 

 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

χρόνος 
Καρτέλες 

-,136 
 

,390 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Καρτέλες 

-,226 
 

,170 
 

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
Καρτέλες 

-,338 
 

,174 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
Καρτέλες 

,597* 
 

,013 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Καρτέλες 

,354* 
 

,011 
 

Ανάγνωση λέξης λάθη 
Καρτέλες 

,657** 
 

,005 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
Καρτέλες 

-,032 
 

,875 
 

 

Πίνακας 3.6. Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στις καρτέλες για τους μαθητές της Α Γυμνασίου 

 

Παρατηρώντας τις μεμονωμένες μετρήσεις των έργων που περιλαμβάνονται στον 

παράγοντα της αναγνωστικής ικανότητας ως προς τον αριθμό των λαθών, βλέπουμε 

ότι η πιο ισχυρή προβλεπτική μεταβλητή είναι εκείνη του αριθμού των λαθών στην 

ανάγνωση λέξεων, καθώς β = ,657, p = .005. Στον ίδιο παράγοντα έπεται η 

μεταβλητή του αριθμού των λαθών στην ανάγνωση των χρωματολέξεων, με β = .354, 

p = .011. Αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι για τη μεταβλητή του χρόνου 

απόκρισης στις ψευδολέξεις, αν και ανήκει σε έναν παράγοντα που δεν αυξάνει 

στατιστικά σημαντικά την αποδιδόμενη διακύμανση, κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο 

βαθμό σπουδαιότητας ως προβλεπτική μεταβλητή της παρεμβολής Stroop στις 

καρτέλες, με β = .597, p = .013.  
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II. Ενήλικες 

 

Δεύτερος (μετά από ηλικία, 
εκπαίδευση) Τελευταίος 

Παράγοντες 

R2 ΔR2 p R2 ΔR2 p 

Κατονομασία 

Χρώματος 
,010 ,010 ,794 ,219 ,209 ,812 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Χ.Α. 
,047 ,047 ,516 ,213 ,033 ,619 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Α.Λ. 
,178 ,178* ,025 ,219 ,164* ,044 

 

Πίνακας 3.7. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης στις καρτέλες για τους ενήλικες 

 

Αυτό που παρατηρούμε και στις μετρήσεις των ενηλίκων είναι ότι ο παράγοντας που 

αυξάνει με στατιστικά σημαντικό τρόπο την αποδιδόμενη διακύμανση είναι ο 

αριθμός των λαθών στην αναγνωστική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει είτε ο παράγοντας 

τοποθετείται πρώτος, είτε τελευταίος.  

 ΔR2 = ,178, p = .025 

ΔR2 = ,164, p = .044 

Φαίνεται ότι ο αριθμός των λαθών στα έργα που μετρούν την αναγνωστική ικανότητα 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν προγνωστικές μεταβλητές της παρεμβολής. Οι 

μεταβολές της διακύμανσης με την προσθήκη των υπόλοιπων μεταβλητών δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές, κάτι που δείχνει ότι τουλάχιστο σε συνολικό επίπεδο δεν 

μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα της παρεμβολής Stroop. 

Στη συνέχεια μελετήσαμε ποιες είναι οι μεταβλητές μέσα στον παράγοντα της 

αναγνωστικής ικανότητας (Α.Λ.) που έχουν τη μεγαλύτερη προβλεπτική αξία και εάν 

υπάρχουν ίσως μεταβλητές από άλλους παράγοντες που μεμονωμένα μπορούν να 

έχουν προβλεπτική αξία απέναντι στο μέγεθος της παρεμβολής.  
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Μεταβλητές β p 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

λάθη 
Καρτέλες 

-,077 
 

,582 
 

Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 
χρόνος 
Καρτέλες 

,053 
 

,754 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Καρτέλες 

-,126 
 

,604 
 

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
Καρτέλες 

-,088 
 

,764 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
Καρτέλες 

-,072 
 

,692 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Καρτέλες 

,250 
 

,131 
 

Ανάγνωση λέξης λάθη 
Καρτέλες 

,389 
 

,062 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
Καρτέλες 

-,011 
 

,944 
 

 

Πίνακας 3.8. Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στις καρτέλες για τους ενήλικες 

 

Παρατηρώντας τις μεμονωμένες μετρήσεις των έργων που περιλαμβάνονται στον 

παράγοντα της αναγνωστικής ικανότητας ως προς τον αριθμό των λαθών, βλέπουμε 

ότι η πιο ισχυρή προβλεπτική μεταβλητή είναι εκείνη του αριθμού των λαθών στην 

ανάγνωση λέξεων, η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς β = ,389,ns. 

Καμία από τις μεμονωμένες μεταβλητές δεν είναι στατιστικά σημαντική, είτε στον 

παράγοντα της αναγνωστικής ικανότητας ως προς τον αριθμό των λαθών, είτε στους 

υπόλοιπους.   

 

 Υλικό σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

 

Κάθε παράγοντας τοποθετήθηκε πρώτος και τελευταίος στην ανάλυση διακύμανσης, 

ώστε να δειχτεί αφενός η συνολική σχέση και αφετέρου η απόδοση μοναδικής 

διακύμανσης.  
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I. Μαθητές Α Γυμνασίου 

 

Δεύτερος (μετά από ηλικία, 
εκπαίδευση) Τελευταίος 

Παράγοντες 

R2 ΔR2 p R2 ΔR2 p 

Κατονομασία 

Χρώματος 
,053 ,053 ,279 ,151 ,062 ,235 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Χ.Α. 
,050 ,050 ,501 ,151 ,261 ,853 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Α.Λ. 
,072 ,072 ,323 ,151 ,037 ,621 

 

Πίνακας 3.9. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης στον Η/Υ για τους μαθητές Α 

Γυμνασίου 

 

Όπως φαίνεται στις μετρήσεις των μαθητών κανείς παράγοντας δεν αυξάνει με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο την αποδιδόμενη διακύμανση. Αυτό συμβαίνει είτε ο 

κάθε παράγοντας τοποθετείται πρώτος, είτε τελευταίος.  

Παρόλα αυτά, μελετήσαμε την πιθανότητα κάποια μεταβλητή μεμονωμένα να έχει 

προβλεπτική αξία ως προς την παρεμβολή Stroop.  

 

Μεταβλητές β p 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 

λάθη 
Η/Υ 

-,325 
 

,091 
 

Κατονομασία χρώματος ουδέτερη συνθήκη 
χρόνος 
Η/Υ 

,189 
 

,417 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Η/Υ 

,004 
 

,986 
 

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
Η/Υ 

-,183 
 

,569 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
Η/Υ 

-,289 
 

,594 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Η/Υ 

,113 
 

,464 
 

Ανάγνωση λέξης λάθη 
Η/Υ 

-,270 
 

,279 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
Η/Υ 

,270 
 

,652 
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Πίνακας 3.10 Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στον Η/Υ για τους μαθητές Α Γυμνασίου 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, καμία μεταβλητή δεν έχει προβλεπτική 

ισχύ ως προς την παρεμβολή Stroop στον Η/Υ.  

 

II. Ενήλικες 

 

Η μεταβλητή ανάγνωση χρωματολέξης (αριθμός λαθών) εξαιρέθηκε από τα δεδομένα, 

καθώς είχε τιμή 0 για όλους τους ενήλικες συμμετέχοντες. 

 

Δεύτερος (μετά από ηλικία, 
εκπαίδευση) Τελευταίος 

Παράγοντες 

R2 ΔR2 p R2 ΔR2 p 

Κατονομασία 

Χρώματος 
,091 ,091 ,102 ,155 ,065 ,202 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Χ.Α. 
,050 ,050 ,485 ,155 ,055 ,437 

Αναγνωστική 

Ικανότητα Α.Λ. 
,002 ,002 ,945 ,155 ,045 ,331 

 

Πίνακας 3.11. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης Παραγόντων ως προς το μέγεθος της 

παρεμβολής Stroop ως προς το χρόνο απόκρισης στον Η/Υ για τους ενήλικες 

 

Όπως φαίνεται και στις μετρήσεις των ενηλίκων κανείς παράγοντας δεν αυξάνει με 

στατιστικά σημαντικό τρόπο την αποδιδόμενη διακύμανση. Αυτό συμβαίνει είτε ο 

κάθε παράγοντας τοποθετείται πρώτος, είτε τελευταίος.  

Παρόλα αυτά, μελετήσαμε την πιθανότητα κάποια μεταβλητή μεμονωμένα να έχει 

προβλεπτική αξία ως προς την παρεμβολή Stroop.  
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Μεταβλητές β p 
Κατονομασία χρώματος ουδέτερη 

συνθήκη λάθη 
Η/Υ 

,291 
 

,087 
 

Κατονομασία χρώματος ουδέτερη 
συνθήκη χρόνος 

Η/Υ 

-,173 
 

,534 
 

Ανάγνωση χρωματολέξης χρόνος 
Η/Υ ,075 ,740 

Ανάγνωση λέξης χρόνος 
Η/Υ ,389 ,199 

Ανάγνωση ψευδολέξης χρόνος 
Η/Υ -,279 ,206 

Ανάγνωση χρωματολέξης λάθη 
Η/Υ -- -- 

Ανάγνωση λέξης λάθη 
Η/Υ 

-,062 
 

,804 
 

Ανάγνωση ψευδολέξης λάθη 
Η/Υ -,386 ,164 

 

Πίνακας 3.12 Βαθμοί σπουδαιότητας για τις προβλεπτικές μεταβλητές ως προς το 

μέγεθος της παρεμβολής Stroop στον Η/Υ για τους ενήλικες 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, καμία μεταβλητή δεν έχει προβλεπτική 

ισχύ ως προς την παρεμβολή Stroop στον Η/Υ.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αναγνωστική ικανότητα συσχετίζεται με την 

παρεμβολή Stroop, τόσο στους μαθητές της Α Γυμνασίου, όσο και στους ενήλικες, 

γεγονός που φανερώνει ότι υπάρχει σταθερότητα στο ρόλο της αναγνωστικής 

ικανότητας στην παρεμβολή Stroop. Η συσχέτιση αυτή και στις δύο ομάδες είναι 

αρνητική, δηλαδή όσο υψηλότερη ήταν η αναγνωστική ικανότητα των 

συμμετεχόντων, τόσο μικρότερη ήταν η παρεμβολή Stroop. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αυτής είναι συμβατά με την έρευνα των Protopapas et al. (2007), όπου 

φάνηκε ότι σε παιδιά της Α γυμνασίου, η παρεμβολή Stroop σχετίζεται αρνητικά με 

την  αναγνωστική ικανότητα, αλλά και με τις ενδείξεις που είχαμε από την πρώτη 

έρευνα που διεξήγαμε σε ενήλικες 18 έως 30 ετών.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μόνη συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με την 

παρεμβολή Stroop στην πρώτη έρευνα διαφάνηκε από τη συσχέτιση της παρεμβολής 

με την ανάγνωση των χρωματολέξεων στην ουδέτερη συνθήκη. Στη δεύτερη έρευνα, 

αν και δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση στην ανάγνωση των χρωματολέξεων στην 
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ουδέτερη συνθήκη με την παρεμβολή Stroop, η συσχέτιση της παρεμβολής με την 

ανάγνωση χρωματολέξεων στην ασύμβατη συνθήκη είναι χαμηλή θετική, στο ίδιο 

περίπου ποσοστό με εκείνη της πρώτης έρευνας, οπότε μπορεί να θεωρηθεί αρκετά 

αξιόπιστο αποτέλεσμα. Όμως αυτή η συσχέτιση προκύπτει μέσα από την παρεμβολή 

Stroop που προέκυψε από τη δοκιμασία της κατονομασίας του χρώματος στις 

καρτέλες. Η συσχέτιση της παρεμβολής Stroop με την ανάγνωση των χρωματολέξεων 

για τους ενήλικες – που αποτελεί και την άμεσα συγκρίσιμη ηλικιακή ομάδα με 

εκείνη του πρώτου πειράματος – στο δεύτερο πείραμα είναι εξαιρετικά χαμηλή (r = 

.166) και άνευ στατιστικής σημαντικότητας. Ίσως ένα μερίδιο ευθύνης για αυτήν την 

ασυμβατότητα των αποτελεσμάτων έχει η διαφορά του μεγέθους του δείγματος, 

καθώς στην πρώτη έρευνα το δείγμα μας αποτελείτο από 114 άτομα, ενώ στη δεύτερη 

οι συμμετέχοντες ήταν 51. 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων της παρεμβολής Stroop με την αναγνωστική 

ικανότητα, έτσι όπως προέκυψαν από τις δοκιμασίες που παρουσιάστηκαν σε 

καρτέλες για τους μαθητές της Α Γυμνασίου ήταν πολύ κοντινά με εκείνα της 

έρευνας των Protopapas et al. (2007), στην οποία άλλωστε χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 

υλικό, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία τους. Οι συσχετίσεις κυμάνθηκαν στα ίδια 

επίπεδα τόσο για την ανάγνωση των λέξεων όσο και των ψευδολέξεων ως προς το 

χρόνο απόκρισης και τον αριθμό των λαθών. Οι συσχετίσεις είναι της τάξεως του r = 

.3 έως r = .5, υποδηλώνοντας μια χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αναγνωστικής ικανότητας και της παρεμβολής Stroop. Ακόμη λοιπόν και αν τα 

δείγματα ανάμεσα στις δύο έρευνες είναι δυσανάλογα – στη δική μας έρευνα έλαβαν 

μέρος 52 μαθητές, ενώ στην έρευνα των Protopapas et al. (2007) 156 – τα ευρήματα 

των δύο ερευνών έρχονται σε συμφωνία.    

Ενώ η ύπαρξη της αρνητικής σχέσης μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και της 

παρεμβολής Stroop σε παιδιά έχει διερευνηθεί μέσα από πολλές μελέτες (Alwitt, 

1966; Everatt et al., 1997; Helland & Asbornsen, 2000; Kelly, Best & Kirk, 1989; 

Van der Schoot, Licht, Jorsley & Sergeant, 2000), όμως η σχέση αυτή δεν είχε 

μελετηθεί σε ενήλικες, καθώς η κυρίαρχη θεωρία για την παρεμβολή Stroop αναφέρει 

ότι όταν ο μηχανισμός της αναστολής ωριμάσει, τότε υπερέχει της αναγνωστικής 

ικανότητας και είναι αυτός που καθορίζει το μέγεθος της παρεμβολής Cohen, Dunbar 

& McClelland (1990). Παρόλα αυτά, στην παρούσα έρευνα η παρεμβολή Stroop 

συσχετίστηκε σχεδόν με όλα τα έργα που μετρούσαν την αναγνωστική ικανότητα, 

τόσο ως προς το χρόνο απόκρισης, όσο και ως προς τον αριθμό των λαθών. Ακόμη 
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ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην ανάλυση παλινδρόμησης, τόσο στους ενήλικες 

όσο στους μαθητές της Α γυμνασίου ο παράγοντας με προβλεπτική ισχύ είναι ο ίδιος 

(αναγνωστική ικανότητα – αριθμός λαθών), με το δείκτη παλινδρόμησης να είναι 

λίγο υψηλότερος στους μαθητές. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και αν ο μηχανισμός 

της αναστολής είναι πιο ώριμος στους ενήλικες, ο ρόλος της αναγνωστικής 

ικανότητας παραμένει αν όχι αμετάβλητος, σίγουρα ισχυρός.  

Η αρνητική αυτή συσχέτιση και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων αντικρούεται στη 

θεωρία της αυτοματοποίησης της ανάγνωσης, σύμφωνα με την οποία αν μια 

λειτουργία – στην προκειμένη περίπτωση η ανάγνωση – είναι περισσότερο 

εξασκημένη, τότε θα παρέμβει σε μιαν άλλη λειτουργία που είναι λιγότερο 

εξασκημένη (MacLeod & Dunbar, 1988). Σε αυτή την περίπτωση, οι χειρότεροι 

αναγνώστες θα έπρεπε να παρουσιάζουν μικρότερο μέγεθος παρεμβολής, οπότε η 

σχέση της αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή Stroop να είναι θετική και όχι 

αρνητική όπως διαφαίνεται από την παρούσα έρευνα.   

Πρέπει ωστόσο να αναφερθούμε και σε ένα αντικρουόμενο εύρημα των 

αποτελεσμάτων μας, όπου ο χρόνος απόκρισης στις ψευδολέξεις στον Η/Υ 

συσχετίζεται αρνητικά με την παρεμβολή Stroop και στις δύο ηλικιακές ομάδες. 

Καλό θα ήταν να μελετηθεί περαιτέρω η σχέση αυτή, για να διαπιστωθεί αν το 

αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από το είδος του υλικού, ή από διαφορές στους 

γνωστικούς μηχανισμούς που διέπουν την ανάγνωση των λέξεων και των 

ψευδολέξεων. 

Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο είναι άξιο αναφοράς είναι η συνάφεια της ανάγνωσης 

των χρωματολέξεων με την παρεμβολή Stroop. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέτρηση 

της σχέσης αυτής είναι σημαντική, καθώς εμπλέκει ερεθίσματα της ίδιας μορφής, τις 

χρωματολέξεις. Εφόσον μιλάμε για ερεθίσματα της ίδιας μορφής, τότε η συσχέτιση 

της ανάγνωσης των χρωματολέξεων με την παρεμβολή Stroop πρέπει να είναι η 

υψηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες αναγνωστικές δοκιμασίες. Όμως, αυτό δεν 

φάνηκε από τα δικά μας αποτελέσματα, καθώς οι συσχετίσεις με τις δοκιμασίες 

ανάγνωσης ψευδολέξεων και λέξεων ήταν υψηλότερες. Μία πιθανή αιτία μπορεί να 

είναι ότι δεν δόθηκε στις καρτέλες η δοκιμασία ανάγνωσης των χρωματολέξεων στην 

ουδέτερη συνθήκη, καθώς είναι η μόνη δοκιμασία στην οποία μπορεί να μετρηθεί ο 

χρόνος απόκρισης στη χρωματολέξης καθαυτός, χωρίς να εμπλέκεται η διάσταση του 

χρώματος. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο στο μέλλον να δοθεί επιπρόσθετα και η 
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δοκιμασία αυτή για να διερευνηθεί περαιτέρω η συνάφεια της παρεμβολής Stroop και 

της ανάγνωσης.     

Εκτός από τη διερεύνηση των ηλικιακών διαφορών στη συσχέτιση της παρεμβολής 

Stroop με την αναγνωστική ικανότητα, ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας αυτής 

βασίστηκε στη σύγκριση του είδους του υλικού. Η μελέτη σχετικά με τυχόν διαφορές 

που προκύπτουν λόγω του είδους του υλικού κρίθηκε αναγκαία με την εξέταση των 

αποτελεσμάτων της πρώτης έρευνας η οποία παρουσιάστηκε. Για τον σκοπό αυτό 

διενεργήθηκαν οι αναλύσεις παλινδρόμησης ξεχωριστά για τις έντυπες δοκιμασίες 

και τις δοκιμασίες που παρουσιάστηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα 

αποτελέσματα δεν χωράνε περιθώριο αμφισβήτησης, καθώς είναι φανερό ότι ενώ οι 

δοκιμασίες που δόθηκαν εντύπως καταδεικνύουν την προβλεπτική ισχύ της επίδοσης 

των αναγνωστικών έργων στο μέγεθος της παρεμβολής Stroop, δεν συμβαίνει το ίδιο 

και με τις δοκιμασίες που δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Μάλιστα, αυτή η 

διαφοροποίηση εμφανίζεται και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Ακόμη και στους μαθητές 

της Α γυμνασίου, η αναγνωστική ικανότητα δεν έχει προβλεπτική ισχύ, κάτι που 

έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Alwitt, 1966; 

Everatt et al., 1997; Helland & Asbornsen, 2000; Kelly, Best & Kirk, 1989; Van der 

Schoot, Licht, Jorsley & Sergeant, 2000Protopapas et al., 2007). Τα στοιχεία αυτά 

δείχνουν ότι ίσως η χρήση και η αξιολόγηση των δοκιμασιών σε ηλεκτρονική μορφή 

δεν είναι η κατάλληλη για τη διερεύνηση των διατομικών διαφορών στην παρεμβολή 

Stroop.   

Βέβαια, η διαπίστωση αυτή δεν είναι αρκετή, καθώς πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι ο 

λόγος για τον οποίον συμβαίνει αυτή η διαφοροποίηση, για το λόγο αυτό πρέπει να 

επισημανθούν οι διαφορές ανάμεσα στα δύο ήδη του υλικού. Η κυριότερη διαφορά 

ήταν ότι  ενώ στο έντυπο υλικό τα ερεθίσματα δίνονται όλα μαζί, τα ερεθίσματα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή παρουσιάζονται ένα – ένα. Κατά συνέπεια, και ο τρόπος 

μέτρησης του χρόνου απόκρισης είναι διαφορετικός. Στις έντυπες δοκιμασίες, ο 

βαθμός ευχέρειας στην ανάγνωση ή την κατονομασία των χρωματολέξεων 

υπολογίζεται μέσα από το συνολικό χρόνο που χρειάστηκε ο κάθε συμμετέχων για 

την εκάστοτε καρτέλα. Στις δοκιμασίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η ευχέρεια 

υπολογίζεται ανάλογα με τον  χρόνο απόκρισης στο κάθε ερέθισμα. Μία ακόμη 

σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι δοκιμασίες του έντυπου υλικού ξεχώριζαν τις 

συνθήκες της κάθε δοκιμασίας, έτσι ώστε για παράδειγμα στην κατονομασία του 

χρώματος δίνονταν ξεχωριστές καρτέλες για την ουδέτερη και την ασύμβατη 
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συνθήκη. Αντιθέτως, το έργο της κατονομασίας του χρώματος στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή συμπεριλαμβάνει και τις τρεις συνθήκες μαζί – συμβατή, ασύμβατη και 

ουδέτερη.  

Από τη μία πλευρά, μπορεί το γεγονός της παρουσίασης των συνθηκών ξεχωριστά να 

διευκολύνει το έργο, καθώς ο συμμετέχων γνωρίζει εκ των προτέρων τη φύση του 

ερεθίσματος το οποίο θα ακολουθήσει, με αποτέλεσμα ίσως να δημιουργήσει 

στρατηγικές για να δώσει γρηγορότερα τη σωστή απάντηση. Αντίθετα, εφόσον τα 

ερεθίσματα που παρουσιάζονταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή δίνονται με τυχαία 

σειρά, δεν μπορεί να γνωρίζει ο συμμετέχων εκ των προτέρων τι να περιμένει. 

Προηγούμενες μελέτες, αν και περιορισμένες στον αριθμό, δείχνουν ότι ο τρόπος 

παρουσίασης του έργου παίζει ρόλο, με αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα. Οι 

Zajano & Gorman (1986) διαπίστωσαν ότι ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 

κατονομασία των χρωμάτων σε μια σειρά ερεθισμάτων στην καρτέλα μειώνεται όσο 

περισσότερες είναι οι χρωματολέξεις που ανήκουν στη συμβατή συνθήκη. Από την 

άλλη πλευρά, οι  Lowe & Mitterer (1982) σε μια παραλλαγή του Stroop παρατήρησαν 

ότι όσο περισσότερα συμβατά ερεθίσματα προστίθεντο σε μια ομάδα με ουδέτερα και 

ασύμβατα ερεθίσματα, τόσο μεγάλωνε το μέγεθος της παρεμβολής. Οι ίδιοι το 

αιτιολόγησαν αναφέροντας ότι η παρουσία των συμβατών ερεθισμάτων διαιρούσε 

την προσοχή των συμμετεχόντων στις δύο διαστάσεις , του χρώματος και της λέξης, 

έτσι ώστε το μέγεθος της παρεμβολής να μεγαλώνει. Μπορεί μια τέτοιου είδους 

διεργασία να ευθύνεται για τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μας ανάλογα με 

το είδος του υλικού. Όμως, οι έρευνες γύρω από το ζήτημα αυτό είναι ελάχιστες και 

δεν χρησιμοποιούσαν πάντοτε την κλασική δοκιμασία Stroop. Επίσης, το υλικό 

δινόταν πάντα σε καρτέλες, οπότε και όλα τα ερεθίσματα παρουσιάζονταν μαζί, σε 

αντίθεση με το υλικό που δινόταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οπότε, ίσως η 

ύπαρξη πολλών ερεθισμάτων μαζί έναντι των μεμονωμένων είναι αυτή που 

δημιουργεί τη διαφοροποίηση. Μπορεί δηλαδή η παρουσία πολλών ερεθισμάτων μαζί 

να διαιρεί την προσοχή των συμμετεχόντων και όχι το είδος των ερεθισμάτων, οπότε 

και η δοκιμασία να διευκολύνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρόλο που οι 

συνθήκες παρουσιάζονται ανακατεμένες.  

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τα έργα που χορηγήθηκαν σε καρτέλες από τα 

έργα που χορηγήθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ότι τα έργα που δίνονται 

σε καρτέλες απαιτούν την οργάνωση της οπτικής προσοχής με τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

συμμετέχων να πηγαίνει από το ένα ερέθισμα στο άλλο με συγκεκριμένη σειρά, στην 
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προκειμένη περίπτωση ακολουθώντας κατακόρυφα τη στήλη και περνώντας μετά 

στην αμέσως επόμενη. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης είναι κοινός για όλες τις 

δοκιμασίες, τόσο στην κατονομασία του χρώματος, όσο και στις αναγνωστικές 

δοκιμασίες. Οπότε υπάρχει περίπτωση η συσχέτιση μεταξύ της παρεμβολής Stroop 

και της αναγνωστικής ικανότητας να προκύπτει από αυτό το κοινό μοτίβο οργάνωσης 

της οπτικής προσοχής. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι υπάρχει 

συνάφεια της παρεμβολής Stroop στις καρτέλες και με τις αναγνωστικές δοκιμασίες 

οι οποίες παρουσιάστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου και δεν υπήρχε η 

μορφή οργάνωσης της οπτικής προσοχής που είναι κοινή σε όλες τις δοκιμασίες που 

παρουσιάστηκαν στις καρτέλες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότι 

υπάρχει πράγματι συνάφεια μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και της 

παρεμβολής Stroop και ότι η συσχέτισή τους δεν οφείλεται στα κοινά μοτίβα 

οργάνωσης της οπτικής προσοχής. Όμως χρήσιμο θα ήταν σε περαιτέρω μελέτη να 

μελετηθεί η πιθανή επίδραση της οργάνωσης της οπτικής προσοχής στη σχέση αυτή, 

έτσι ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα αυτή. Το μεθοδολογικό αυτό ζήτημα σίγουρα 

είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά η διερεύνησή του απαιτεί επιπρόσθετη έρευνα για να 

καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ   

 

Μέσα από τις έρευνες αυτές διαφάνηκε ότι η διερεύνηση των μηχανισμών που 

διέπουν την παρεμβολή Stroop δεν είναι μονοδιάστατη, καθώς μια σειρά από 

λειτουργίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η μελέτη των διατομικών διαφορών, εκτός από 

τη μελέτη του μεγέθους της παρεμβολής Stroop καθεαυτής, αναδεικνύει τη φύση των 

μηχανισμών που τη διέπουν. 

Όπως φάνηκε από την πρώτη έρευνα, η ικανότητα αναστολής είναι κυρίαρχος 

προβλεπτικός παράγοντας του μεγέθους της παρεμβολής Stroop. Αυτό είναι 

αναμενόμενο, καθώς το ίδιο το έργο της κατονομασίας του χρώματος απαιτεί την 

αναστολή της ανάγνωσης της χρωματολέξης για τη διεκπεραίωση του έργου. Η 

ικανότητα προσοχής και πιο συγκεκριμένα η επιλεκτική προσοχή αποτελεί έναν 

ακόμη προβλεπτικό παράγοντα της παρεμβολής Stroop. Η συσχέτιση των ικανοτήτων 

αυτών με την παρεμβολή Stroop διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η μέτρηση της 

παρεμβολής Stroop αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία ελέγχου της προσοχής 

και αντικειμενικής εκτίμησης τυχόν διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ), 
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παρορμητικότητας, αλλά και των επιτελικών λειτουργιών. Βέβαια, όπως φάνηκε και 

από τα ευρήματα της δεύτερης έρευνας, η ικανότητα αναστολής δεν είναι επαρκής 

για να εξηγήσει τους μηχανισμούς που διέπουν την παρεμβολή Stroop. Ο ρόλος της 

ανάγνωσης είναι ισχυρός, τόσο στους μαθητές της Α γυμνασίου, όσο και στους 

ενήλικές. Μελετώντας την παρεμβολή Stroop σε σχέση με την αναγνωστική 

ικανότητα, μπορεί να οριοθετηθεί ακόμη πιο αυστηρά το εργαλείο αυτό και να είναι 

ακόμη πιο αποδοτικό ως προς τον έλεγχο της προσοχής, διαχωρίζοντας τις 

εξειδικευμένες γνωσιακές διεργασίες της ανάγνωσης από τις γενικότερες της 

προσοχής και του επιτελικού ελέγχου.  

Η συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή Stroop θεωρείται 

δεδομένη για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, όχι όμως για τους ενήλικες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας έρχονται σε αντίθεση με την άποψη των Cohen, 

Dunbar & McClelland (1990), σύμφωνα με την οποία όταν η ικανότητα αναστολής 

είναι ώριμη, τότε υπερέχει της αναγνωστικής ικανότητας. Αν ισχύει αυτό, τότε η 

αναγνωστική ικανότητα πρέπει να σχετίζεται με την παρεμβολή μόνο κατά την 

παιδική ηλικία, και όχι στους ενήλικες. Όμως, τα αποτελέσματά μας έδειξαν το 

αντίθετο. Η συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή υφίσταται 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η ικανότητα της αναστολής δεν 

επηρεάζει το μέγεθος της παρεμβολής. Φαίνεται όμως ότι το θεωρητικό μοντέλο που 

πρότειναν ίσως να μην είναι ακριβές και ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο ρόλος της 

αναγνωστικής ικανότητας κατά την ενηλικίωση.  

Η σημαντικότερη ίσως πτυχή της έρευνας όμως έχει να κάνει με τη φύση της 

συσχέτισης της αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή Stroop. Η θεωρία της 

αυτοματοποίησης προβλέπει ότι ένας καλός αναγνώστης θα εμφανίσει μεγαλύτερο 

μέγεθος παρεμβολής, αφού η ανάγνωση της λέξης θα είναι αναπόφευκτη, ενώ αυτό 

δεν θα συμβεί σε έναν κακό αναγνώστη. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας όμως 

είναι αντίθετα προς αυτή τη θεωρητική υπόθεση. Ο κακός αναγνώστης εμφανίζει 

περισσότερη παρεμβολή σε σχέση με τον καλό αναγνώστη. Τα αποτελέσματα αυτά 

είναι συμβατά με τα ευρήματα της έρευνας των Protopapas, Archonti, Skaloumbakas 

(2007) για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και με τα ευρήματα ερευνών ανάμεσα σε 

δυσλεξικά και χωρίς προβλήματα λόγου παιδιά (Alwitt, 1966; Everatt et al., 1997; 

Helland & Asbornsen, 2000; Kelly, Best & Kirk, 1989; Van der Schoot, Licht, Jorsley 

& Sergeant, 2000). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Protopapas et al. (2007) καθώς 

και τα δικά μας δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι η υπόθεση της μειωμένης 
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ικανότητας της αναστολής, που χρησιμοποιείται συνήθως για την εξήγηση των 

ευρημάτων αυτών στα παιδιά με δυσλεξία, δεν είναι επαρκής, αφού ακόμη και στο 

γενικό πληθυσμό, οι κακοί αναγνώστες παρουσιάζουν μεγαλύτερη παρεμβολή.  

Τα αποτελέσματά μας έρχονται και σε αντίθεση με τη θεωρία της σχετικής ταχύτητας 

επεξεργασίας, αλλά και με τη θεωρία της αυτοματοποίησης, οι οποίες προβλέπουν 

θετική συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με το μέγεθος της παρεμβολής 

Stroop. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία του Roelofs έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα 

από το μοντέλο Weaver ++ φαίνεται ότι μπορεί να ενσωματώσει τα αποτελέσματά 

μας. Το μοντέλο Weaver ++ είναι αυτό που δίνει μεγάλη σημασία στον τρόπο 

παραγωγής της λέξης. Μία παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής της λέξης καικ οι 

διαφορές ανάμεσα σε αρχάριους και έμπειρους αναγνώστες μπορεί να μας διαφωτίσει 

σχετικά με την αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων μας.  

Σύμφωνα με το μοντέλο ορθογραφικής ανάγνωσης της λέξης, δύο είναι οι διεργασίες 

που απαιτούνται για την ανάγνωση. Η διαδικασία επεξεργασίας και αξιοποίησης της 

φωνολογικής ταυτότητας της λέξης (η επεξεργασία των φθόγγων ή φωνημάτων που 

αντιστοιχούν σε γράμματα) και η διαδικασία επεξεργασίας, αξιοποίησης και 

αναγνώρισης των ορθογραφικών πληροφοριών της λέξης. Η διαδικασία αυτή 

χρησιμοποιεί πληροφορίες για την ορθογραφική δομή και τη συγκρότηση της λέξης. 

Για να μπορέσει να επιτευχθεί η διαδικασία της ορθογραφικής αν αναγνώρισης, 

πρέπει να υπάρχει κάποιος χώρος που αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με την 

ορθογραφική δομή και συγκρότηση της λέξης, μια περιοχή που ονομάζεται νοητικό 

λεξικό (mental lexicon). Ένας καλός αναγνώστης που διαθέτει τις πληροφορίες αυτές 

για λέξεις που παρουσιάζονται σε υψηλή συχνότητα ήδη στο νοητικό λεξικό, δεν 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της επεξεργασίας της 

φωνολογικής ταυτότητας της λέξης. Έτσι, όταν συναντά τη λέξη αυτή, δεν χρειάζεται 

η φωνολογική της μετατροπή, οπότε και τη διαβάζει γρηγορότερα. Από την άλλη 

πλευρά, ένας πιο αρχάριος αναγνώστης, που δεν διαθέτει τις πληροφορίες αυτές στο 

νοητικό λεξικό, πρέπει πρώτα να περάσει από το στάδιο της φωνολογικής 

επεξεργασίας, οπότε και η ανάγνωση της λέξης θα πάρει περισσότερο χρόνο (Ellis, 

1984).  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, το μοντέλο Weaver ++ μπορεί να 

αιτιολογήσει την αρνητική συσχέτιση της αναγνωστικής ικανότητας με την 

παρεμβολή Stroop, καθώς ένας καλός αναγνώστης χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την 

κωδικοποίηση της λέξης και την ενεργοποίηση του μηχανισμού αναστολής, σε σχέση 
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με τον κακό αναγνώστη. Εκτός αυτού, το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνει του 

παράγοντες της προσοχής και του μηχανισμού αναστολής, οι οποίοι παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο μέγεθος της παρεμβολής, κάτι το οποίο διαφαίνεται από τα 

αποτελέσματα τόσο της δικής μας μελέτης, όσο και προηγούμενων (Miyake et al., 

2000; Young et al., 2004; Rush et al., 2006).  

Μέσα από αυτές τις δύο έρευνες επιχειρήθηκε μια εκτενής μελέτη των μηχανισμών 

που διέπουν την παρεμβολή Stroop, υπό το πρίσμα των διατομικών διαφορών. Οι 

μηχανισμοί της αναστολής και της προσοχής φαίνεται ότι είναι κυρίαρχοι, μαζί με 

την αναγνωστική ικανότητα. Απαραίτητη είναι η περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών 

της αναστολής σε μικρότερες ηλικίες, όπως επίσης και η μελέτη της συσχέτισης της 

αναγνωστικής ικανότητας με την παρεμβολή Stroop σε ομάδες γηραιότερων 

ενηλίκων, για να διαπιστωθεί αν  η μεταξύ τους σχέση παραμένει ίδια, έτσι όπως 

διαφάνηκαν μέσα από την παρούσα έρευνα.  
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