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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης εξαρτάται από την επίδραση που ασκεί 

στον καταναλωτή να επιλέξει ένα συγκεκριµένο προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιτυχία αυτού του στόχου είναι καταρχήν η αποτύπωση του προϊόντος 

στη µνήµη των καταναλωτών. Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η επίδραση 

µορφολογικών και σηµασιολογικών χαρακτηριστικών ενός αντικειµένου στην 

αποτύπωσή του στη µνήµη, καθώς και στη συνακόλουθη ανάκλησή του. 

Εξετάστηκε η ανάκληση αντικειµένων που διέφεραν µεταξύ τους ως προς το 

µέγεθος, το χρώµα, και το πλαίσιο παρουσίασής τους. Επίσης εξετάστηκε η 

επίδραση των παραπάνω παραγόντων στην επιλογή αντίστοιχων αντικειµένων 

από τους παρατηρητές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται να στηρίζουν την 

ιδέα ότι οι παράγοντες που κάνουν ένα αντικείµενο να «ξεχωρίζει» (pop – out) 

από το πλαίσιό του, είναι δυνατόν να βελτιώσουν τις πιθανότητές του για 

ανάκληση και για επιλογή. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να αποµονωθεί 

ένα ή συνδυασµός συγκεκριµένων χαρακτηριστικών του αντικειµένου που να 

βελτιώνουν τις πιθανότητές του να αποθηκευτεί και να ανακληθεί. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μνήµη, διαφήµιση, ανάκληση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

        Σκεφτείτε ότι βρισκόσαστε στο σπίτι σας και παρακολουθείτε την αγαπηµένη 

σας σειρά. Ξαφνικά η σειρά διακόπτεται και αρχίζουν διαφηµίσεις. Τα µικρά αυτά 

διαλείµµατα  κατακλύζουν τις αισθήσεις σας µε εικόνες και ήχους προσπαθώντας να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας. Το καταναλωτικό ενδιαφέρον σας. Αν τα 

καταφέρουν,  έχουν πετύχει το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν!                                          

Η διαφήµιση είναι ένας τοµέας που επηρεάζει την καθηµερινότητά µας. Στόχος της;  

Ο καταναλωτής να θυµηθεί, και εποµένως να καταναλώσει, όσο το δυνατόν 

περισσότερο το διαφηµιζόµενο προϊόν. ∆ιάφορες θεωρίες έχουν αποπειραθεί να 

περιγράψουν τις λειτουργίες αυτής της «µνήµης του καταναλωτή». Μια από αυτές 

στηρίζεται στην περιορισµένη µνήµη του και υποστηρίζει, ότι οι εταιρίες είναι σε 

θέση, µέσω των διαφηµίσεων, να αλλάζουν τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες που 

έχει σχηµατίσει ο καταναλωτής για ένα προϊόν ώστε να θυµάται µια όµορφη εµπειρία 

κατανάλωσης. Ακόµα, η διαφήµιση µπορεί να επηρεάσει την ανάκληση των 

εµπειριών ενός προϊόντος, µετατρέποντας τις άσχηµες αναµνήσεις σε όµορφες και 

επηρεάζοντας τα στοιχεία που θέτουν οι καταναλωτές για τη διαµόρφωση της κρίσης 

τους(Shapiro,2006). Η εταιρία επιτυγχάνει το στόχο της χωρίς όµως να προβάλλει 

λεπτοµερή στοιχεία για την ποιότητα του προϊόντος. Ποιός παράγοντας είναι αυτός 

που συµβάλλει στην καλύτερη αποτύπωση ενός αντικειµένου και κατά συνέπεια 

οδηγεί σε µεγαλύτερη κατανάλωση;   

Αποτύπωση (εγχάραξη/imprinting) είναι η αποθήκευση των κωδικοποιηµένων 

πληροφοριών που εισέρχονται στη µνήµη. Η λειτουργία του εγκεφάλου θα µπορούσε 

να παροµοιαστεί µε µια υπέρ-εξελιγµένη βάση δεδοµένων. Η καταγραφή, 

κωδικοποίηση και ανάκτηση των σηµάτων γίνεται µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες 

που όµως επιδέχονται "επεµβάσεις". 

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι µνήµης, ανάλογα µε το κριτήριο κατηγοριοποίησης 

(Hilgard,Εισαγωγή στη Ψυχολογία A', 2000). Με βάση τη διάρκεια των εγγραφών, 

αυτοί είναι τρεις: η αισθητήρια, η µικρής διάρκειας (ή µνήµη εργασίας, όπως αλλιώς 

λέγεται), και η µακράς διάρκειας. 

Η αισθητήρια λειτουργεί ασυναίσθητα και είναι ο αποδέκτης των 

ερεθισµάτων των αισθητηρίων οργάνων µας.  

Εάν δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία σε κάποιο ερέθισµα, ή µας κάνει ιδιαίτερη 

εντύπωση, ή γίνει υπό συνθήκες έντονης συναισθηµατικής φόρτισης, ή συνοδευθεί µε 
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ερεθίσµατα από περισσότερες των µία αισθήσεων, και ούτω καθεξής, τότε το σήµα 

περνά στη µνήµη µακράς διάρκειας και γίνεται η αποτύπωση του αντικειµένου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ικανότητα ανάµνησης λεπτοµερειών από µία προβολή, 

έχει να κάνει µε τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Χρόνος παρατήρησης 

2. Επισήµανση (συνειδητή καταγραφή) 

3. Εντύπωση (ασυνείδητη καταγραφή) 

Κατ' αρχήν, οι διαδοχικές εικόνες προβολής καταγράφονται στην αισθητήρια µνήµη 

για ελάχιστο. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν ο εγκέφαλός µας ήταν έτσι φτιαγµένος 

ώστε να θυµάται τα πάντα, µε κάθε λεπτοµέρεια...  

Η µόνη πληροφορία που µπορεί να διατηρηθεί στη µνήµη µακράς διάρκειας είναι η 

γενικότερη εντύπωση από την προβολή, εάν όντως αυτή έχει κάνει εντύπωση στο 

άτοµο. Η καταγραφή επιµέρους λεπτοµερειών, προϋποθέτει  παράγοντες του χρόνου, 

της επισήµανσης και της εντύπωσης. 

Για να είναι το άτοµο σε θέση να αναγνωρίσει ένα αντικείµενο που έχει δει, 

προϋποθέτει δύο πράγµατα: καταγραφή κατά τη διάρκεια της πρώτης φοράς και 

ταυτοποίηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης. Η καταγραφή της προβολής, γενικά 

είναι αδύνατη. Ακόµη κι όταν είναι εφικτή, τότε θα εξακολουθούσε το πρόβληµα της 

ταυτοποίησης καθότι αυτό θα απαιτούσε τη δεύτερη φορά τη θέαση των ίδιων 

σκηνών,  στο ίδιο περιβάλλον µε τις ίδιες ρυθµίσεις, "κλειδιά" ανάκλησης της µνήµης 

και εν συνεχεία σύγκρισης. Για να καταλάβουµε λοιπόν τι οδηγεί στην καλύτερη 

αποτύπωση πρέπει να µελετήσουµε ποια είναι η διαδικασία µε την οποία γίνεται η 

οπτική αναγνώριση των αντικειµένων.    

Ο πρωτοταγής οπτικός φλοιός είναι µία περιοχή έντονα εξειδικευµένη στην 

επεξεργασία πληροφοριών ακίνητων ή κινούµενων αντικειµένων καθώς και 

στην αναγνώριση προτύπων. Οι νευρώνες του οπτικού φλοιού πυροδοτούν όταν 

εµφανίζονται οπτικά ερεθίσµατα µέσα στο υποδεκτικό τους πεδίο. Το υποδεκτικό 

πεδίο ενός νευρώνα είναι η περιοχή του οπτικού πεδίου στην οποία αν εµφανιστεί το 

κατάλληλο ερέθισµα θα προκληθεί η πυροδότηση του νευρώνα. Οι νευρώνες είναι 

επιλεκτικοί ως προς το κατάλληλο οπτικό ερέθισµα. Για παράδειγµα, νευρώνες του 

πρωτοταγούς οπτικού φλοιού µπορεί να πυροδοτούν όταν εµφανιστεί µία 

γραµµή συγκεκριµένου προσανατολισµού στο οπτικό τους πεδίο(Chelazzi,Duncan et 

al, 1998).       
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    Στην όραση ο όρος αναγνώριση αντικείµενου αναφέρεται στον 

προσδιορισµό της σηµασίας ενός αντικειµένου(Hilgard, Εισαγωγή στη Ψυχολογία 

Ά,2000) Τα χαρακτηριστικά ενός αντικειµένου που χρησιµοποιούµε για να το 

αναγνωρίσουµε είναι το σχήµα, το µέγεθος, το χρώµα, η υφή και ο προσανατολισµός. 

Ενώ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συµβάλλουν στην αναγνώριση το σχήµα φαίνεται 

ότι διαδραµατίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο. Μια ένδειξη της σπουδαιότητας του 

σχήµατος είναι ότι µπορούµε να αναγνωρίσουµε πολλά αντικείµενα από απλά σχέδια 

µε την ίδια ευκολία που τα αναγνωρίζουµε σε λεπτοµερείς έγχρωµες φωτογραφίες. Ο 

Biederman,αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά του σχήµατος των φυσικών αντικειµένων 

είναι πιο σύνθετα από απλές γραµµές και καµπύλες και κάτι περισσότερο από απλά 

γεωµετρικά σχήµατα. Επίσης, υποστηρίζει ότι ένα σύνολο 36 τέτοιων 

χαρακτηριστικών (γεόντα) συνδυαζόµενα σε ένα µικρό σύνολο χωρικών σχέσεων, 

επαρκεί για να περιγράψει τα σχήµατα όλων των αντικειµένων που οι άνθρωποι θα 

µπορούσαν ποτέ να αναγνωρίσουν. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Biederman, η οπτική 

αναγνώριση  είναι µία διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω (bottom-up) 

καθοδηγείται αποκλειστικά από τα εισερχόµενα δεδοµένα. Όταν εφαρµόζεται η 

επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω ο χρόνος αντίδρασης µειώνεται µε την αύξηση 

των διασπαστικών παραγόντων. Αντίθετα, όταν εφαρµόζεται η επεξεργασία εκ των 

άνω προς τα κάτω, ο χρόνος αντίδρασης είναι σταθερός(Μaljkovic, Nakayama, 1994)   

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου, που περιγράφηκαν πιο πάνω, και 

βοηθούν στο να αναγνωριστεί και το πλαίσιο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, αφού 

όταν είναι κατάλληλο (ταιριάζει µε τα δεδοµένα του αντικειµένου), διευκολύνει την 

αντίληψη , ενώ όταν είναι ακατάλληλο την παρεµποδίζει. Πλαίσιο θεωρείται µια 

τοποθεσία, οι ταυτότητες κοντινών ανθρώπων και αντικειµένων και οι αλλαγές σε 

αυτά τα αντικείµενα. Οι σηµαντικές παράµετροι του πλαισίου είναι: που είσαι, µε 

ποιούς είσαι και ποιές πηγές είναι κοντά.(Dey,. Abowd, 2000). Λέγοντας λοιπόν, ότι 

όταν το πλαίσιο είναι ακατάλληλο παρεµποδίζει την αντίληψή µας για ένα 

αντικείµενο, εννοούµε ότι το αντιληπτικό σύστηµα για να αναγνωρίσει ένα 

αντικείµενο, διευκολύνεται από πληροφορίες που λαµβάνει από το πλαίσιο. Όταν 

αυτές δεν συµφωνούν µε την ταυτότητα του αντικειµένου, η αναγνώρισή του γίνεται 

δυσκολότερη(Dey).  Σε ένα άλλο άρθρο του Biederman κύριο θέµα είναι η επίδραση 

και η σηµαντικότητα του πλαισίου στην αντίληψη ενός αντικειµένου(Biederman, 

Cooper 1991). ''Βλέπουµε τον κόσµο σε σκηνές, όπου οπτικά αντικείµενα 
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εµφανίζονται σε ένα πλούσιο περιβάλλον το οποίο ενσωµατώνεται σε ένα τυπικό, για 

αυτά, πλαίσιο, µε άλλα συναφή αντικείµενα. Για αυτά ευθύνεται ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος και τα πως αναλύει τα αντικείµενα. Αυτό το άρθρο εξετάζει τη γνώση που 

είναι διαθέσιµη γύρω από το πλαίσιο, προτείνει συγκεκριµένους µηχανισµούς για τη 

διευκόλυνση της αναγνώρισης αντικειµένων. Αν και πολλά έχουν ήδη αποκαλυφθεί 

σχετικά τους γνωστικούς και φλοιώδεις µηχανισµούς που εξυπηρετούν την 

αναγνώριση των µεµονωµένων αντικειµένων, εκπληκτικά λίγα είναι γνωστά για τις 

νευρωνικές βάσεις της ανάλυσης πλαισίου και της αντίληψης µιας σκηνής. Η  

επεξεργασία των αντικειµένων σε οµάδες µπορεί να εξηγήσει γιατί η αναγνώριση 

ενός αντικειµένου που είναι εξαιρετικά συνδεδεµένο µε ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο διευκολύνει την αναγνώριση των άλλων αντικειµένων που 

µοιράζονται το ίδιο πλαίσιο.  

Στο ρόλο του πλαισίου αναφέρθηκαν και οι Aude Oliva και Antonio 

Torralba(Oliva, Torralba,2007). Στον πραγµατικό κόσµο, τα αντικείµενα ποτέ δεν 

εµφανίζονται µόνα τους, αφού πάντα συνυπάρχουν είτε µε άλλα αντικείµενα είτε µε 

συγκεκριµένα περιβάλλοντα και παρέχουν µια πλούσια πηγή συµφραζόµενων 

ενώσεων που τυγχάνει εκµετάλλευσης από το οπτικό σύστηµα. Ένας φυσικός τρόπος 

απεικόνισης 

ενός αντικειµένου στο πλαίσιο, σχετίζεται µε τη θέση που βρίσκεται το αντικείµενο 

σε σχέση µε τα άλλα αντικείµενα του περιβάλλοντος. 

Γενικά, τα αντικείµενα του πλαισίου του στόχου (αντικείµενο µελέτης), είναι 

µια πλούσια πηγή πληροφοριών που µπορούν να χρησιµεύσουν στην αναγνώριση και 

τον εντοπισµό των αντικειµένων που µελετώνται.   «Στα πρώτα στάδια της 

αναγνώρισης, το αντιληπτικό σύστηµα χρησιµοποιεί πληροφορίες του 

αµφιβληστροειδή για να περιγράψει ένα αντικείµενο, σύµφωνα µε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, όπως γραµµές, άκρες, γωνίες. Έπειτα , το αντιληπτικό σύστηµα 

συγκρίνει αυτές τις περιγραφές µε διάφορες κατηγορίες αντικειµένων που έχει 

αποθηκεύσει στην οπτική µνήµη και επιλέγει αυτές που ταιριάζουν περισσότερο». 

Από τη στιγµή που ολοκληρώνεται η αναγνώριση του αντικειµένου το επόµενο 

στάδιο είναι η αποθήκευση της οπτικής πληροφορίας στη µνήµη.          

Μνήµη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να συγκρατεί πληροφορίες  και να 

κάνει φανερή τη συγκράτηση αυτή δια µέσου της συµπεριφοράς. Εάν δεν υπήρχε 

µνήµη η διαφήµιση δεν θα εκπλήρωνε ποτέ το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε. 
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Όταν βλέπουµε µια διαφήµιση οι πληροφορίες που λαµβάνουµε για το προϊόν 

κωδικοποιούνται, δηλαδή µετατρέπονται σε ένα είδος κώδικα ή αναπαράστασης και 

«τοποθετούνται» στη µνήµη. Στη συνέχεια συγκρατούνται ή αποθηκεύονται στο 

διάστηµα µεταξύ της πρώτης φοράς που ήρθαµε σε επαφή µε το προϊόν και της 

επόµενης φοράς που θα το δούµε. Έπειτα, οι πληροφορίες ανασύρονται από την 

αποθήκευση τη δεύτερη φορά που θα δούµε το προϊόν. Είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε, ότι η µνήµη διαφέρει µεταξύ καταστάσεων που απαιτούν να 

αποθηκεύσουµε υλικό για λίγα δευτερόλεπτα (µνήµη εργασίας), από εκείνες που 

απαιτούν να αποθηκεύσουµε υλικό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα(µακρόχρονη 

µνήµη).       

Συγκεκριµένα η µνήµη εργασίας αναφέρεται στην ενεργή ύπαρξη µιας 

αναπαράστασης όταν το αντικείµενο που την έχει προκαλέσει δεν υπάρχει πια στο 

οπτικό µας πεδίο. Η προσοχή, «φιλτράρει» τις εισερχόµενες πληροφορίες, 

επιτρέποντας µόνο τις σχετικές να εισέλθουν στη βραχυπρόθεσµη µνήµη Όµως και τα 

περιεχόµενα της µνήµης εργασίας θα επηρεάσουν  την κατανοµή της επιλεκτικής 

προσοχής. Σύµφωνα µε αυτή την πρόταση και οι δύο λειτουργίες βασίζονται στην 

επεξεργασία εκ των άνω προς τα κάτω, η οποία βοηθάει στην ενεργοποίηση των 

αναπαραστάσεων του αντικειµένου που είναι αποθηκευµένες στη µακρόχρονη µνήµη 

(Desimone ,1995, Duncan, 1996-1998) .    

        Όσον αφορά στη µνήµη εργασίας, δεν µπορούµε να αυξήσουµε τη χωρητικότητα 

της, µπορούµε όµως να αυξήσουµε το εύρος της χρησιµοποιώντας σχήµατα 

επανακωδικοποίησης. Όµως η µακρόχρονη µνήµη για γεγονότα µπορεί να βελτιωθεί 

σε ότι αφορά την κωδικοποίηση και την ανάκληση µιας πληροφορίας. Ένας τρόπος 

βελτίωσης της ανάκλησης και κωδικοποίησης της µακρόχρονης µνήµης είναι η χρήση 

της απεικόνισης, όπως η µέθοδος των τόπων (µε αυτή τη µέθοδο κάθε µέρος 

ανασύρει µια εικόνα και η κάθε εικόνα θα ανασύρει µια λέξη) και η µέθοδος των 

λέξεων – κλειδιών (βοηθάει πολύ στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, συνδέοντας 

ξένες λέξεις µε τη ελληνική τους µετάφραση).  Ακόµα, ο καλύτερος τρόπος 

βελτίωσης της ανάσυρσης είναι η προσπάθεια αποκατάστασης του πλαισίου 

κωδικοποίησης κατά την ανάσυρση και η εξάσκηση ανάσυρσης πληροφοριών, ενώ 

τις µαθαίνουµε. Για τη βελτίωση της κωδικοποίησης τώρα, είναι σηµαντική η 

επεξεργασία του νοήµατος των στοιχείων και η οργάνωση του υλικού, κατά τη 
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διάρκεια της κωδικοποίησης (ιεραρχική οργάνωση) (Hilgard, Εισαγωγή στη 

Ψυχολογία, Ά, 2000). 

Ο καταναλωτής όµως πολλές φορές αποθηκεύει στη µνήµη του τη 

χρησιµότητα που του προσέφερε η κατανάλωση ενός προϊόντος. Έτσι όταν πηγαίνει 

να το αγοράσει ανακαλεί τη χρησιµότητά του από προηγούµενες εµπειρίες σε σχέση 

µε αυτό, τις οποίες έχει αποθηκεύσει στη µνήµη του και τις ανακαλεί για να 

αποφασίσει εάν θα το αγοράσει ή όχι. Για αυτό το λόγο οι διαφηµίσεις προσπαθούν 

να κάνουν του προϊόν όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό. Για να µπερδέψει ο 

καταναλωτής την πραγµατική του εµπειρία µε το προϊόν, µε την εµπειρία που η 

διαφήµιση θέλει να τον κάνει να πιστέψει ότι έχει για αυτό(Shapiro, 2006).  Η 

διαφήµιση  λοιπόν, επικεντρώνεται στην προσοχή του ατόµου, κεντρίζει το 

ενδιαφέρον του, προκαλεί την επιθυµία του άρα και τη δράση του ως προς το να 

αγοράσει ένα συγκεκριµένο προϊόν.  Υπάρχουν τρία είδη µοντέλων για το πώς 

λειτουργεί η διαφήµιση. Πρώτον, τα µοντέλα της καθαρής/αγνής επίδρασης (Pure 

Affect Models), τα οποία δεν δίνουν σηµασία τόσο στην αντίληψη, αλλά 

επικεντρώνονται στο συναίσθηµα και στην οικειότητα που µπορεί να προκληθεί 

µέσω µίας διαφήµισης. ∆εύτερον, τα «ιεραρχικά µοντέλα Χαµηλής εµπλοκής» ( Low 

Involvement Hierarchy Models), τα οποία βασίζονται στην αντίληψη, στην εµπειρία 

και στην επίδραση. Το τρίτο και τελευταίο µοντέλο, είναι τα ελεύθερα, από ιεραρχία, 

µοντέλα (Free Hierarchy Models). Aν και οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται 

στα προηγούµενα µοντέλα, υπάρχει και αυτή η κατηγορία η οποία είναι η πιο µικρή 

από όλες. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει µία προσωποκεντρική θεωρία γύρω από τη 

διαφήµιση και ασχολείται µε τον καταναλωτή καθ' εαυτόν  .   

          Στο άρθρο των Demetrios Vakratsas και Tim Amber  (1991) 
αναφέρεται το 

πρώτο διαφηµιστικό µοντέλο, που αποδίδεται στον Elmo Lewis,το AIDA (Attention-

Interest-Desire-Action), δηλαδή Προσοχή-Ενδιαφέρον-Επιθυµία-∆ράση. 

Ακολουθώντας αυτά τα σηµεία, επιτυγχάνεται το κατάλληλο καταναλωτικό 

ενδιαφέρον. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται και η ακολουθία της διαφήµισης. Αρχικό 

στάδιο είναι η εισαγωγή της διαφήµισης. Στο στάδιο αυτό συγκαταλέγεται το 

περιεχόµενο του µηνύµατος, ο σχεδιασµός από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, καθώς 

και η φήµη των προϊόντων. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, που είναι τα φίλτρα. 

Φίλτρα, είναι το κίνητρο και η ικανότητα  πώλησης και παρουσίασης στον 

καταναλωτή. Ακολούθως, το αντικείµενο επιδρά στην αντίληψη του καταναλωτή και 
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το συγκρίνει  µε άλλα προϊόντα που σχετίζονται µε το διαφηµιζόµενο. Η εµπειρία της 

χρήσης άλλων προϊόντων και η εµπειρία που έχει δηµιουργήσει µέσω της 

διαφήµισης, συγκρίνονται και εάν η διαφήµιση είναι επιτυχηµένη θα τον οδηγήσει 

στην κατανάλωση του διαφηµιζόµενου προϊόντος.    

Περνώντας τώρα στους παράγοντες  που κάνουν µια διαφήµιση ελκυστική και 

µε τους οποίους ασχολείται και η παρούσα εργασία, το χρώµα είναι ένας από αυτούς 

και επηρεάζει πολύ την αντίληψη µας για µία εικόνα, αφού µία εικόνα µε χρώµα 

αποτυπώνεται καλύτερα από µία ασπρόµαυρη. Αυτό που βλέπουµε, µε τον τρόπο που 

µας παρουσιάζεται επηρεάζει και την αντίληψή µας. Τα έντονα χρώµατα συνθέτουν 

µία πιο ζωντανή εικόνα και σαν αποτέλεσµα έχουµε πιο ζωηρή µνήµη στην 

αποτύπωση των χρωµάτων. ∆ιεξήχθη ένα  πείραµα, όπου ζητήθηκε από µία οµάδα να 

αποµνηµονεύσουν µία εικόνα η οποία παρουσιαζόταν στους µισούς µε χρώµα και 

στους άλλους µισούς χωρίς χρώµα. Ακολούθως τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν όσα 

περισσότερα αντικείµενα µπορούσαν από την εικόνα. Το αποτέλεσµα ήταν ότι τα 

άτοµα που είδαν την έγχρωµη εικόνα ανακάλεσαν πιο πολλά αντικείµενα από τα 

άτοµα που είδαν την ασπρόµαυρη εικόνα, αφού τα άτοµα της δεύτερης δεν 

θυµόντουσαν αρκετά σηµαντικά στοιχεία της εικόνας αφού επικέντρωναν την 

προσοχή τους στο µεγαλύτερο αντικείµενο της εικόνας.  Tο συµπέρασµα από το 

πείραµα  αυτό είναι ότι το χρώµα του αντικειµένου και του πλαισίου του διδραµατίζει 

καθοριστικό παράγωντα , βοηθάει στην αποθήκευση και στην καλύτερη ανάκληση  

και ιδιαίτερα σηµαντικός παράγωντας είναι η φωτεινότητα του χρώµατος , αφού το 

έντονο χρώµα  ‘αποθηκέυεται’ πολύ πιο εύκολα στη µνήµη από ένα θαµπό χρώµα.   

(Levy ,Peracchio, 1995). 

  Η ενασχόληση της Αnne Μ. Treisman, µαζί µε διάφορους συνεργάτες της, 

ένας εξ αυτών και ο Garry Gelade (Triesman, Gelade, 1980), έδωσε καινούρια 

δεδοµένα στην έρευνα της αντίληψης ενός αντικειµένου σύµφωνα µε το χρώµα που 

το χαρακτηρίζει και το πλαίσιο που το περιβάλει. Σύµφωνα µε την Treisman, όταν 

ανοίγουµε τα µάτια µας σε ένα γνώριµο σκηνικό, θα δηµιουργήσουν άµεση εντύπωση 

στο άτοµο  τα αναγνωρίσιµα αντικείµενα, που υπάρχουν σε ένα  χωρικό πλαίσιο. Η 

ανάλυση της εµπειρίας σε πιο στοιχειώδεις αισθήσεις, είναι δύσκολη και απαιτεί ένα 

ασυνήθιστο είδος της αντιληπτικής δραστηριότητας του ατόµου. Αντίθετα, τα 

φυσιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι η οπτική σκηνή αναλύεται σε αρχικό στάδιο από 

ειδικευµένους πληθυσµούς υποδοχέων που ανταποκρίνονται επιλεκτικά σε τέτοιες 
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ιδιότητες, όπως ο προσανατολισµός, το χρώµα, η χωρική συχνότητα, ή διακίνηση. Οι 

ψυχολόγοι Gestalt ισχυρίστηκαν ότι το σύνολο προηγείται των µερών του, ότι 

δηλαδή, ο άνθρωπος, αρχικά έχει ένα ενωτικό µητρώο αντικειµένων και µόνο 

αργότερα, εφόσον είναι αναγκαίο, αναλύονται τα αντικείµενα αυτά στα συστατικά 

µέρη ή τις ιδιότητές τους. Η άποψη αυτή εξακολουθεί να είναι ενεργή µέχρι και 

σήµερα.    

Τέλος, τo άρθρο στο οποίο κυρίως στηριχθήκαµε για την επιλογή των 

χρωµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα µας, ήταν αυτό του Gorn( Gorn,1982) 

αλλά και των James J. Κellaris και Anthony D. Cox (Kellaris, Cox, 1989). Πιο 

συγκεκριµένα, το ένα άρθρο παραθέτει τα πειράµατα των ερευνητών, τα οποία 

στηρίχθηκαν στο πείραµα που διενέργησε ο Gorn σχετικά µε την επίδραση που έχει η 

µουσική υπόκρουση στη διαφήµιση. Θέλησαν λοιπόν να επαναλάβουν το πείραµά 

του µε µερικές διορθώσεις και για το σκοπό αυτό δηµιούργησαν τρία πειράµατα. 

Εµείς καταφέραµε να αντλήσουµε, από τις µελέτες που έκαναν για τα συγκεκριµένα 

πειράµατα, πληροφορίες για τα χρώµατα που θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν στο δικό 

µας πείραµα, καθώς στην προσπάθεια τους να αποδείξουν µόνο την επίδραση της 

µουσικής και όχι την προτίµηση του χρώµατος στην επιλογή, έκαναν µια έρευνα για 

ουδέτερα χρώµατα.      

Πιο συγκεκριµένα, δεν χρησιµοποίησαν τα χρώµατα του Gorn, το µπεζ και το 

µπλε, αλλά έκαναν ένα τεστ για να ελέγξουν την προτίµηση, οπού χρησιµοποίησαν 

εφτά χρώµατα σε ένα δείγµα µαθητών. Έτσι  κατέληξαν, στο ότι τα δύο χρώµατα των 

οποίων οι µέσοι όροι ήταν πιο κοντά σε προτιµήσεις ήταν το λευκό(Χ=3.24) και το 

κίτρινο(Χ=3.18) οπότε και χρησιµοποίησαν αυτά στο πείραµα τους.                                      

Το συγκεκριµένο πείραµα µας έδωσε επίσης την ιδέα για το πώς θα στήσουµε το 

πείραµα όσον αφορά τη µεταβλητή της επιλογής. Πιο συγκεκριµένα, αντίθετα από 

τον Gorn, ο οποίος έβαζε τα υποκείµενα να επιλέγουν στυλό από διαφορετικά σηµεία 

της αίθουσας, οι ερευνητές εδώ ανακάτεψαν τα στυλό σε ένα κουτί από όπου και 

γινόταν η επιλογή. Ορµώµενοι λοιπόν από αυτή τους την επιλογή, και εµείς είχαµε 

µαζί τα διαφορετικά αντικείµενα από τα οποία έπρεπε να επιλέξουν ένα και για την 

επιλογή του ενός αντικειµένου µας(στυλό), συνέβαλλε το συγκεκριµένο άρθρο. 

Επιπρόσθετα, ένας λόγος που επιλέξαµε να µελετήσουµε τη µεταβλητή 

µέγεθος, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία σχετικά µε τη µεταβλητή 

αυτή.  
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Τέλος  η πιλοτική έρευνα την οποία πραγµατοποιήσαµε στα πλαίσια ενός 

εργαστηρίου  πειραµατικής µας οδήγησε στο να προχωρήσουµε στη διεξαγωγή αυτού 

του πειράµατος . Η πιλοτική µας έρευνα αφορούσε τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διαφήµιση και µελετούσε το χρώµα, το µέγεθος, το πλαίσιο και τον ήχο και το πώς 

αυτοί συµβάλουν στην ανάκληση και στην τοποθέτηση ενός αντικειµένου. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, αλλά και το κενό που παρουσιάζεται στη 

βιβλιογραφία σχετικά µε τη µεταβλητή του µεγέθους και το ρόλο που διαδραµατίζει 

στην ανάκληση και την τοποθέτηση, µας κινητοποίησαν για περαιτέρω έρευνα στον 

τοµέα αυτό. 

 Στην πιλοτική έρευνα λοιπόν, εξετάσαµε την επίδραση διαφόρων 

παραγόντων όπως το µέγεθος και  το χρώµα του αντικειµένου, ο ήχος και το πλαίσιο. 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η ανάκληση της ακριβούς θέσης του αντικειµένου. Για 

τη µεταβλητή του µεγέθους χρησιµοποιήθηκε ένα µεγάλο και ένα µικρό µπουκάλι 

νερού. ∆ύο τιµές χρησιµοποιήθηκαν και για τη µεταβλητή χρώµα, διάφανο και 

χρωµατισµένο υγρό. Για τον ήχο χρησιµοποιήθηκε τεχνητός ήχος βροχής, που 

ακουγόταν κατά τη διάρκεια της προβολής κάποιων φωτογραφιών, και σε κάποιες 

άλλες δεν υπήρχε καθόλου ήχος. Το πλαίσιο, χωρίστηκε σε οικείο (ένα τραπέζι 

φαγητού οπού υπήρχε τοποθετηµένο το µπουκάλι) και σε µη οικείο(ένα γραφείο µε 

το ίδιο µπουκάλι).                      

  Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, µια για το οικείο και µια για 

το ανοίκειο πλαίσιο.. Στη συνέχεια έπρεπε να παρακολουθήσουν την εικόνα για 

κάποια δευτερόλεπτα. Την αρχική εικόνα διαδεχόταν µια µαύρη, κενή οθόνη. Τέλος  

εµφανιζόταν η αρχική εικόνα αλλά το αντικείµενο – στόχος έλειπε. Οι συµµετέχοντες 

λοιπόν έπρεπε να δηλώσουν στον ερευνητή εάν παρατηρούν κάποια διαφορά στην 

εικόνα και τέλος, ύστερα από τις οδηγίες του ερευνητή έπρεπε να τοποθετήσουν ένα  

-Χ-  στο σηµείο όπου θυµόταν ότι είχαν δει το αντικείµενο είτε είχαν παρατηρήσει 

την απουσία του είτε όχι.      

Καταλήξαµε λοιπόν µέσω των αποτελεσµάτων που λάβαµε, ότι το πλαίσιο 

είναι σηµαντικός παράγοντας και βοηθάει στην ανάκληση ενός αντικειµένου που 

βρίσκεται σε οικείο για αυτό πλαίσιο. Όσον αφορά το µέγεθος και το χρώµα παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην ανάκληση του αντικειµένου. Όµως ο ήχος σαν µοναδικός 

παράγοντας δεν επιδρά σηµαντικά (σύγκριση µικρού διάφανου -  µικρού διάφανου µε 
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ήχο). Το πιο σηµαντικό από όλα τα αποτελέσµατα είναι ότι αν συνυπάρχουν όλοι οι 

παράγοντες µαζί (πλαίσιο, χρώµα, ήχος, µέγεθος) η ανάκληση του αντικειµένου είναι 

πιο εύκολη. 

Έχοντας µελετήσει εκτενώς όλα τα παραπάνω, οδηγηθήκαµε στη δηµιουργία 

ενός καινούριου πειράµατος, το οποίο κινείται στα ίδια πλαίσια µε το προηγούµενο 

πείραµα. Όµως έχει αυξηθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων και έχουν τροποποιηθεί οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές, συγκεκριµένα έχει προστεθεί σε αυτές και η επιλογή. 

Στόχος είναι να βρεθεί το υπερ-ερέθισµα, δηλαδή το ερέθισµα εκείνο που οδηγεί σε 

στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα στην επιλογή, στην ανάκληση και στην 

τοποθέτηση. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Χαρακτηριστικά δείγµατος: 

Στο πείραµα συµµετείχαν διακόσια σαράντα άτοµα, τα οποία επιλέχτηκαν 

µέσω συµπτωµατικής δειγµατοληψίας. Όλοι ήταν φοιτητές του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Ο αριθµός των αγοριών ήταν σχεδόν ίσος  µε των κοριτσιών. Η όραση όλων 

των συµµετεχόντων ήταν άριστη. Η συµµετοχή τους ήταν εθελοντική και οι φοιτητές 

ψυχολογίας εξασφάλιζαν µισό βαθµό σε αντίστοιχο µάθηµα του εξαµήνου.  

Μεταβλητές: 

          Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι το µέγεθος (µικρό-µεγάλο)και το 

χρώµα(κίτρινο-άχρωµο) του αντικειµένου, καθώς και το πλαίσιο(οικείο-µη οικείο) 

στο οποίο βρίσκεται αυτό.    

          Οι εξαρτηµένες µεταβλητές είναι η ελεύθερη ανάκληση, η επιλογή  τύπου 

αντικειµένου (µολύβι, πιατάκι)και η ανάκληση της ακριβούς θέσης του αντικειµένου. 

 

Επίπεδα και Λειτουργικοί προσδιορισµοί: 

 Για το µέγεθος χρησιµοποιήθηκαν δύο τιµές: µικρό και µεγάλο µολύβι , 

µικρό και µεγάλο πιάτο.  

Για το χρώµα επίσης χρησιµοποιήθηκαν δύο τιµές: άσπρο και κίτρινο τόσο 

για το στυλό όσο και για το πιάτο. 

Το πλαίσιο χωρίστηκε σε οικείο (µολύβι µέσα σε µία γυναικεία τσάντα) και 

µη οικείο (πιάτο µέσα σε µία γυναικεία τσάντα). 

Για την ανάκληση ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να γράψουν όσα 

αντικείµενα θυµούνταν να βρίσκονται στην τσάντα. Για την απόκλιση θέσης, 

ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να τοποθετήσουν ένα X στο σηµείο που πίστευαν 

πως βρισκόταν το αντικείµενο. Για την επιλογή, µπορούσαν να επιλέξουν ανάµεσα σε 

τέσσερα στυλό και τέσσερα πιάτα γεµάτα µε καραµέλες.  

 

 

 



15 

 

Οικείο πλαίσιο 

 

                   

 

 

           

 

 

Ανοίκειο πλαίσιο 
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Πειραµατικό σχέδιο: 

Τα διακόσια σαράντα άτοµα χωρίστηκαν τυχαία σε δύο οµάδες. Μία οµάδα των 

εκατόν είκοσι ατόµων στο πλαίσιο (οικείο) και µία οµάδα εκατόν είκοσι ατόµων στο 

πλαίσιο (µη οικείο). Το πειραµατικό σχέδιο είναι µικτό, καθώς επιµερίστηκαν σε 

ακόµα έξι συνθήκες µέσα στις δύο βασικές.  

 

∆ιαδικασία : 

    Ο χώρος στον οποίο διεξήχθη το πείραµα, ήταν το εργαστήριο του Τµήµατος 

ψυχολογίας , Σχολής κοινωνικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το 

εργαστήριο ήταν ένα παραλληλόγραµµο δωµάτιο 2χ4 µε παράθυρο απέναντι από την 

είσοδο στην µικρή πλευρά του δωµατίου, το γραφείο διεξαγωγής του πειράµατος 

ήταν κάτω από το παράθυρο. Αριστερά της πόρτας ήταν το τραπέζι πάνω στο οποίο 

βρίσκονταν τα πιάτα µε τις καραµέλες ενώ δεξιά ήταν ένα άλλο τραπέζι  όπου ήταν 

τοποθετηµένες οι αιτήσεις δήλωσης συµµετοχής στο συγκεκριµένο πείραµα. Ο 

φωτισµός ήταν φυσικός στο δωµάτιο και σχετικά σταθερός, καθώς το πείραµα 

διεξαγόταν τις ίδιες ώρες, κάθε µέρα, µε σχετικά σταθερές καιρικές συνθήκες. Τα 

έπιπλα τα οποία βρίσκονταν στο δωµάτιο ήταν: ένα γραφείο που πάνω του είχε ένα  

SPEX  , 4 µολύβια- ένα κίτρινο και ένα λευκό 18 εκατοστών και ένα κίτρινο και ένα 

λευκό 9 εκατοστών-, λευκές κόλλες αναφοράς Α4. Υπήρχαν επίσης δύο καρέκλες, 

ένα µικρό τραπέζι πάνω στο οποίο υπήρχαν τέσσερα πιάτα, λευκού και κίτρινου 

χρώµατος, δύο 24 εκατοστών και δύο 14 εκατοστών γεµάτα µε καραµέλες.    

Κάθε υποκείµενο που έµπαινε στο δωµάτιο υπέγραφε τη δήλωση συµµετοχής και 

ακολούθως καθόταν µπροστά στον υπολογιστή . Μετά, διάβαζε τις οδηγίες που 

βρίσκονταν στον υπολογιστή και όταν τις είχε κατανοήσει και ήταν έτοιµος πατούσε 

το space. Οι οδηγίες ήταν οι εξής: Θα παρακολουθήσετε µία εικόνα για 10 

δευτερόλεπτα. Παρατηρήστε την όσο καλύτερα µπορείτε.                                                                

Η εικόνα που έβλεπαν ήταν µία ανοιχτή γυναικεία τσάντα, η οποία  µέσα είχε έξι 

αντικείµενα. Τα πέντε από αυτά ήταν πάντα σταθερά σε όλες τις συνθήκες (τσίχλες, 

γυαλιά ηλίου, κλειδιά, µεσαίου µεγέθους κινητό , ροζ liposan).Το αντικείµενο 

‘‘ στόχος’’ ήταν ένα στυλό (οικείο πλαίσιο) και ένα πιάτο (µη οικείο). Το µέγεθος και 
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το χρώµα του στυλό και του πιάτου µεταβαλλόταν ανάλογα µε την συνθήκη. Στη 

συνέχεια ζητήθηκε από τα υποκείµενα να πάρουν ένα µολύβι και να σηµειώσουν σε 

µία λευκή κόλλα όσα περισσότερα από τα αντικείµενα µπορούσαν να ανακαλέσουν, 

χωρίς να βιάζονται. Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία,, τους ζητούσαµε να 

τοποθετήσουν ένα σηµάδι (Χ) στο σηµείο της οθόνης όπου θυµόταν ότι ήταν το πιάτο 

ή το στυλό χρησιµοποιώντας το «ποντίκι» µέσα στην ίδια  αλλά αυτή τη φορά άδεια 

τσάντα.                                                                                                                              

Εάν δεν είχαν ανακαλέσει το πιάτο ή το στυλό, τους το θύµιζαν οι πειραµατιστές . 

Μετά από αυτό, τους ανακοίνωναν  ότι το πείραµα τελείωσε και ότι µπορούν να 

πάρουν µία καραµέλα και να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Όταν έφευγαν, ένας 

πειραµατιστής ήταν έξω και τους εξηγούσε το πείραµα λύνοντας τους οποιεσδήποτε 

απορίες, ενώ δύο άλλοι πειραµατιστές κατέγραφαν ποιο στυλό είχε επιλέξει το 

υποκείµενο για να γράψει ( οικείο πλαίσιο) και από ποιο πιάτο πήρε καραµέλα 

(ανοίκειο πλαίσιο).                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Οικείο πλαίσιο 

Α. Ανάκληση αντικειµένου    

    Εδώ, οι συµµετέχοντες έβλεπαν την τσάντα που είχε µέσα ως αντικείµενο - 

στόχο το στυλό. Στη συγκεκριµένη µέτρηση µας ενδιαφέρει να δούµε εάν έπαιξε 

ρόλο στην καλύτερη ανάκληση, δηλαδή στο εάν θυµήθηκαν ή όχι ότι είδαν µέσα 

στην τσάντα εκτός των άλλων αντικειµένων και ένα στυλό, κάποια από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές.                                                                                                                      

Ξεκινώντας από τα αποτελέσµατα του οικείου πλαισίου, όπως µπορούµε να δούµε 

και από το γράφηµα που ακολουθεί, το στυλό το ανακάλεσαν 82 από τα 120 άτοµα σε  

ποσοστό 68% µε 32% αντίστοιχα.                                                                                                                              

Όµως, σε κάθε συνθήκη της ανεξάρτητης µεταβλητής, περισσότεροι ήταν εκείνοι που 

ανακάλεσαν το αντικείµενο, από αυτούς που δεν το ανακάλεσαν. Και όπως µπορούµε 

να δούµε από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από µετρήσεις του SPSS,   δεν 

υπάρχει σχέση µεταξύ της ανεξάρτητης και της εξαρτηµένης µεταβλητής. ∆εν έχουµε 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα, που να αποδεικνύει ότι η οποιαδήποτε µεταβολή 

της ανεξάρτητης µεταβλητής οδήγησε σε καλύτερη ανάκλησή του. Τα αποτελέσµατα 

έχουν ως εξής.  ∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των 

αντικειµένων που ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µεγάλο στυλό χρώµα (p=0.62). 

Επίσης, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των 

αντικειµένων που ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό στυλό (p=0.65) . 

 

 

Γράφηµα 1 

αριθµός ατόµων που ανακάλεσαν το στυλό
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Γράφηµα 2 

Ανάκληση αντικειµένου στην οµάδα µε οικείο πλαίσιο (στυλό 
σε τσάντα)
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Το γράφηµα 1 δείχνει συνολικά τα άτοµα  που ανακάλεσαν  και αυτά που δεν 

ανακάλεσαν.                                                                                                                                  

Το γράφηµα 2 δείχνει σε κάθε συνθήκη τον αριθµό των ατόµων που ανακάλεσαν  το 

αντικείµενο. 

 

Β. Τοποθέτηση Αντικειµένου 

   Σε αυτό το σηµείο µελετούµε το δεύτερο στάδιο του πειράµατος, όπου τα 

υποκείµενα έβλεπαν, µετά την προβολή της τσάντας, η οποία είχε µέσα το στυλό και 

τα άλλα αντικείµενα, την ίδια τσάντα, αλλά αυτή τη φορά άδεια, και καλούνταν να 

τοποθετήσουν ένα -χ-, που βρισκόταν στην οθόνη, στο σηµείο που πίστευαν ότι ήταν 

η αρχική θέση του στυλό. 

 Όπως φαίνεται και από τη στατιστική ανάλυση δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα όσον αφορά την τοποθέτηση και τις µεταβλητές που 

µελετήσαµε για το οικείο πλαίσιο. ∆εν έχουµε δηλαδή κάποιο στοιχείο που να 

στηρίζει την υπόθεση, ότι κάποια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές επηρέασε στην 

καλύτερη τοποθέτηση του αντικειµένου στόχου. ∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά στην απόκλιση της θέσης του αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο 

οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µεγάλο στυλό 

χρώµα (p=0.86) και δεν υπάρχει  στατιστικώς σηµαντική διαφορά και στην απόκλιση 

της θέσης του αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) 

µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό στυλό (p=0.70). 
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Γ. Επιλογή Αντικειµένου 

  Μετά την προβολή των διαφανειών, την εξέταση των συµµετεχόντων για το 

έαν θυµούνται ή όχι το στύλο και την τοποθέτηση του -χ- στο σηµείο που πίστευαν 

ότι είναι η πραγµατική θέση του στυλό,περνάµε στην τελευταία δοκιµασία, όπου 

έπρεπε να επιλέξουν ένα από τα τέσσερα µολύβια για να καταγράψουν τα 

αντικείµενα που θυµόντουσαν ότι είδαν. Τα µολύβια είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά µε 

τα στυλό που υπήρχαν στην τσάντα ανάλογα µε τη συνθήκη που έβλεπαν κάθε φορά 

(µικρό λευκό µολύβι, µεγάλο λευκό µολύβι, µικρό κίτρινο µολύβι και µεγάλο κίτρινο 

µολύβι).                        

 Με αυτή τη δοκιµασία θέλαµε να αποδείξουµε ότι η συνθήκη που έβλεπαν 

κάθε φορά, θα τους επηρέαζε στην επιλογή του αντίστοιχου µολυβιού και 

συγκεκριµένα περιµέναµε, ότι η συνθήκη όπου ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν το 

µεγάλο κίτρινο στυλό, θα επηρέαζε περισσότερο από τις άλλες και θα οδηγούσε στην 

επιλογή του µεγάλου κίτρινου µολυβιού. 

Τα αποτελέσµατα είχαν ως εξής. Προτιµίθηκε γενικά το µεγάλο µολύβι µε 

χρώµα, ανεξάρτητα από τη συνθήκη την οποία έβλεπαν οι συµµετέχοντες την 

ανεξάρτητη µεταβλητή, όπως φαίνεται και από τις µετρήσεις που έγιναν οι οποίες δεν 

µας έδωσαν στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα µεταξύ εξαρτηµένης και ανεξάρτητης 

µεταβλητής. ∆ηλαδή φαίνεται ότι δεν έπαιξε ρόλο στην επιλογή κάποια 

συγκεκριµένη ανεξάρτητη µεταβλητή.  

 

Γράφηµα 3 

Επιλογή µεταξύ 4 µολυβιών
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Μέγεθος ως ανεξάρτητη µεταβλητή 

 Κάναµε όµως και πιο συγκεκριµένες µετρήσεις για να δούµε εάν τελικά οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές µας επηρέασαν την επιλογή του αντικειµένου.                                                                              

Για παράδειγµα αποµονώσαµε την ανεξάρτητη µεταβλητή µέγεθος για να δούµε εάν 

έπαιξε ρόλο. 

Γράφηµα 4 
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Εξετάξοντας λοιπόν µόνο το µέγεθος ώς ανεξάρτητη µεταβλητή τα 

αποτελέσµατα δεν µας δίνουν στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα ανάµεσα στην 

ανεξάρτητη µεταβλητή και στο µέγεθος που προτιµήθηκε στην επιλογή των 

συµµετεχοντων. ∆ηλαδή ανεξάρτητα από το τι τους παρουσιαζόταν επέλεγαν στην 

πλειοψηφία τους το µεγάλο µολύβι. Και πάλι δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

σχέση της ανάκλησης και µεγέθους αντικειµένου (µικρό ή µεγάλο, ανεξάρτητα από 

χρώµα και πλαίσιο) (χ2 
τεστ=1.09, p=0.30) 

 

Χρώµα ως ανεξάρτητη µεταβλητή 

Επιχειρήσαµε παρόµοια µέτρηση και για την ανεξάρτητη µεταβλητή χρώµα. 

Συµπεριλάβαµε δηλαδή, στις µετρήσεις αυτούς που επέλεξαν µολύβι, είτε λευκό είτε 

κίτρινο, ανεξάρτητα από το µέγεθος. Από τις µετρήσεις προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα. ∆ηλαδή η επιλογή του αντικειµένου δεν 

επηρεάστηκε από το ποιό ήταν το χρώµα του αντικειµένου που είχαν δει . ∆εν 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης και χρώµατος 

αντικειµένου (λευκό ή κίτρινο, ανεξάρτητα από µέγεθος και πλαίσιο). Τα ποσοστά 
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ανάκλησης λευκού χρώµατος είναι 76.4% και κίτρινου 65.8%, αλλά η διαφορά δε 

φτάνει στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (χ2 
τεστ=3.30, p=0.07) 

 

Γράφηµα 5 

επιλογή µολυβιού µε ανεξάρτητη µεταβλητή το 
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ΑΝΟΙΚΕΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α. Ανάκληση αντικειµένου 

  Όπως και στη συνθήκη του οικείου πλαισίου, έτσι και εδώ οι συµµετέχοντες 

έπρεπε µετά  την προβολή να καταγράψουν τα αντικείµενα που θυµόντουσαν ότι 

είδαν, αυτή τη φορά όµως αντί για στυλό µέσα στην τσάντα υπήρχε ένα πιάτο. Αυτή 

η αλλαγή µετέτρεψε το οικείο πλαίσιο σε ανοίκειο.                                                                                

Εδώ θέλουµε να δούµε εάν η ανεξάρτητη µεταβλητή ανοίκειο πλαίσιο, σε συνδυασµό 

µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές, θα είχε καλύτερα ή όχι αποτελέσµατα στην 

επιλογή του αντικειµένου (από ποιό πιάτο πήραν καραµέλα) από ότι το οικείο 

πλαίσιο.  

Όπως προκύπτει από τις µετρήσεις, δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

συσχέτιση της ανάκλησης και των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σε κάθε περίπτωση το 

πιάτο ανακαλούταν σε µεγαλύτερο ποσοστό. ∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική 

συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο 

(πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µεγάλο πιάτο χρώµα (χ2 

τεστ=0.17, p=0.68) 

Ακολουθεί γράφηµα (γράφηµα 6) που δείχνει τον αριθµό των ατόµων που 

ανακάλεσαν το πιάτο και αυτών που δεν το ανακάλεσαν.  

Το γράφηµα 7 δείχνει τα άτοµα που ανακάλεσαν το πιάτο ξεχωρστά σε κάθε 

συνθήκη.  

 

Γράφηµα 6 
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Γράφηµα 7 

Ανάκληση αντικειµένου στην οµάδα µε µη οικείο πλαίσιο (πιάτο 
σε τσάντα)
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Β. Τοποθέτηση αντικειµένου 

                 Όσον αφορά στην τοποθέτηση, στο ανοίκειο πλαίσιο είχαµε ορισµένα 

στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα γι’αυτό κάναµε πιο συγκεκριµένες µετρήσεις. 

Συγκρίναµε τη συνθήκη ελέγχου (όλα τα αντικείµενα και το αντικείµενο – στόχος 

είχαν το κανονικό µέγεθος και χρώµα τους) ξεχωριστά µε κάθε µια από τις άλλες 

συνθήκες που αλλάζαµε τις ανεξάρτητες µεταβλητές.                                                                  

Βρήκαµε ότι  υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό πιάτο (t-

test=2.91, p=0.006). Η µέση απόκλιση στη συνθήκη ελέγχου είναι στατιστικώς 

σηµαντικά µικρότερη (1.95±0.57) από ότι στην οµάδα µέγεθος µικρό πιάτο 

(2.39±0.35).   

Επίσης υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της 

θέσης του αντικειµένου µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος 

µεγάλο πιάτο    (t-test=2.14, p=0.04). Η µέση απόκλιση στη συνθήκη ελέγχου είναι 

στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη (1.95±0.57) από ότι στην οµάδα µέγεθος µικρό 

πιάτο (2.34±0.57).   

∆ηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις στη συνθήκη ελέγχου οι 

συµµετέχοντες τοποθέτησαν το - χ - πλησιέστερα στην πραγµατική θέση  του 

αντικειµένου. 
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Γ. Επιλογή αντικειµένου 

Οι συµµετέχοντες και εδώ όπως και στο οικείο πλαίσιο, έπρεπε µετά την 

τοποθέτηση του -χ-, να επιλέξουν ένα από τα 4 αντικείµενα που παραθέτονταν 

µπροστά τους. Για τους συµµετέχοντες όµως, που σαν ανεξάρτητη µεταβλητή είχαν 

το ανοίκειο πλαίσιο, η επιλογή δεν ήταν να πάρουν ένα πιάτο, αλλά να επιλέξουν 

καραµέλα από ένα από τα τέσσερα πιάτα.                                                                                                                          

Εδώ θέλαµε να εξετάσουµε εάν η επιλογή τους θα επηρεαζόταν περισσότερο από 

κάποια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές.  

Όµως µετά τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι, δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα ανάµεσα στις συνθήκες και στην επιλογή του αντικειµένου 

για το ανοίκειο πλαίσιο.  

Υπήρχε µια γενική προτίµηση στο µεγάλο πιάτο ανεξάρτητα από τη 

συνθήκη που έβλεπαν. Ακολουθεί σχετικό γράφηµα (γράφηµα 8). 
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Επιλογή µεταξύ 4 πιάτων

0

20

40

60

80

100

120

Μεγάλο πιάτο Μεγάλο κίτρινο
πιάτο

Μικρό κίτρινο
πιάτο

Μικρό πιάτο

Series1

 

  Όπως και στο οικείο πλαίσιο έτσι και εδώ πραγµατοποιήσαµε πιο ειδικές 

µετρήσεις για να δούµε εάν κάποια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές µας, ξεχωριστά 

επηρέασε στην επιλογή.  

Αποµονώσαµε και εδώ, όπως και στο οικείο πλαίσιο, τη µεταβλητή χρώµα και 

τη µεταβλητή µέγεθος ξεχωριστά την κάθε µία, όµως ούτε εδώ είχαµε στατιστικά 

σηµαντικά αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της 

ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µεγάλο πιάτο (χ2 
τεστ=0.14, p=0.71) 
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

έλεγχος χρώµα (χ2 
τεστ=0.00, p=1.00) 
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ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

Στο κοµµάτι αυτό εξετάζουµε την ανεξάρτητη µεταβλητή πλαίσιο για να 

δούµε εάν και κατά πόσο επηρέασε κάποια από τις εξαρτηµένες µας µεταβλητές 

(ανάκληση, τοποθέτηση και επιλογή). 

 

Α. Ανάκληση    

                 Από τις µετρήσεις p=1.00, p=0.63(σύγκριση µεταξύ συνθήκης ελέγχου µε 

έλεγχο χρώµα ),p=0.29, (σύγκριση µεταξύ συνθήκης ελέγχου µε µικρό µέγεθος)  δεν 

φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα ανάµεσα στο πλαίσιο και 

στην ανάκληση, το πλαίσιο δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στην ανάκληση του 

αντικειµένου αφού το  ποσοστό ανάκλησης δεν έχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο 

οικείο και το µη οικείο πλαίσιο. Ακολουθεί και σχετικό διάγραµµα (γράφηµα 9). 

 

Γράφηµα 9 
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Β. Τοποθέτηση 

     Στην τοποθέτηση όπου µετρούµε ουσιαστικά την απόκλιση που είχαν οι 

συµµετέχοντες στην τοποθέτηση του -χ- από την πραγµατική θέση του αντικειµένου, 

βρήκαµε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της 

οµάδας στο µη οικείο (πιάτο) (t-test=3.30, p=0.001).                                                                  

Η µέση απόκλιση στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) είναι στατιστικώς 

σηµαντικά µεγαλύτερη (2.42±0.77) από ότι στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) 

(2.13±0.63). ∆ηλαδή στο µη οικείο πλαίσιο οι συµµετέχοντες θυµόταν µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια την αρχική θέση του αντικειµένου. 

Γ. Επιλογή  

     Περνώντας τώρα στην εξαρτηµένη µεταβλητή επιλογή υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα σχετικά µε την ανεξάρτητη µεταβλητή πλαίσιο . ∆ηλαδή 

φαίνεται να παίζει ρόλο στην επιλογή τους, το εάν είδαν πιάτο (ανοίκειο πλαίσιο) ή 

στυλό (οικείο πλαίσιο). Υπάρχει, λοιπόν, στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην 

απόκλιση της θέσης του αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ της οµάδας στο οικείο 

πλαίσιο (στυλό) και της οµάδας µη οικείο (πιάτο) (t-test=3.30, p=0.001). 

 

Γράφηµα 10 
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Γράφηµα 11 

επιλογή αντικειµένου ανεξάρτητη µεταβλητή µέγεθος-
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    Όπως µπορούµε να καταλάβουµε και από τα παραπάνω γραφήµατα, το 

µεγάλο αντικείµενο προτιµήθηκε από τους περισσότερους στο ανοίκειο πλαίσιο 

(γράφηµα 10). 54 άτοµα επέλεξαν µεγάλο πιάτο ενώ 31 επέλεξαν µεγάλο στυλό. 

   Όµως περνώντας στο γράφηµα 11 παρατηρούµε κάτι τελείως 

διαφορετικό. Ο αριθµός των ατόµων που επέλεξε µεγάλο αντικείµενο, µε χρώµα στο 

οικείο πλαίσιο (48 άτοµα), αυτή τη φορά αυξήθηκε σε σχέση µε των αριθµό των 

ατόµων που επέλεξαν µεγάλο κίτρινο αντικείµενο στο ανοίκειο πλαίσιο (29 άτοµα).  

    Στο τµήµα της συζήτησης που ακολουθεί, αναλύονται και δίνονται 

πιθανές ερµηνείες των αποτελεσµάτων που περιγράφηκαν. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

   Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να µελετήσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάκληση και την επιλογή ενός αντικειµένου, σε συνθήκες που 

προσοµοιάζουν εκείνες στις οποίες εκτίθεται ένας παρατηρητής διαφηµίσεων. 

Έναυσµα για την ερευνά µας αποτέλεσε αρχικά η σκέψη, πως µια διαφήµιση δεν 

αποτελεί µια απλή αλληλουχία εικόνων, αλλά ένα πολυσύνθετο µείγµα ερεθισµάτων 

που οδηγεί στην αγορά ενός προϊόντος. Αυτή η σκέψη, σε συνδυασµό µε το γεγονός 

ότι η διαφήµιση καταλαµβάνει µεγάλο µέρος στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, 

οδήγησε σε µια πιλοτική έρευνα, της οποίας τα αποτελέσµατα θεωρήθηκαν άξια 

περαιτέρω µελέτης.                                                                       

Στο πείραµα που διαδέχτηκε την πιλοτική έρευνα ο αριθµός των 

συµµετεχόντων διπλασιάστηκε, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα πιο αξιόπιστων 

αποτελεσµάτων. Ακόµα, οι µεταβλητές τροποποιήθηκαν και δόθηκε µεγαλύτερη 

έµφαση στις µεταβλητές που φάνηκαν να επηρεάζουν σηµαντικά την ανάκληση του 

αντικειµένου, ενώ άλλες, όπως ο ήχος, των οποίων η επιρροή δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική, αφαιρέθηκαν. Στόχος ήταν να βρεθεί το ερέθισµα εκείνο που θα 

αποτυπωνόταν καλύτερα στη µνήµη κάτι που πιθανόν θα οδηγούσε στην ανάκληση 

του, στην σωστότερη τοποθέτηση του και τέλος στην επιλογή του (υπερερέθισµα). 

Αρχική µας υπόθεση ήταν ότι, αυτό το υπερερέθισµα θα ήταν το αντικείµενο, στο 

οποίο θα συνυπήρχαν οι µεταβλητές µεγάλο µέγεθος και χρώµα καθώς και το γεγονός 

ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας, θα έπαιζε ρόλο στο 

υπερερέθισµα και το οικείο  πλαίσιο στο οποίο είχε τοποθετηθεί.                      

Περνώντας τώρα στη συζήτηση των αποτελεσµάτων, παρόλο που δεν ήταν τα 

αναµενόµενα, ορισµένα από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι άξια προσοχής 

και περαιτέρω έρευνας. 

 Συγκεκριµένα, βλέπουµε συνολικά, οτι εξετάζοντας τα πλαίσια ξεχωριστά 

δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα, όσον αφορά τις διαφορετικές 

συνθήκες σχετικά µε την ανάκληση και την επιλογή. Σε ότι αφορά όµως την 

απόκλιση θέσης στην τοποθέτηση, στο ανοίκειο πλαίσιο υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα, µε τη συνθήκη που ελέγχει µόνο το χρώµα να έχει τη 

µικρότερη απόκλιση από όλες τις άλλες. ∆ηλαδή τα άτοµα που είδαν τη συνθήκη 
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που εξέταζε το χρώµα, τοποθέτησαν το αντικείµενο – στόχο πλησιέστερα στην 

πραγµατική του θέση. Στόχοι που χαρακτηρίζονται από παράγοντες όπως το χρώµα ή 

τη φωτεινότητα πιστεύεται ότι κάνουν pop – out σε µια ακατάστατη εικόνα, δηλαδή 

ξεχωρίζουν, από τα υπόλοιπα ερεθίσµατα της εικόνας και στρέφουν την προσοχή 

επάνω τους(Baldassi, Burr 2003).  

              Συγκρίνοντας τώρα τα πλαίσια µεταξύ τους, στην επιλογή βγαίνουν 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα, όσον αφορά το µέγεθος. Τα άτοµα ανεξάρτητα 

από το ποιό ερέθισµα είδαν στο ανοίκειο πλαίσιο, επέλεξαν το µεγάλο αντικείµενο 

σε ποσοστό 45%  ενώ αυτοί που το είδαν στο οικείο το επέλεξαν σε ποσοστό 25,8%.  

Το πλαίσιο φαίνεται να παίζει ρόλο και στην επιλογή για το αντικείµενο που 

εµφανίστηκε µεγάλο και µε χρώµα. Αυτοί που είδαν το αντικείµενο στο ανοίκειο 

πλαίσιο προτίµησαν να επιλέξουν το µεγάλο κίτρινο αντικείµενο σε ποσοστό 

24,2%, ενώ στο οικείο το επέλεξε το 40%. Η µεταβλητή χρώµα, από µόνη της, δεν 

είχε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα σε καµία συνθήκη. Όµως η µεταβλητή 

χρώµα σε συνδυασµό µε τη µεταβλητή µεγάλο µέγεθος, είχε στατιστικά σηµαντικό 

αποτέλεσµα στο οικείο πλαίσιο, ενώ στο ανοίκειο, µόνο η µεταβλητή µέγεθος είχε 

στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι άλλη είναι η 

«δυνατή» µεταβλητή στο οικείο και άλλη στο ανοίκειο πλαίσιο. Αυτά τα δεδοµένα 

έρχονται σε συµφωνία µε την αρχική µας υπόθεση για το υπερερέθισµα. 

              Γενικά, ανεξαρτήτως πλαισίου υπήρξε µεγαλύτερη προτίµηση, όσον αφορά 

την επιλογή, στο µεγάλο αντικείµενο είτε ήταν άχρωµο (35,4%) είτε µε χρώµα( 

32,1%), από ότι στο µικρό αντικείµενο, είτε ήταν άχρωµο (15,8%) είτε ήταν µε 

χρώµα (16,7%).Αυτό φαίνεται να είναι κάτι που έχουν αντιληφθεί και οι διαφηµιστές, 

αφού παρατηρούνται έντονες διαφορές µεγέθους µεταξύ του αντικειµένου – στόχου 

και των υπόλοιπων αντικειµένων που το περιβάλλουν (διαφήµιση γνωστού 

απορρυπαντικού). 

              Σχετικά µε την απόκλιση θέσης του αντικειµένου, στη σύγκριση µεταξύ των 

δύο πλαισίων, πιο ακριβείς στην τοποθέτηση ήταν εκείνοι που εξετάστηκαν στο 

ανοίκειο πλαίσιο. Η µέση απόκλιση στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) είναι 

στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη (2.42±0.77) από ότι στην οµάδα στο µη οικείο 

πλαίσιο (πιάτο) (2.13±0.63). Το γεγονός ότι στο ανοίκειο πλαίσιο ήταν πιο ακριβείς 

στην τοποθέτηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το λιγότερο οικείο αντικείµενο σε 

µια εικόνα τείνει να ελκύει την προσοχή(Downing, 2000).                                                                        
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            Άρα από τους πιο δυνατούς παράγοντες φαίνεται να είναι το χρώµα, αφού 

επηρέασε και στην επιλογή και στην τοποθέτηση, στο οικείο πλαίσιο.                                                           

Το µεγάλο αντικείµενο φαίνεται να προτιµάται από τους περισσότερους στο 

ανοίκειο πλαίσιο καθώς επίσης και να έχει τη µικρότερη απόκλιση στην 

τοποθέτηση. 

           Ένας από τους περιορισµούς του πειράµατος είναι ο αριθµός των ατόµων που 

ενώ αρχικά φαινόταν επαρκής (240 άτοµα), τελικά ήταν πολύ περιορισµένος, αφού οι 

δύο αρχικές συνθήκες, που ήταν τα δύο διαφορετικά πλαίσια, χωρίστηκαν σε άλλες 

12,  µια για κάθε µεταβλητή. Αυτό µείωσε τον αριθµό των ατόµων σε 20 για την κάθε 

συνθήκη.  

            Ακόµα  παρόλο που ο φωτισµός ήταν φυσικός και σχετικά σταθερός, θα ήταν 

προτιµότερο να είναι τεχνητός, γιατί κατά τη διάρκεια της ηµέρας άλλαζαν οι 

καιρικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα κάποιοι συµµετέχοντες να τρέχουν το πείραµα σε 

λίγο πιο σκοτεινό ή φωτεινό περιβάλλον αντίστοιχα.  

            Όσον αφορά τώρα τις συνθήκες που υπήρχαν στο πείραµα, η παρουσία µιας 

ακόµα συνθήκης όπου όλα τα αντικείµενα θα ήταν άχρωµα και στο φυσιολογικό τους 

µέγεθος, θα βοηθούσε στην καλύτερη ερµηνεία της µεταβλητής χρώµα.  

Προτιµότερο θα ήταν οι συµµετέχοντες να µπορούσαν να κάνουν το πείραµα 

βλέποντας τα ερεθίσµατα µπροστά τους, ζωντανά και όχι µέσα από τη οθόνη του 

υπολογιστή. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται, σε διάφορες έρευνες που έχουν γίνει 

σχετικά µε τη διαφήµιση, σύµφωνα µε τις οποίες, ο καταναλωτής µαθαίνει για το 

προϊόν µέσω άµεσης ή έµµεσης εµπειρίας. Στην άµεση εµπειρία έχουν ενεργή επαφή 

µε το προϊόν, µπορούν να το εξετάσουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να το 

αισθανθούν, µε αποτέλεσµα το προϊόν να αποθηκεύεται καλύτερα στη 

µνήµη(Li,Daugherty,Biocca 2001). 

           Ο τελευταίος περιορισµός της έρευνας έχει να κάνει µε το γεγονός ότι στο 

ανοίκειο πλαίσιο, οπού µέσα στην τσάντα υπήρχε πιάτο, οι συµµετέχοντες 

δυσκολεύονταν πολύ να το αναγνωρίσουν. Αυτό συµβαίνει γιατί το πλαίσιο είναι ένα 

σύνολο πληροφοριών που χρησιµοποιούνται από το αντιληπτικό σύστηµα για να 

αναγνωριστεί ένα αντικείµενο(Dey). Καθώς λοιπόν το αντικείµενο – στόχος στο 

πείραµα ήταν σε ανοίκειο πλαίσιο δυσκόλευε την αναγνώρισή του και ερµηνευόταν 

ως προφυλακτικό ή καπέλο,, αντικείµενα δηλαδή που είναι πιθανό να βρεθούν σε µια 

τσάντα. 
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           Μία πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι, να διεξαχθούν παρόµοια πειράµατα 

σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες, καθώς έρευνες αποδεικνύουν ότι διαφορετικά 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα και διαφορετικά 

µικρότερες ηλικιακές οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες 

χρησιµοποιούν λιγότερο τις πληροφορίες πλαισίου, από ότι οι µικρότερες και για 

αυτό µειονεκτούν στην απόδοση τους σχετικά µε την µνήµη επεισοδίων(Anderson, 

Smith et al. 1998) 

         Ακόµα, προτείνεται η εφαρµογή του πειράµατος σε διαφορετικές εθνικές 

οµάδες. Καθώς οι άνθρωποι ανάλογα µε την εθνικότητά τους είναι εξοικειωµένοι σε 

διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικά προϊόντα. Έχουν γίνει παρόµοια πειράµατα 

όπου φάνηκε ότι διαφορετικές εθνικές οµάδες, έδειχναν προτιµήσεις σε εικόνες όπου 

παρουσιαζόταν κάποιος οµοεθνής τους. (Brumbangh, Grier).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Σύγκριση 1.1: Οικείο και µη οικείο πλαίσιο (µεταβλητή ANTIKEIMENO) και 

ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST)  

 

 
ANTIKEIMENO 

Total PIATO STYLO 

STYLO H PIATO NAI N 89 82 171 

% 74,2% 68,3% 71,3% 

OXI N 31 38 69 

% 25,8% 31,7% 28,8% 

Total N 120 120 240 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) 

µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της οµάδας µη οικείο (πιάτο) (χ2 

τεστ=1.00, p=0.32) 
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Σύγκριση 1.2: Οικείο και µη οικείο πλαίσιο (µεταβλητή ANTIKEIMENO) και 

απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 ANTIKEIMENO N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

PIATO 120 4,43 1,026 -,796 ,427 

STYLO 120 4,53 0,916   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

PIATO 120 2,1308 0,62736 -3,298 ,001 

STYLO 120 2,4292 0,76712   

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της οµάδας µη 

οικείο (πιάτο)  (t-test=0.80, p=0.43). 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της 

οµάδας µη οικείο (πιάτο) (t-test=3.30, p=0.001). Η µέση απόκλιση στην οµάδα στο 

οικείο πλαίσιο (στυλό) είναι στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη (2.42±0.77) από ότι 

στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) (2.13±0.63) 

Σύγκριση 2.1: Μέγεθος αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST) 

 

 

 
Επιλογή αντικειµένου- µέγεθος 

Total Μεγάλο Μικρό 

STYLO H PIATO NAI N 112 59 171 

%  69,1% 75,6% 71,3% 

OXI N 50 19 69 

%  30,9% 24,4% 28,8% 
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Total N 162 78 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) και 

µεγέθους αντικειµένου (µικρό ή µεγάλο, ανεξάρτητα από χρώµα και πλαίσιο) (χ2 

τεστ=1.09, p=0.30) 

 

Σύγκριση 2.2: Μέγεθος αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος N Mean 

Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

Μεγάλο 162 1,010 4,45 -,559 ,577 

Μικρό 78 ,893 4,53   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

Μεγάλο 162 ,68510 2,2395 -1,266 ,207 

Μικρό 78 ,77140 2,3641   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ µεγάλου και µικρού µεγέθους  (t-test=0.60, p=0.58). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ µεγάλου και µικρού µεγέθους  (t-test=1.27, 

p=0.21). 
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Σύγκριση 3.1: Χρώµα αντικειµένου (µεταβλητή χρώµα-καινούρια) και 

ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST) 

 

 
Επιλογή αντικειµένου- χρωµα 

Total Λευκό Κίτρινο 

STYLO H PIATO NAI N 94 77 171 

%  76,4% 65,8% 71,3% 

OXI N 29 40 69 

%  23,6% 34,2% 28,8% 

Total N 123 117 240 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) και 

χρώµατος αντικειµένου (λευκό ή κίτρινο, ανεξάρτητα από µέγεθος και πλαίσιο). Τα 

ποσοστά ανάκλησης λευκού χρώµατος είναι 76.4% και κίτρινου 65.8%, αλλά η 

διαφορά δε φτάνει στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (χ2 
τεστ=3.30, p=0.07) 

 

Σύγκριση 3.2: Χρώµα αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

Λευκό 123 4,50 ,944 ,474 0.636 

Κίτρινο 117 4,44 1,004   
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APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

Λευκό 123 2,2203 ,73851 -1,328 0.186 

Κίτρινο 117 2,3427 ,68711   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ λευκού και κίτρινου χρώµατος  (t-test=0.47, p=0.64). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ λευκού και κίτρινου χρώµατος  (t-test=1.33, 

p=0.19). 

1. Γραµµική παλλινδρόµηση µε το πλήθος των αντικειµένων που ανακλήθηκαν 
ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως 
ανεξάρτητες 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,072a ,005 -,008 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,157 3 ,386 ,405 ,749a 

Residual 224,693 236 ,952   

Total 225,850 239    

 

Model  
β Std. Error t Sig. 

1 (Constant) 4,327 ,312 13,863 ,000 

ANTIKEIMENO ,103 ,126 ,813 ,417 
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Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος 

,074 ,135 ,548 ,584 

Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα 

-,070 ,126 -,552 ,582 

 

Στη πολυµεταβλητή ανάλυση, µε το πλήθος των στοιχείων που ανακλήθηκαν ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή και το πλαίσιο, χρώµα και µέγεθος ως ανεξάρτητες, καµιά 

από τις 3 µεταβλητές δεν είναι στατιστικώς σηµαντική, δείχνοντας ότι καµιά από τις 

3 δεν «προβλέπει» το ποιο αντικείµενο θα ανακληθεί. 

 

2. Γραµµική παλλινδρόµηση µε την απόκλιση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 
πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως ανεξάρτητες 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,232a ,054 ,042 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,579 3 2,193 4,476 ,004a 

Residual 115,625 236 ,490   

Total 122,204 239    

 

Model 
B Std. Error t Sig 

1 (Constant) 1,559 ,224 6,961 ,000 

ANTIKEIMENO ,287 ,091 3,170 ,002 
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Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος 

,110 ,097 1,139 ,256 

Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα 

,097 ,091 1,072 ,285 

 

Στη πολυµεταβλητή ανάλυση, µε την απόκλιση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 

πλαίσιο, χρώµα και µέγεθος ως ανεξάρτητες, η µεταβλητή αντικείµενο (δηλαδή το 

πλαίσιο) είναι στατιστικώς σηµαντική (β=0.29, p=0.02), δείχνοντας ότι η µέση 

απόκλιση στο στυλό (οικείο πλαίσιο) είναι κατά 0.29 µονάδες µεγαλύτερη σε σχέση 

µε το πιάτο (µη οικείο), λαµβάνοντας υπ’ όψη το χρώµα και το µέγεθος του 

αντικειµένου. 
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3. Λογιστική παλλινδρόµηση µε την ανάκληση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 
πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως ανεξάρτητες 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 282,617a ,022 ,031 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a ANTIKEIMENO(1) -,254 ,290 ,765 1 ,382 ,776 

Megethos(1) ,353 ,316 1,242 1 ,265 1,423 

Xroma(1) -,513 ,291 3,114 1 ,078 ,599 

Constant -,779 ,318 5,981 1 ,014 ,459 

Στη πολυµεταβλητή ανάλυση, µε την ανάκληση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 

πλαίσιο, χρώµα και µέγεθος ως ανεξάρτητες, καµιά µεταβλητή δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντική. Η µεταβλητή χρώµα έχει β=0.60, p=0.08, δείχνοντας ότι η πιθανότητα να 

ανακληθεί το αντικείµενο είναι κατά 40% µικρότερη σε κίτρινο αντικείµενο από ότι 

σε άσπρο, λαµβάνοντας υπ’ όψη το χρώµα και το µέγεθος, αλλά η διαφορά αυτή δε 

φτάνει τα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας. 
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Σύγκριση 1.1: Οικείο και µη οικείο πλαίσιο (µεταβλητή ANTIKEIMENO) και 

ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST)  

 

 
ANTIKEIMENO 

Total PIATO STYLO 

STYLO H PIATO NAI N 89 82 171 

% 74,2% 68,3% 71,3% 

OXI N 31 38 69 

% 25,8% 31,7% 28,8% 

Total N 120 120 240 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) 

µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της οµάδας µη οικείο (πιάτο) (χ2 

τεστ=1.00, p=0.32) 

 

Σύγκριση 1.2: Οικείο και µη οικείο πλαίσιο (µεταβλητή ANTIKEIMENO) και 

απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 ANTIKEIMENO N Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

PIATO 120 4,43 1,026 -,796 ,427 

STYLO 120 4,53 0,916   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

PIATO 120 2,1308 0,62736 -3,298 ,001 

STYLO 120 2,4292 0,76712   
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της οµάδας µη 

οικείο (πιάτο)  (t-test=0.80, p=0.43). 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ της οµάδας στο οικείο πλαίσιο (στυλό) και της 

οµάδας µη οικείο (πιάτο) (t-test=3.30, p=0.001). Η µέση απόκλιση στην οµάδα στο 

οικείο πλαίσιο (στυλό) είναι στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη (2.42±0.77) από ότι 

στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) (2.13±0.63) 

Σύγκριση 2.1: Μέγεθος αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST) 

 
Επιλογή αντικειµένου- µέγεθος 

Total Μεγάλο Μικρό 

STYLO H PIATO NAI N 112 59 171 

%  69,1% 75,6% 71,3% 

OXI N 50 19 69 

%  30,9% 24,4% 28,8% 

Total N 162 78 240 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) και 

µεγέθους αντικειµένου (µικρό ή µεγάλο, ανεξάρτητα από χρώµα και πλαίσιο) (χ2 

τεστ=1.09, p=0.30) 
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Σύγκριση 2.2: Μέγεθος αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος N Mean 

Std. 

Deviation 

T Sig. (2-

tailed 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

Μεγάλο 162 1,010 4,45 -,559 ,577 

Μικρό 78 ,893 4,53   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

Μεγάλο 162 ,68510 2,2395 -1,266 ,207 

Μικρό 78 ,77140 2,3641   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ µεγάλου και µικρού µεγέθους  (t-test=0.60, p=0.58). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ µεγάλου και µικρού µεγέθους  (t-test=1.27, 

p=0.21). 
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Σύγκριση 3.1: Χρώµα αντικειµένου (µεταβλητή χρώµα-καινούρια) και 

ανάκληση αντικειµένου (µεταβλητή INTEREST) 

 

 
Επιλογή αντικειµένου- χρωµα 

Total Λευκό Κίτρινο 

STYLO H PIATO NAI N 94 77 171 

%  76,4% 65,8% 71,3% 

OXI N 29 40 69 

%  23,6% 34,2% 28,8% 

Total N 123 117 240 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) και 

χρώµατος αντικειµένου (λευκό ή κίτρινο, ανεξάρτητα από µέγεθος και πλαίσιο). Τα 

ποσοστά ανάκλησης λευκού χρώµατος είναι 76.4% και κίτρινου 65.8%, αλλά η 

διαφορά δε φτάνει στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (χ2 
τεστ=3.30, p=0.07) 

 

Σύγκριση 3.2: Χρώµα αντικειµένου πλαίσιο (µεταβλητή Μegethos-καινούρια) 

και απόκλιση αντικειµένου και αριθµός αντικειµένων που ανακλήθηκαν  

 

 Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα N Mean 

Std. 

Deviation T 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS dimension1 

Λευκό 123 4,50 ,944 ,474 0.636 

Κίτρινο 117 4,44 1,004   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY dimension1 

Λευκό 123 2,2203 ,73851 -1,328 0.186 

Κίτρινο 117 2,3427 ,68711   
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν µεταξύ λευκού και κίτρινου χρώµατος  (t-test=0.47, p=0.64). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε µεταξύ λευκού και κίτρινου χρώµατος  (t-test=1.33, 

p=0.19). 

 

1. Γραµµική παλλινδρόµηση µε το πλήθος των αντικειµένων που ανακλήθηκαν 
ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως 
ανεξάρτητες 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,072a ,005 -,008 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,157 3 ,386 ,405 ,749a 

Residual 224,693 236 ,952   

Total 225,850 239    

 

Model  
β Std. Error t Sig. 

1 (Constant) 4,327 ,312 13,863 ,000 

ANTIKEIMENO ,103 ,126 ,813 ,417 

Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος 

,074 ,135 ,548 ,584 
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Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα 

-,070 ,126 -,552 ,582 

 

Στην ανάλυση, µε το πλήθος των στοιχείων που ανακλήθηκαν ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή και το πλαίσιο, χρώµα και µέγεθος ως ανεξάρτητες, καµιά από τις 3 

µεταβλητές δεν είναι στατιστικώς σηµαντική, δείχνοντας ότι καµιά από τις 3 δεν 

«προβλέπει» το ποιο αντικείµενο θα ανακληθεί. 

 

 

2. Γραµµική παλλινδρόµηση µε την απόκλιση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 
πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως ανεξάρτητες 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,232a ,054 ,042 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,579 3 2,193 4,476 ,004a 

Residual 115,625 236 ,490   

Total 122,204 239    

 

Model 
B Std. Error t Sig 

1 (Constant) 1,559 ,224 6,961 ,000 

ANTIKEIMENO ,287 ,091 3,170 ,002 
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Επιλογή αντικειµένου- 

µέγεθος 

,110 ,097 1,139 ,256 

Επιλογή αντικειµένου- 

χρωµα 

,097 ,091 1,072 ,285 

 

Στην ανάλυση, µε την απόκλιση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το πλαίσιο, χρώµα 

και µέγεθος ως ανεξάρτητες, η µεταβλητή αντικείµενο (δηλαδή το πλαίσιο) είναι 

στατιστικώς σηµαντική (β=0.29, p=0.02), δείχνοντας ότι η µέση απόκλιση στο 

στυλό (οικείο πλαίσιο) είναι κατά 0.29 µονάδες µεγαλύτερη σε σχέση µε το πιάτο (µη 

οικείο), λαµβάνοντας υπ’ όψη το χρώµα και το µέγεθος του αντικειµένου. 

 

 

3. Λογιστική παλλινδρόµηση µε την ανάκληση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το 
πλαίσιο, το µέγεθος και το χρώµα ως ανεξάρτητες 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 282,617a ,022 ,031 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a ANTIKEIMENO(1) -,254 ,290 ,765 1 ,382 ,776 

Megethos(1) ,353 ,316 1,242 1 ,265 1,423 

Xroma(1) -,513 ,291 3,114 1 ,078 ,599 

Constant -,779 ,318 5,981 1 ,014 ,459 
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Στην ανάλυση, µε την ανάκληση ως εξαρτηµένη µεταβλητή και το πλαίσιο, χρώµα 

και µέγεθος ως ανεξάρτητες, καµιά µεταβλητή δεν είναι στατιστικώς σηµαντική. Η 

µεταβλητή χρώµα έχει β=0.60, p=0.08, δείχνοντας ότι η πιθανότητα να ανακληθεί το 

αντικείµενο είναι κατά 40% µικρότερη σε κίτρινο αντικείµενο από ότι σε άσπρο, 

λαµβάνοντας υπ’ όψη το χρώµα και το µέγεθος, αλλά η διαφορά αυτή δε φτάνει τα 

όρια της στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

 

Πλαίσιο Πιάτο:  

1. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μεγάλο πιάτο χρώμα. 

 

 

SYN8HKES PIATOY 

Total 

MEGALO 

PIATO XROMA 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI Ν 17 16 33 

%  85,0% 80,0% 82,5% 

OXI Ν 3 4 7 

%  15,0% 20,0% 17,5% 

Total Ν 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µεγάλο πιάτο χρώµα (χ2 
τεστ=0.17, p=0.68) 

 

 SYN8HKES PIATOY 

N Mean 

Std. 

Deviation T 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON MEGALO PIATO XROMA 20 4,25 1,209 -1,294 ,203 
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ANAKLHSHS SYN8HKH ELEGXOY 20 4,70 ,979   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGALO PIATO XROMA 20 2,2800 ,72808 1,598 ,118 

SYN8HKH ELEGXOY 20 1,9500 ,56801   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης 

ελέγχου και της οµάδας µεγάλο πιάτο χρώµα (t-test=1.29, p=0.20). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µεγάλο πιάτο χρώµα (t-test=1.60, p=0.12). 

 

Πλαίσιο Πιάτο:  

2. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μέγεθος μικρό πιάτο. 

 

 

SYN8HKES PIATOY 

Total 

MEGE8OS 

MIKRO PIATO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI Ν 13 16 29 

% 65,0% 80,0% 72,5% 

OXI Ν 7 4 11 

% 35,0% 20,0% 27,5% 

Total Ν 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µέγεθος µικρό πιάτο (χ2 
τεστ=1.13, p=0.29) 
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 SYN8HKES PIATOY 

N Mean 

Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

MEGE8OS MIKRO PIATO 20 4,20 1,361 -1,334 ,190 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,70 ,979   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGE8OS MIKRO PIATO 20 2,3850 ,35285 2,909 ,006 

SYN8HKH ELEGXOY 20 1,9500 ,56801   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης 

ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό πιάτο (t-test=1.33, p=0.19). 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό πιάτο (t-test=2.91, p=0.006). Η 

µέση απόκλιση στη συνθήκη ελέγχου είναι στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη 

(1.95±0.57) από ότι στην οµάδα µέγεθος µικρό πιάτο (2.39±0.35) 
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Πλαίσιο Πιάτο:  

3. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μέγεθος μεγάλο πιάτο. 

 

 

SYN8HKES PIATOY 

Total 

MEGE8OS 

MEGALO 

PIATO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI Ν 15 16 31 

% 75,0% 80,0% 77,5% 

OXI Ν 5 4 9 

% 25,0% 20,0% 22,5% 

Total Ν 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µέγεθος µεγάλο πιάτο (χ2 
τεστ=0.14, p=0.71) 

 SYN8HKES PIATOY 

N Mean 

Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 
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PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

MEGE8OS MEGALO 

PIATO 

20 4,40 ,883 -1,018 ,315 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,70 ,979   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGE8OS MEGALO 

PIATO 

20 2,3350 ,57057 2,139 ,039 

SYN8HKH ELEGXOY 20 1,9500 ,56801   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης 

ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µεγάλο πιάτο (t-test=1.02, p=0.32). 

Υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µεγάλο πιάτο (t-test=2.14, p=0.04). Η 

µέση απόκλιση στη συνθήκη ελέγχου είναι στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη 

(1.95±0.57) από ότι στην οµάδα µέγεθος µικρό πιάτο (2.34±0.57) 

Πλαίσιο Πιάτο:  

4. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με έλεγχος χρώμα. 

 

 

SYN8HKES PIATOY 

Total 

ELEGXOS 

XROMA PIATO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI Ν 16 16 32 

% 80,0% 80,0% 80,0% 

OXI Ν 4 4 8 

% 20,0% 20,0% 20,0% 

Total Ν 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

έλεγχος χρώµα (χ2 
τεστ=0.00, p=1.00) 

 

 SYN8HKES PIATOY 

N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

ELEGXOS XROMA PIATO 20 4,55 ,945 ,493 ,625 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,70 ,979   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

ELEGXOS XROMA PIATO 20 1,8400 ,56139 ,616 ,542 

SYN8HKH ELEGXOY 20 1,9500 ,56801   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της συνθήκης 

ελέγχου και της οµάδας έλεγχος χρώµα (t-test=0.49, p=0.63). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο µη οικείο πλαίσιο (πιάτο) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας  έλεγχος χρώµα (t-test=0.62, p=0.54). 

Πλαίσιο Στυλό:  

1. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μεγάλο στυλό χρώμα. 

 

 

SYN8HKES STYLO 

Total 

MEGALO 

STYLO XROMA 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI N 14 14 28 

% 70,0% 70,0% 70,0% 

OXI N 6 6 12 
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% 30,0% 30,0% 30,0% 

Total N 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µεγάλο στυλό χρώµα (χ2 
τεστ=0.00, p=1.00) 

 

 

 

 

 SYN8HKES STYLO 

N Mean 

Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

MEGALO STYLO XROMA 20 4,45 ,945 -0.503 0.618 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,60 ,940   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGALO STYLO XROMA 20 2,5500 ,61687 -0.181 0.857 

SYN8HKH ELEGXOY 20 2,6000 1,06721   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου 

και της οµάδας µεγάλο στυλό χρώµα (t-test=0.50, p=0.62). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µεγάλο στυλό χρώµα (t-test=0.18, p=0.86). 
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Πλαίσιο Στυλό:  

2. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μέγεθος μικρό στυλό. 

 

 

SYN8HKES STYLO 

Total 

MEGE8OS 

MIKRO STYLO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI N 11 14 25 

% 55,0% 70,0% 62,5% 

OXI N 9 6 15 

% 45,0% 30,0% 37,5% 

Total N 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µέγεθος µικρό στυλο (χ2 
τεστ=0.96, p=0.33) 

 

 

 SYN8HKES STYLO 

N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

MEGE8OS MIKRO STYLO 20 4,45 1,099 -,464 ,645 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,60 ,940   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGE8OS MIKRO STYLO 20 2,4900 ,64146 -,395 ,695 

SYN8HKH ELEGXOY 20 2,6000 1,06721 -,395  

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου 

και της οµάδας µέγεθος µικρό στυλό (t-test=0.46, p=0.65). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µικρό στυλό (t-test=0.40, p=0.70). 

 

Πλαίσιο Στυλό:  

3. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μέγεθος μεγάλο στυλό. 

 

 

SYN8HKES STYLO 

Total 

MEGE8OS 

MEGALO 

STYLO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI N 12 14 26 
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% 60,0% 70,0% 65,0% 

OXI N 8 6 14 

% 40,0% 30,0% 35,0% 

Total N 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µέγεθος µεγάλο στυλό (χ2 
τεστ=0.44, p=0.51) 

 

 

 

 SYN8HKES STYLO 

N Mean 

Std. 

Deviation t 

Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

MEGE8OS MEGALO 

STYLO 

20 4,40 ,754 -,742 ,463 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,60 ,940   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

MEGE8OS MEGALO 

STYLO 

20 2,3600 ,87684 -,777 ,442 

SYN8HKH ELEGXOY 20 2,6000 1,06721   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου 

και της οµάδας µέγεθος µεγάλο στυλό (t-test=0.74, p=0.46). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας µέγεθος µεγάλο στυλό (t-test=0.78, p=0.44). 
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Πλαίσιο Στυλό:  

4. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με έλεγχος χρώμα. 

 

 

SYN8HKES STYLO 

Total 

ELEGXOS 

XROMA STYLO 

SYN8HKH 

ELEGXOY 

STYLO H PIATO NAI N 15 14 29 

% 75,0% 70,0% 72,5% 

OXI N 5 6 11 

% 25,0% 30,0% 27,5% 

Total N 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µέγεθος έλεγχος χρώµα (χ2 
τεστ=0.13, p=0.72) 

 

 SYN8HKES STYLO 

N Mean 

Std. 

Deviation 

t Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

ELEGXOS XROMA STYLO 20 4,55 ,826 -0.179 0.859 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,60 ,940   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

ELEGXOS XROMA STYLO 20 2,3650 ,79886 -0.788 0.435 

SYN8HKH ELEGXOY 20 2,6000 1,06721   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου 

και της οµάδας έλεγχος χρώµα (t-test=0.18, p=0.86). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας έλεγχος χρώµα (t-test=0.79, p=0.44). 

 

 

 

 

Πλαίσιο Στυλό:  

5. Σύγκριση μεταξύ συνθήκης ελέγχου με μικρό στυλό χρώμα. 

 

 

 SYN8HKES STYLO Total 
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SYN8HKH 

ELEGXOY 

MIKRO STYLO 

XROMA 

STYLO H PIATO NAI N 14 16 30 

% 70,0% 80,0% 75,0% 

OXI N 6 4 10 

% 30,0% 20,0% 25,0% 

Total N 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση της ανάκλησης (στυλό ή πιάτου) στην 

οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου και της οµάδας 

µικρό στυλό χρώµα (χ2 
τεστ=0.53, p=0.47) 

 

 

 SYN8HKES STYLO 

N Mean 

Std. 

Deviation 

T Sig. (2-

tailed) 

PLH8OS ANTIKEIMENON 

ANAKLHSHS 

SYN8HKH ELEGXOY 20 4,60 ,940 -,330 ,744 

MIKRO STYLO XROMA 20 4,70 ,979   

APOKLISH 8ESHS 

ANTIKEIMENOY 

SYN8HKH ELEGXOY 20 2,6000 1,06721 1,486 ,145 

MIKRO STYLO XROMA 20 2,2100 ,48764   

 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στο πλήθος των αντικειµένων που 

ανακλήθηκαν στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της συνθήκης ελέγχου 

και της οµάδας έλεγχος χρώµα (t-test=0.33, p=0.74). 

∆εν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην απόκλιση της θέσης του 

αντικειµένου που ανακλήθηκε στην οµάδα στο οικείο πλαίσιο (στυλό) µεταξύ της 

συνθήκης ελέγχου και της οµάδας έλεγχος χρώµα (t-test=1.49, p=0.15). 


