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Εκτελεστικές λειτουργίες 

 

Η συμπεριφορά σχετίζεται με τρία λειτουργικά συστήματα. Αυτά τα 

συστήματα αφορούν την αντίληψη, τα συναισθήματα και τις εκτελεστικές 

λειτουργίες. Στη νευροψυχολογία, οι θεωρίες αντίληψης έχουν δεχτεί μεγαλύτερη 

προσοχή και μελέτη σε σχέση με τις λειτουργίες που αφορούν τα συναισθήματα. 

Ωστόσο, μία ενδεχόμενη βλάβη στον εγκέφαλο επιδρά και στις τρεις αυτές περιοχές 

(Lezak, Howieson, 2005). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχει αναγνωριστεί η μεγάλη 

σημασία των εκτελεστικών λειτουργιών στη προσαρμοστική διαβίωση του ατόμου.  

Ως εκτελεστικές θεωρούνται οι λειτουργίες της επαγωγικής σκέψης, της 

διαμόρφωσης σχεδίων δράσης και παρατεταμένης εφαρμογής τους για την εκτέλεση 

ενός έργου, αλλά και η ικανότητα αυτοελέγχου και αυτοδιόρθωσης (τροποποίηση 

γνωσιακής στρατηγικής και συμπεριφοράς εν όψει αλλαγών στις συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου) (Denckla, 1996, Manchestery, Priestleyz, Jachson et al,2004).  

 Οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν οριστεί, ως οι διανοητικές ικανότητες, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη κάποιων στόχων που έχει θέσει το άτομο. 

Ο όρος εκτελεστική λειτουργία περιγράφει μία σειρά γνωστικών ικανοτήτων που 

ελέγχουν και ρυθμίζουν άλλες ικανότητες και συμπεριφορές (Lezak, Deutch, 1995).  

Η εξασθένηση των εκτελεστικών λειτουργιών συνδέεται με διαταραχές όπως 

η ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη καθώς 

επίσης και με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Επίσης, 

άτομα με μειωμένες εκτελεστικές λειτουργίες έχουν μεγάλες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν αντικοινωνική συμπεριφορά. Τέλος, χρήστες ναρκωτικών 

παρουσιάζουν χαμηλά αποτελέσματα σε τεστ που μελετούν τις εκτελεστικές 

λειτουργίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εξασθένηση των εκτελεστικών 

λειτουργιών προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη χρήση ουσιών (Lichter, 

Cummings, 2001). 

Τα συμπτώματα των ατόμων με ελλιπείς εκτελεστικές λειτουργίες ομοιάζουν 

με τα συμπτώματα ατόμων που έχουν υποστεί βλάβη στον πρόσθιο εγκέφαλο 

(Blumer, Βenson, 1975, Brown, Marsden, 1988, Caine, Hunt et al, 1978, Folstein, 



 4

1990). Η έρευνα για τις εκτελεστικές λειτουργίες αποτελεί πυρήνα της 

νευροψυχολογικής αξιολόγησης. 

Σε πολλές περιπτώσεις, δύναται να υπάρξει ελλειμματική προσοχή ακόμα κι 

αν οι περιοχές που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες δεν έχουν υποστεί 

κάποιο τραυματισμό (Manchestery, Priestleyz, Jachson et al,2004). Οι εκτελεστικές 

λειτουργίες, είναι μία ετερογενή ομάδα γνωστικών λειτουργιών και σχετίζονται με τι 

φλοιώδεις περιοχές του προμετωπιαίου λοβού με μία σειρά από φλοιώδεις και 

υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου (Burrus et al.,2000, Fuster, 1997, Goldman,  

Rakic, 1995). 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες διευκολύνουν την προσαρμογή του ατόμου σε 

ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί, οι εκτελεστικές λειτουργίες χρησιμεύουν στην επιτήρηση και στον 

έλεγχο της σκέψης και της δράσης, και περιλαμβάνουν δεξιότητες, όπως η 

αυτορρύθμιση, η ληψη αποφάσεων, η κρίση, ο ανασταλτικός έλεγχος, ο 

προγραμματισμός, η  προσοχή και η ανίχνευση λάθους, καθώς επίσης και η 

λειτουργική μνήμη (Welsh, Pennington, Croisser, 1991, Zelazo, Carter, Reznick, 

Fryer, 1997, Calson, Moses, Claxton, 2004, Baddeley, 1998, Baddeley, Sala, 1998, 

Barkley, 1997, Fuster, 1989, Lezak, 1983, Luria, 1966, Robbins, 1996, Stuss, 

Alexander, 2000). Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες συνδέονται με 

την θεωρία της ανάπτυξης του μυαλού κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, 

αν και η φύση αυτής της σύνδεσης παραμένει αδιευκρίνιστη ( Carlson, Moses, 2001, 

Frye, Zelazo, Palfai, 1995, Hughes, 1998, Moses, 2001, Perner, Lang, 2000, Russel, 

1996, Calson, Moses, Calaxton, 2004) 

  Οι τραυματισμοί που δύναται να αποκτηθούν στην περιοχή του εγκεφάλου 

αποτελούν βλάβη σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές δομές όπως ο μετωπιαίος και 

κροταφικό λοβός (Adams, Groham, Gemarelli,1985). 

Ο μετωπιαίος λοβός είναι μία περιοχή του εγκεφάλου των θηλαστικών. 

Βρίσκεται μπροστά στο βρεγματικό λοβό, με τον οποίο χωρίζεται από τη κεντρική 

αύλακα, και τον κροταφικό λοβό, με τον οποίο χωρίζεται από την πλάγια σχισμή. 

Βλάβη στο μετωπιαίο λοβό έχουν συνέπειες  στις εκτελεστικές λειτουργίες  και στη 

ψυχοκοινωνική συμπεριφορά του ατόμου (Varvey, 1988, Crepeau, Schezer, 1993, 

Vilkki et al,1994, Lezak, 1995). Ο μετωπιαίος λοβός είναι υπεύθυνος για τις 

εκτελεστικές λειτουργίες που περιλαμβάνουν:  

Προσοχή 
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Επίλυση προβλημάτων  

Σχεδιασμό 

Αναστολή των αντιδράσεων 

Βλάβη στο μετωπιαίο λοβό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στις γνωστικές 

λειτουργίες του ατόμου όπως η συμπεριφορά, η προσωπικότητα και τα 

συναισθήματα. Επιπλέον, πολλά άτομα με βλάβη στο μετωπιαίο λοβό έχουν 

σημειώσει μείωση των εκτελεστικών δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή και αλλαγές 

σε διάφορες πτυχές της ζωής τους (Manchestery, Priestleyz, Jachson et al,2004).  

Πολλά τεστ έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση διαφορετικών πτυχών της 

εκτελεστικής λειτουργίας και την αξιολόγηση συμπεριφοράς ατόμων (Wilson, 

Alderman, Burgess, Emslie, Evans, 1996). Εντούτοις, λόγω της σύνθετης φύσης της 

εκτελεστικής λειτουργίας, υπάρχουν πολλές δυσκολίες που συνδέονται με την 

αξιολόγηση, ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα της απόδοσης του τεστ, κατά πόσο 

ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά (Rabbit, 1997, Sbordone, 1996).  

Ορισμένες διαστάσεις των εκτελεστικών λειτουργιών δεν είναι δυνατόν να 

μετρηθούν, όπως παραδείγματος χάριν ο σχεδιασμός του μέλλοντος και η βούληση. 

Η αξιολόγηση της εκτελεστικής λειτουργίας είναι εμφανώς δύσκολή. Ενώ 

πολλοί ασθενείς με τραύματα στο μετωπιαίο λοβό, αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 

καθημερινή τους ζωή που σχετίζονται με τις εκτελεστικές λειτουργίες, δεν εκτελούν 

επιτυχώς τις δοκιμασίες, διότι μειονεκτούν ως προς τις εκτελεστικές λειτουργίες. 

Πολλά άτομα, με βλάβη στο μετωπιαίο λοβό, έχουν σημειώσει μείωση των 

εκτελεστικών λειτουργιών στη καθημερινή τους ζωή και αλλαγές σε διάφορες πτυχές 

της ζωής τους. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, δύναται να υπάρξει ελλειμματική 

προσοχή, ακόμα κι αν περιοχές που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες δεν 

έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό. Σε μερικές περιπτώσεις τα αποτελέσματα των 

τεστ δεν συνάδουν με την ύπαρξη ή μη εγκεφαλικών βλαβών (Manchester, Priestley, 

Jackson, 2004). 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η βλάβη στο μετωπιαίο λοβό δύναται να 

προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις εκτελεστικές λειτουργίες του ατόμου. Πολλά 

τεστ έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να αποδειχθεί, ότι άτομα με βλάβη στο 

μετωπιαίο λοβό έχουν μειωμένες εκτελεστικές λειτουργίες. Το Wisconsin Card 

Sorting Test (WCST), είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τεστ που μελετούν τις 

εκτελεστικές λειτουργίες του ατόμου, και συγκεκριμένα μελετά την ικανότητα του 

ατόμου να αναπτύσσει και να διατηρεί μια κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση 
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προβλημάτων σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, κίνητρο για την επίτευξη ενός 

μελλοντικού στόχου. Παρόλα αυτά, πολλά υποκείμενα με βλάβη στον εν λόγω λοβό, 

δίνουν τα ίδια αποτελέσματα με υποκείμενα που δεν έχουν υποστεί κάποιο 

τραυματισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με το Category test, όπου χορηγείται για τη 

μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών, αλλά δεν φανερώνει κάποια συγκεκριμένη 

περιοχή του εγκεφάλου, όπου αν τραυματιστεί ότι θα προκαλέσει μείωση στις 

εκτελεστικές λειτουργίες του ατόμου (Manchester, Priestley, Jackson, 2004). 

Το Continuous Performance Test ΙΙ (CPT ΙΙ), είναι ένα τεστ όπου 

χρησιμοποιείται για την μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών και συγκεκριμένα για 

την αντίδραση του ατόμου σε συνάρτηση με το χρόνο, μπροστά στη παρουσίαση 

οπτικών ερεθισμάτων από τον υπολογιστή του εξεταστή. Το τεστ αυτό, μελετάει την 

προσοχή του ατόμου, και περιλαμβάνει δεδομένα για κανονικό πληθυσμό αλλά και 

για άτομα με εγκεφαλικές διαταραχές και ελλειμματική προσοχή. Άτομα με 

ελλειμματική προσοχή, πραγματοποιούν περισσότερα λάθη λόγω έλλειψης 

συγκέντρωσης, ενώ άτομα με βλάβη στο μετωπιαίο λοβό κάνουν λάθη που 

βασίζονται λιγότερο στη έλλειψη προσοχής (Walker et al., 2000). 

Ένα αρκετά γνωστό ψυχομετρικό τεστ που μελετά τις εκτελεστικές 

λειτουργίες, είναι το Trailing Making Test (TMT). Το συγκεκριμένο τεστ, 

απευθύνεται σε άτομα με ή χωρίς εγκεφαλική βλάβη, που σκοπό έχει τη 

διαφοροποίηση των υγιών υποκειμένων και των υποκειμένων με εγκεφαλική βλάβη. 

Τα άτομα στο πρώτο μέρος καλούνται να πληκτρολογήσουν το γράμμα που βλέπουν 

στη οθόνη, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται εναλλαγή γραμμάτων και 

αριθμών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα άτομα που σημειώνουν καθυστέρηση 

στην απάντηση τους, έχουν μειωμένες εκτελεστικές λειτουργίες (Van der Elst, Van 

Broxtel, Van Brenkelen, Jolles, 2006). 

Ένα αρκετά δημοφιλή ψυχομετρικό τεστ που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά 

από τους ειδικούς, είναι το Concept Shifting Test (CST), που σκοπό έχει την 

αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών του ατόμου. Το τεστ αυτό αποτελείται 

από τέσσερα μέρη, όπου οι εξεταστές καλούνται να αξιολογήσουν την προσοχή, την 

οπτική αντίληψη και την λειτουργική μνήμη των υποκειμένων (Van der Elst, Van 

Broxtel, Van Brenkelen, Jolles, 2006). 

 Επιπλέον, ένα από τα πιο διαδεδομένα νευροψυχολογικά τεστ, είναι το Stroop 

test. Η δοκιμασία Stroop, είναι τεστ επιλεκτικής προσοχής και μελετά την ικανότητα 

ορισμένων ερεθισμάτων να διαφεύγουν των μηχανισμών ελέγχου. Τα υποκείμενα που 
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καθυστερούν να απαντήσουν ή είναι διστακτικοί, αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

συγκέντρωσης και έλλειψη προσοχής. 

Λόγω της σύνθετης φύσης της εκτελεστικής λειτουργίας, υπάρχουν πολλές 

δυσκολίες που συνδέονται με την αξιολόγηση, ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα  

του τεστ, κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνεται στην πραγματική συμπεριφορά (Rabbit, 

1997, Sbordone, 1996). Το τεστ Hayling και Brixton, αξιολογεί το βαθμό συμφωνίας 

ανάμεσα στα αποτελέσματα του τεστ (εκτελεστικές λειτουργίες) και την καθημερινή 

συμπεριφορά του υποκειμένου. Τα αποτελέσματα μετά τη χορήγηση του τεστ 

έδειξαν, ότι υπάρχουν μέτριες σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών λειτουργιών των 

υποκειμένων (άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη) και της καθημερινής τους 

δραστηριότητας (Manchester, Priestley, Jackson, 2004). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, 

ότι το μοντέλο Barkley για τις εκτελεστικές λειτουργίες, προβλέπει ότι τα άτομα με 

ανεπαρκή ανασταλτικό έλεγχο, παρουσιάζουν εξασθένηση στις εκτελεστικές τους 

λειτουργίες (Cheung, Mitsis, Halperin, 2004).   

  Η νευροψυχολογική αξιολόγηση έχει σχέση με την αποτύπωση των 

αποτελεσμάτων των γνωστικών τεστ που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακούς 

χώρους. Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η αξιολόγηση των εκτελεστικών 

λειτουργιών μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν κατά την διάρκεια χορήγηση του τεστ. Το εξεταστικό περιβάλλον είναι 

αναγκαίο να χαρακτηρίζεται από ηρεμία, έτσι ώστε να μην διασπάται η προσοχή του 

συμμετέχοντα και να ελέγχεται η συναισθηματική κατάσταση του υποκειμένου 

(Manchestery, Priestleyz, Jachson et al,2004).  

 

 

Μέθοδοι μέτρησης γνωστικών δεξιοτήτων 

 

Ψυχομετρία ονομάζεται ο κλάδος της Ψυχολογίας του οποίου αντικείμενο 

είναι η ψυχολογική μέτρηση, κυρίως, των γνωστικών ικανοτήτων και, κατά δεύτερο 

λόγο, των άλλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως είναι τα ενδιαφέροντα, η 

προσαρμογή κ.τ.λ. (Stuart- Hamilton,1995). Οι ψυχολόγοι καταγίνονται κυρίως με 

την κατασκευή των τεστ, τη χορήγησή τους στους εξεταζόμενους και τη στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων (Kaplan, Saccuzzo, 1993). 

Δεν υπάρχει κανένας κοινώς αποδεκτός ορισμός του όρου «τεστ». Η λέξη 

«τεστ» σημαίνει, μία σταθερή διαδικασία κατά την οποία ο εξεταστής θέτει στον 
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εξεταζόμενο μία ορισμένη σειρά ερωτήσεων και αξιολογεί τις γραπτές ή προφορικές 

απαντήσεις του σύμφωνα με ένα δεδομένο πρότυπο. Δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι 

ορισμοί του όρου τεστ: «Ένα τεστ είναι μία συστηματική διαδικασία για να 

παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου και για να τη περιγράψουμε με τη 

βοήθεια μιας αριθμητικής κλίμακας σε ένα σύστημα» (Cronbach, 1984). «Τεστ είναι 

κάθε μέθοδος με την οποία παρατηρούμε και μετρούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά 

και τη διαφοροποίηση της από άτομο σε άτομο» (Arici, 1972, Αλεξόπουλος, 2004).  

Για τους ψυχολόγους οποιοδήποτε δείγμα της συμπεριφοράς των ανθρώπων 

μπορεί να αξιολογηθεί από ένα τεστ (Anastasi, 1982). Το σταθμισμένο τεστ είναι 

εκείνο στο οποίο η διαδικασία, οι ερωτήσεις και η βαθμολογία έχουν καθοριστεί, έτσι 

ώστε ακριβώς η ίδια διαδικασία να μπορεί να επαναληφθεί σε διαφορετικό τόπο και 

χρόνο (Cronbach, 1984, Αλεξόπουλος, 2004). 

Στάθμιση σημαίνει ομοιομορφία στη διαδικασία χορήγησης και 

βαθμολόγησης ενός τεστ. Με αυτό εννοούμε ότι οι όροι της δοκιμασίας πρέπει να 

είναι οι ίδιοι για όλα τα άτομα, προκειμένου να μπορούμε να συγκρίνουμε τις 

απαντήσεις τους. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να δημιουργηθούν τυπικοί βαθμοί. Τα 

τεστ δεν μπορούν να ερμηνευτούν χωρίς τυπικούς βαθμούς. Είναι δυνατόν να 

κάνουμε οποιαδήποτε κρίση για την απάντηση οποιουδήποτε ατόμου χωρίς να τη 

συγκρίνουμε με τις απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις  που έχουν δώσει οι άλλοι 

(Anastasi, 1982).  Σταθμισμένο είναι το τεστ που αναφέρεται στους τυπικούς 

βαθμούς, και είναι ο συνηθέστερος τύπος τεστ. 

Βασική λειτουργία των ψυχολογικών τεστ είναι η μέτρηση της συμπεριφοράς 

διαφόρων ατόμων ή του ίδιου του ατόμου σε διαφορετικές περιπτώσεις. Η ανάπτυξη 

των τεστ άρχισε με τα τεστ νοημοσύνης, διότι προέκυψε η ανάγκη να διαγνωστεί 

ποια παιδιά ήταν νοητικώς καθυστερημένα. Ειδικότερα, τα τεστ νοημοσύνης 

χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς, δηλαδή όταν θέλουμε να 

αξιολογήσουμε το επίπεδο της νοητικής ικανότητας ενός παιδιού, αλλά και για 

προγνωστικούς σκοπούς, δηλαδή όταν θέλουμε να προβλέψουμε τη μελλοντική 

απόδοση ενός ατόμου με βάση τη γνώση της παρούσας νοητικής του ικανότητας 

(Αλεξόπουλος, 1998). 

Τα τεστ χρησιμοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε 

άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, για την εισαγωγή των μαθητών στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και για την εισαγωγή 

φοιτητών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρησιμοποιούνται επίσης για διαγνωστικούς 
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λόγους, για έρευνες και για άλλους σκοπούς. Έτσι, η ψυχολογική αξιολόγηση έχει 

σημαντική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις 

για τις σπουδές τους, για τις διάφορες θέσεις εργασίας στις οποίες θα προσληφθούν, 

για την προαγωγή τους στις εργασίες αλλά και στην έρευνα. Τα ψυχολογικά τεστ, 

συνεπώς, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα σχολεία, στις ψυχολογικές κλινικές, στη 

βιομηχανία, στους δημόσιους υπάλληλους και στο στρατό για διαγνωστική 

αξιολόγηση, για επιλογή, τοποθέτηση και προαγωγή προσωπικού. Για όλους αυτούς 

τους λόγους έχουν δημιουργηθεί εκδοτικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την 

έκδοση και τη διανομή των τεστ, που αξιολογούν τη νοημοσύνη, την προσωπικότητα, 

τα ενδιαφέροντα και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Επομένως, τα 

ψυχολογικά τεστ χρησιμοποιούνται για λήψη αποφάσεων, για κατάταξη, για 

διάγνωση και σχεδιασμό θεραπείας, για αυτογνωσία, για αξιολόγηση προγραμμάτων 

και για έρευνα (Gregory, 1992, Αλεξόπουλος, 2004). 

 Τα τεστ είναι δυνατόν να ταξινομηθούν κατά πολλούς τρόπους. Μερικοί 

θεωρητικοί ((Cronbach, 1984) χωρίζουν τα τεστ στις ακόλουθες δύο μεγάλες 

κατηγορίες: (α) τεστ με τα οποία μετρούμε την ανώτατη απόδοση του ατόμου, τεστ 

τεστ που μπορούν να ονομαστούν και τεστ ικανότητας και, (β)τεστ τυπικής 

απόδοσης, σύμφωνα με τα οποία διαφαίνονται οι ιδιότητες της προσωπικότητας του 

ατόμου. Τα ψυχολογικά τεστ μπορούν να ταξινομηθούν, επίσης, σύμφωνα με τη 

μορφή τους, οπότε και διακρίνονται σε: (α) τεστ πολλαπλής επιλογής, (β) τεστ 

ελεύθερης απάντησης, (γ)τεστ σύζευξης, (δ) τεστ με μορφή «σωστό-εσφαλμένο», (ε) 

τεστ συμπλήρωσης ελλιπών φράσεων. Τα τεστ επίσης διακρίνονται σε «τεστ 

ταχύτητας» και σε «τεστ δύναμης». Ένα καθαρό τεστ ταχύτητας είναι αυτό στο οποίο 

οι διαφορές μεταξύ των ατόμων εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την ταχύτητα της 

απάντησης (Stuart- Hamilton,1995). Σε ένα τεστ δύναμης, το εξεταζόμενο άτομο δεν 

υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα αυστηρά καθοριζόμενο χρόνο, πράγμα το οποίο 

διευκολύνει την απάντηση (Stuart- Hamilton,1995). 

 Πολλοί φιλόσοφοι, μερικοί ψυχολόγοι, καθώς και μη ειδικοί έχουν εκφράσει 

την άποψη ότι οι ανθρώπινες ικανότητες από τη φύση τους δεν μπορούν να 

μετρηθούν. Αυτό μερικώς είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα 

χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου όπως μπορούμε να μετρήσουμε την απόσταση από τη 

μία πλευρά ενός δωματίου στην άλλη. 

Βασικό χαρακτηριστικό της μέτρησης είναι η σταθερότητα της και σε αυτό 

αναφέρεται ο όρος αξιοπιστία. Η αξιοπιστία όσον αφορά τα τεστ δεν είναι κάτι που 
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υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά ένα ζήτημα βαθμού γι’ αυτό στα τεστ έχουμε 

συντελεστές αξιοπιστίας ( reliability coefficients) που δείχνουν το βαθμό αξιοπιστίας 

τους, δηλαδή τη σταθερότητα της μετρήσεως. Συγκεκριμένα, αξιοπιστία είναι ο λόγος 

της διακύμανσης της πραγματικής βαθμολογίας προς τη διακύμανση της βαθμολογίας 

που παρατηρήθηκε σε ένα τεστ ή την ολική διακύμανση του τεστ. Ωστόσο, με τον 

όρο  αξιοπιστία δεν εννοούμε την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των μετρήσεων, αλλά το 

βαθμό στον οποίο δύο μετρήσεις συσχετίζονται μεταξύ τους (Αλεξόπουλος, 2004). 

Όταν αναφερόμαστε στο σκοπό και στη χρήση του συντελεστή αξιοπιστίας, 

επιβάλλεται να αναφερθούμε πρωτίστως στη φύση των τεστ. Ενδείκνυται να 

προβληματιστούμε σχετικά με τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τα τεστ: (α) οι 

ερωτήσεις των τεστ είναι ομοιογενείς ή ανομοιογενείς σε σχέση με αυτό που μετρούν. 

(β) Το χαρακτηριστικό ή η ικανότητα που μετρώνται από το τεστ θεωρούνται ότι 

είναι δυναμικά ή στατικά, δηλαδή σταθερά ή ασταθή. (γ) Tο εύρος της βαθμολογίας 

του τεστ είναι περιορισμένο ή όχι – περιορισμός του εύρους. (δ) Το είδος του τεστ, 

είναι δηλαδή τεστ ταχύτητας ή τεστ δύναμης. (ε) Το τεστ αναφέρεται σε κριτήριο ή 

δεν αναφέρεται σε κριτήριο (Cohen et al, 1996). 

Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό των ψυχομετρικών τεστ είναι η 

εγκυρότητα. Ο όρος εγκυρότητα (validity), όταν χρησιμοποιείται σε ένα τεστ, 

αναφέρεται σε μία κρίση σχετικά με το πόσο καλά το συγκεκριμένο τεστ μετρά αυτό 

το οποίο προορίζεται να μετρά,  παραδείγματος χάριν, ένα τεστ νοημοσύνης πρέπει 

να μετρά τη νοημοσύνη κι όχι κάτι άλλο. Με λίγα λόγια, εγκυρότητα είναι ο βαθμός 

στο οποίο ένα τεστ μετρά αυτό που προορίζεται να μετρά ή το χαρακτηριστικό το 

οποίο κατασκευάστηκε να μετρά, ή ο βαθμός στο οποίο το τεστ πληροί τον σκοπό για 

τον οποίο κατασκευάστηκε. Από τα παραπάνω, που ουσιαστικά είναι ένας ορισμός 

που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπου, γίνεται φανερό ότι το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό ενός τεστ είναι η εγκυρότητα του. Κατά τον Cronbach (1984), το 

βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός τεστ είναι η εγκυρότητα του (Αλεξόπουλος, 

2004). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα ενός τεστ, είναι 

αναγκαίο να ταξινομήσουμε την εγκυρότητα σε τρία είδη. Ένα τεστ είναι έγκυρο: (α) 

όταν μετρά ένα σχετικό πεδίο συμπεριφορών, λέγεται ότι έχει εγκυρότητα 

περιεχομένου, (β) όταν προβλέπει την μελλοντική απόδοση σε σχετικές μεταβλητές, 

έχει εγκυρότητα σε σχέση με το κριτήριο, και (γ) όταν μετρά τα σχετικά 

χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων, έχει εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. 
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Επομένως, όταν θέλουμε να βρούμε ποιες μεθόδους θα ακολουθήσουμε για να 

προσδιορίσουμε την εγκυρότητα ενός τεστ, τείνουμε να  χρησιμοποιούμε τις 

ακόλουθες προτάσεις: στρατηγικές επικύρωσης περιεχομένου, στρατηγικές 

επικύρωσης σε σχέση με το κριτήριο, στρατηγικές επικύρωσης  εγκυρότητας 

εννοιολογικής κατασκευής (Guion, 1980). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από 

τη στάθμιση ήταν η μελέτη στάθμισης μίας δοκιμασίας που σχεδιάστηκε για την 

εκτίμηση ατομικών διαφορών στην επιτελική ικανότητα αναστολής της 

συμπεριφοράς. Η δοκιμασία που κατασκευάστηκε εξ’αρχής για τον ελληνικό 

πληθυσμό σταθμίστηκε σε μεγάλο δείγμα ενηλίκων ηλικίας 17-60 ετών προερχόμενοι 

από το γενικό πληθυσμό.  

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συμμετέχοντες 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 424 άτομα ηλικίας 18-65 ετών οι οποίοι 

έδωσαν προφορική συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στη έρευνα αφού οι 

λεπτομέρειες της διαδικασίας τους είχαν κοινοποιηθεί. Σε κανένα στάδιο της έρευνας 

δεν καταγράφηκαν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση 

των δεδομένων με τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζόμενου. Οι Πίνακες 1 και 2 

αναγράφουν τα βασικά δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.  

 
  Άνδρες 
 Ηλικία 18-38 39-65 Σύνολο 

0-9 6 16 22

10-12 38 10 48

13+ 84 26 110

‘Ετη 
εκπαίδευσης 

Σύνολο 128 52 180
 
  Γυναίκες 
 Ηλικία 18-38 39-65 Σύνολο 

0-9 9 28 37

10-12 40 32 72

13+ 96 39 135

‘Ετη 
εκπαίδευσης 

Σύνολο 145 99 244
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Κριτήριο αποκλεισμού από το παρόν δείγμα στάθμισης ήταν η αναφορά ιστορικού 

νευρολογικής νόσου ή αισθητηριακής διαταραχής (ποσοστό 7% των ατόμων που 

εξετάστηκαν αποκλείστηκαν από το τελικό δείγμα) . 
 

Περιγραφή της δοκιμασίας 

Η δοκιμασία αυτή σχεδιάστηκε για την εκτίμηση της ικανότητας αναστολής 

μιας απλής στρατηγικής απόκρισης την οποία έχει εξασκήσει επαρκώς ο 

εξεταζόμενος υπέρ μιας νέας στρατηγικής που καλείται να εφαρμόσει (πάντοτε υπό 

συνθήκες πίεσης χρόνου). Δευτερευόντως, μπορεί να παράσχει δείκτη ταχύτητας (και 

ευκολίας) στην οπτικοκινητική μάθηση.  

Η δοκιμασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη κάθε ένα από τα οποία αποτελείται 

από δύο φάσεις (Φάση μάθησης 1ης στρατηγικής και Φάση Αναστολής και μάθησης 

της 2ης στρατηγικής). Σε κάθε τμήμα της δοκιμασίας παρουσιάζονται δύο μόνο 

ερεθίσματα-ένα κεφαλαίο γράμμα κάθε φορά-στο κέντρο της οθόνης (βλ. Πίνακα 1). 

Στις πρώτες 6 προσπάθειες κάθε τμήματος της δοκιμασίας ο εξεταζόμενος εξασκείται 

στην εφαρμογή μιας απλής στρατηγικής απόκρισης (πχ. για το ζεύγος Σ-Κ, ο 

εξεταζόμενος πρέπει να πατήσει Σ όταν βλέπει Σ και Κ όταν βλέπει Κ). Σ’ αυτή τη 

φάση απαιτείται παρατεταμένη εστίαση της προσοχής στην οπτική οδό, ταχεία 

αναγνώριση του ερεθίσματος και επιλογή απάντησης με την πίεση πάνω στο 

πληκτρολόγιο του γράμματος που εμφανίζεται κάθε φορά στην οθόνη. Η διαδικασία 

επιλογής της απάντησης απαιτεί διαμόρφωση και παρατεταμένη εφαρμογή ενός 

σχεδίου δράσης. Στις επόμενες 14 προσπάθειες κάθε τμήματος της δοκιμασίας 

ζητείται από τον εξεταζόμενο η εφαρμογή μιας διαφορετικής («αντιστραμμένης») 

στρατηγικής (πχ. για το ζεύγος Σ-Κ, ο εξεταζόμενος πρέπει να πατήσει Σ όταν βλέπει 

Κ και Κ όταν βλέπει Σ). Απαιτείται και πάλι παρατεταμένη εστίαση της προσοχής 

στην οπτική οδό, ταχεία αναγνώριση του ερεθίσματος, και γρήγορη κινητική 

απόκριση με το πάτημα ενός πλήκτρου. Κατά την επιλογή όμως της σωστής 

απόκρισης απαιτείται επιπλέον αναστολή της προηγούμενα μαθημένης αντίδρασης 

στα ερεθίσματα, στα πλαίσια αυξημένων αναγκών συνεχούς αυτοελέγχου και 

αυτοδιόρθωσης.  

 

Χορήγηση 

Ο εξεταζόμενος κάθεται μπροστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακολουθεί 

τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η μόνη οδηγία από τον εξεταστή είναι: 
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«Θα ήθελα να διαβάσεις με προσοχή και να ακολουθήσεις τις οδηγίες που εμφανίζονται 

στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή». Στη μαύρη οθόνη του υπολογιστή 

εμφανίζονται με λευκά γράμματα οι οδηγίες και τα γράμματα. Αρχικά η οδηγία είναι: 

«Όταν βλέπεις Α πάτα Α και όταν βλέπεις Λ πάτα Λ. Πάτησε SPACE για να 

ξεκινήσεις». Μόλις τελειώσει το πρώτο μέρος της δοκιμασίας εμφανίζεται η οδηγία: 

«Όταν βλέπεις Α πάτα Λ και όταν βλέπεις Λ πάτα Α. Πάτησε SPACE». Όταν πατήσει ο 

εξεταζόμενος το πλήκτρο SPACE εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή τα 

γράμματα Α και Λ με τυχαία ακολουθία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας για 

το ζεύγος γραμμάτων Α-Λ, ακολουθεί η ίδια διαδικασία με τις ίδιες οδηγίες για άλλα 

τρία ζεύγη γραμμάτων (Σ-Κ, Ν-Ζ και Μ-Χ). Η ακολουθία των ερεθισμάτων 

αναγράφεται στον Πίνακα 2). 

 

Αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας (σωστή ή λάθος απάντηση και χρόνος 

αντίδρασης για κάθε προσπάθεια) καταγράφονται από το πρόγραμμα σε αρχείο 

κειμένου. Υπολογίζονται τέσσερις δείκτες. Με βάση το χρόνο αντίδρασης (σωστές 

απαντήσεις μόνο):  

(α) Δείκτης Οπτικοκινητικής Μάθησης = ΜΟΕ1 - ΜΟΕ2 και  

 

Πίνακας 2. Σειρά παρουσίασης των ερεθισμάτων στη δοκιμασία οπτικοκινητικής 

μάθησης και αναστολής απόκρισης. 

   Μέρος 1 Μέρος 1 Μέρος 1 Μέρος 1 

 
Προ

-σπ. 

Κωδ. 

Προσ

π. 

Σωστ

ή 

απαν. 

Ερέθ

. 

Σωστ

ή 

απαν. 

Ερέ

θ. 

Σωστ

ή 

απαν. 

Ερέθ

. 

Σωστ

ή 

απαν. 

Ερέθ

. 

1 Ε1 Α Α Κ Κ Ζ Ζ Χ Χ 
2 Ε1 Α Α Σ Σ Ζ Ζ Χ Χ 
3 Ε1 Λ Λ Κ Κ Ζ Ζ Μ Μ 
4 Ε2 Α Α Σ Σ Ν Ν Χ Χ 
5 Ε2 Λ Λ Κ Κ Ν Ν Χ Χ 

Μάθηση 

1ης 

Στρατη-

γικής 
6 Ε2 Λ Λ Σ Σ Ν Ν Μ Μ 

Μάθηση 

2ης 

Στρατη-

γικής

7 

Δ 

 Α 

s-

>k/k-

>s 

s 

n-

>z/z-

>n 

n 

m-

>x/x-

>m 

M 
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8 Δ  Α >> s >> z >> M 
9 Δ  Α >> k >> n >> X 
10 Δ  Λ >> s >> z >> M 
11 Δ  Λ >> s >> n >> X 
12 Δ  Λ >> s >> z >> X 
13 Δ  Α >> k >> n >> X 
14 Δ  Λ >> k >> n >> X 
15 Δ  Α >> s >> n >> M 
16 Δ  Α >> s >> z >> M 
17 Δ  Λ >> k >> z >> M 
18 Δ  Λ >> k >> z >> X 
19 Δ  Α >> s >> z >> M 

 

20 Δ  Λ >> k >> n >> X 

 

(β) Δείκτης Ικανότητας Αναστολής-Χρόνος = ΜΟΔ - ΜΟΕ2.  

Με βάση  την έκβαση της απάντησης:  

(γ) Δείκτης Ικανότητας Αναστολής-Σωστές απαντήσεις = Αρ. ΣωστώνΕ2/12 - 

Αρ. ΣωστώνΔ/56.  

Ο Δείκτης Οπτικοκινητικής Μάθησης παρέχει πληροφορίες για τη γενικότερη 

ψυχοκινητική ταχύτητα του εξεταζόμενου και την ικανότητα μάθησης μιας απλής 

οπτικοκινητικής στρατηγικής. Οι δυο δείκτες Ικανότητας Αναστολής αναμένεται να 

είναι πιο ευαίσθητη παράμετρος για τον εντοπισμό ελλειμμάτων σε ασθενείς με 

εγκεφαλική βλάβη (ιδιαίτερα στο μετωπιαίο λοβό) συγκριτικά με την επίδοση στο 

Δείκτη Οπτικοκινητικής Μάθησης.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Οι κατανομές των ατομικών τιμών στο δείκτη Αναστολής με βάση το χρόνο 

αντίδρασης πλησιάζει την κανονική κατανομή όπως υποδεικνύουν τα γραφήματα της 

παρακάτω Εικόνας. 

 

 
 
Αντίθετα η κατανομή των ατομικών τιμών στο δείκτη αναστολής με βάση τον αριθμό 

των σωστών απαντήσεων παρουσιάζει αριστερή κλίση με μεγαλύτερη συχνότητα την 

τιμή 0. Μ’ άλλα λόγια η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πραγματοποίησε ίδιο 

αριθμό λαθών στις δύο συνθήκες (συνηθέστερα κανένα λάθος και στις δύο 

συνθήκες).  
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Οι αναλύσεις διακύμανσης επί των τιμών στους παραπάνω δείκτες κατέδειξαν 

στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση της ηλικίας στο δείκτη λαθών, F(1,361) = 

4,83, p < .029, η2 = ,013. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα σημειώθηκε 

μεγαλύτερη τάση αύξησης του αριθμού των λαθών μεταξύ συνθήκης εξοικείωσης και 

συνθήκης αλλαγής στους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως 

μορφωτικού επιπέδου. Τέλος, προγραμματισμένες συγκρίσεις κατά ζεύγη μεταξύ 

ομάδων διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου έδειξαν ότι η ομάδα των συμμετεχόντων 

με τα λιγότερα έτη επίσημης εκπαίδευσης (0-9) σημείωσε κατά μέσο όρο 

περισσότερα λάθη στη συνθήκη Αλλαγής (σε σχέση με τη συνθήκη εξοικείωσης) από 

την ομάδα με τα περισσότερα έτη εκπαίδευσης (13+ έτη): p < ,014 κατόπιν ελέγχου 

με τη μέθοδο Bonferroni.  
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Ως εκ τούτου τυπικές τιμές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα για το δείκτη 

λαθών ανά ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. 

 

 

 Ηλικία 

 18-38 39-65 

Έτη Εκπ. ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

0-9 2 4,5 2,6 2,9 

10-12 1,6 1,9 1,9 2,2 

13+ 1,0 1,7 2,2 2,8 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας και συγκεκριμένα οι κατανομές του δείκτη 

αναστολής με βάσει τον χρόνο αντίδρασης έδειξαν ότι επρόκειτο για μία κανονική 

κατανομή. Σύμφωνα λοιπόν με την κατανομή αυτή, διαπιστώνουμε λίγες χαμηλές 

βαθμολογήσεις, πολλές βαθμολογήσεις γύρω από το μέσο και λίγες υψηλές 

βαθμολογήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα περισσότερα υποκείμενα που έλαβαν 

μέρος στην παρούσα έρευνα, σημείωσαν τον ίδιο χρόνο απόκρισης, ενώ ήταν λίγα τα 

υποκείμενα που απαντούσαν γρήγορα ή πολύ αργά. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί, ότι κατανομή αυτής της μορφής είναι αρκετά συνήθης σε μετρήσεις και 

παρατηρήσεις ανθρώπινης φυσιολογίας και συμπεριφοράς, ιδιαίτερα όταν συλλέγεται 

μεγάλος αριθμός δεδομένων (Μέλλον, 1998). 

Στην συγκεκριμένη έρευνα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα λάθη που 

πραγματοποιεί το υποκείμενο μπροστά στην παρουσίαση οπτικών ερεθισμάτων στην 

οθόνη του υπολογιστή του εξεταζόμενου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

η πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρουσιάζει των ίδιο αριθμό λαθών και στις δύο 

διαδικασίες (Αλλαγής – Εξοικείωσης).   

Η σχέση μεταξύ ηλικίας και εκτελεστικών λειτουργιών είναι ένα θέμα 

ιδιαίτερης συζήτησης. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν, ότι η εξασθένηση των 

εκτελεστικών λειτουργιών σχετίζεται με την ηλικία (Daigneault, Braun, 1993, 

Mallon, Richardson, 1994), ενώ κάποιοι επιστήμονες δεν πρεσβεύουν την ίδια άποψη 

αλλά αντίθετα υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται σχέση ανάμεσα στην ηλικία και τις 

εκτελεστικές λειτουργίες (Boone, Miller, Lesser, Hill, D’Ellia, 1990, Kramer, 

Humphrey, Larish, Logan, Stranler, 1994). 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι 

η ηλικία των υποκειμένων έπαιξε σημαντική επίδραση στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων. Έτσι λοιπόν, στις συνθήκες Αλλαγής και Εξοικείωσης σημειώθηκαν 

σημαντικά λάθη σε μεγαλύτερες ηλικίες ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου. Το 

αποτέλεσμα αυτό, δεν μας προκάλεσε καθόλου έκπληξη, αφού πολλές έρευνες που 

έχουν ως αντικείμενο μελέτης τις εκτελεστικές λειτουργίες, έχουν αποδείξει ότι 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν μειωμένο ρυθμό αντίδρασης μπροστά στα 

ερεθίσματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εκτελεστικές ικανότητες εξασθενούν με 

το πέρασμα των χρόνων (Baddeley, 1996, Salthouse, 1989, Schaive, 1989). 
Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, και συγκεκριμένα τα λάθη  

των υποκειμένων στην διαδικασία αναστολής, εξετάστηκαν με βάση το μορφωτικό 

επίπεδο των υποκειμένων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χωρίσαμε τα 
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υποκείμενα μας σε τρεις κατηγορίες ετών εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα σε άτομα 

με 0-9 έτη εκπαίδευσης, σε 9- 12 έτη εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε άτομα που 

έχουν συμπληρώσει πάνω από δεκατρία έτη εκπαίδευσης. Μετά από σύγκριση των 

ζευγών μεταξύ των ομάδων διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου έδειξαν, ότι η ομάδα 

των συμμετεχόντων με τα λιγότερα έτη επίσημης εκπαίδευσης (0-9) σημείωσε κατά 

μέσο όρο περισσότερα λάθη στη συνθήκη Αλλαγής (σε σχέση με τη συνθήκη 

εξοικείωσης) από την ομάδα με τα περισσότερα έτη εκπαίδευσης (13+ έτη). 

Η επίδραση του μορφωτικού και ηλικιακού επιπέδου στις εκτελεστικές 

λειτουργίες, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και έρευνας για πολλούς επιστήμονες. 

Μία αρκετά σημαντική έρευνα, έχει πραγματοποιηθεί σε υποκείμενα μεγάλης 

ηλικίας, προκειμένου να αποδειχθεί κάποια τυχόν επίδραση της ηλικίας ή του 

μορφωτικού επιπέδου των υποκειμένων στα αποτελέσματα του τεστ  που 

χορηγήθηκε. Το τεστ  που πραγματοποίησαν τα υποκείμενα ήταν το Trailing Making 

Test, όπου είναι μία δοκιμή ταχύτητας, και οι ηλικίες που πήραν μέρος σε αυτή την 

διαδικασία, είναι 70-74 έτη (88 συμμετέχοντες), 75-84 έτη (50 συμμετέχοντες) και 

άνω των 85 (17 συμμετέχοντες). Επιπρόσθετα, οι ομάδες των συμμετεχόντων 

χωρίστηκαν σε τρία επίπεδα μόρφωσης, και συγκεκριμένα σε άτομα με 6 έτη 

μόρφωσης, σε άτομα με 8 έτη μόρφωσης, καθώς επίσης και σε άτομα με παραπάνω 

από δέκα έτη μόρφωσης. Για το TMT-A η επιρροή του εκπαιδευτικού επιπέδου 

γίνεται εμφανής στα αποτελέσματα των υποκειμένων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 

ενώ σε αυτό το μέρος του τεστ, το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επηρεάζει τα 

αποτελέσματα των υποκειμένων που έχουν έστω και 6 χρόνια μόρφωσης. Ο χρόνος 

τώρα που απαιτείται για το TMT-B επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο και για 

αυτό υπάρχουν προηγούμενες αναφορές. Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα που 

προκύπτει από τη σύγκριση του TMT-A και του TMT-B , [(Β-Α) or (Β/Α)] , έχει ως 

αποτέλεσμα, η επιρροή του εκπαιδευτικού επιπέδου στις εκτελεστικές λειτουργίες να 

εξαφανίζεται. Εν τέλει, προκύπτει ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες δεν επηρεάζονται 

ξεκάθαρα από το εκπαιδευτικό επίπεδο. Η ανάλυση σύμφωνα με την ηλικία και στα 

δύο μέρη TMT-A και TMT-B δείχνει ότι υπάρχει επιρροή της ηλικίας (ΤΜΤ-Α, P 

=0.002, ΤΜΤ-Β, P<0.001). Ο χρόνος συμπλήρωσης των τεστ ήταν μεγαλύτερος για 

τα άτομα ηλικίας μεγαλύτερης ή  ίσης των 85 ετών. Όσον αφορά τώρα, το μορφωτικό 

επίπεδο και στα δύο μέρη του ΤΜΤ τεστ υπήρχε επιρροή του μορφωτικού επιπέδου 

(ΤΜΤ-Α, P=0.006, TMT-B, P= 0.027). O χρόνος συμπλήρωσης ΤΜΤ-Α ήταν 

μεγαλύτερος για τα άτομα με 6 χρόνια εκπαίδευσης . Διαφορές θα λέγαμε ότι δεν 
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υπήρχαν μεταξύ των άλλων δύο ομάδων με 8 χρόνια εκπαίδευσης και πάνω ή ίσο από 

10 χρόνια εκπαίδευσης. Για το ΤΜΤ-Β δεν βρέθηκαν διαφορές στο χρόνο αντίδρασης 

μεταξύ των ηλικιών 6 και 8 χρόνια αλλά φάνηκε ότι ο χρόνος που χρειαζόταν για να 

συμπληρώσει το ΤΜΤ-Β ήταν μικρότερος για τα άτομα που είχαν μεγαλύτερο ή ίσο 

από δέκα χρόνια εκπαίδευσης. Ωστόσο η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στο 

ΤΜΤ τεστ δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική P =0.056. Tέλος βρέθηκε ότι 

εκτελεστικές, οπτικές και κινητικές δεν υφίστανται σημαντική μείωση όπως 

συμβαίνει στην ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 85 ετών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

επίδραση του μορφωτικού επιπέδου των υποκειμένων στις εκτελεστικές λειτουργίες, 

δεν έχει αποδειχθεί πλήρως (Hashimoto, Meguro, Lee, Kasai, Ishhi, Yamaguchi, 

2006). 

Διάφορες έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι τα αποτελέσματα των τεστ που 

βασίζονται στην παραγωγή λέξεων, δέχονται σημαντική επίδραση από την ηλικία των 

υποκειμένων που τα πραγματοποιεί (Crawford, 2000, Kempler, Teng, Dick, Tausig, 

Davis, 1998, Baldo, Shimamura, Delis, Kramer, Kaplan, 2001, Troyer, Moscovitch, 

Winocur, Alexander, Stuss, 2000). Επίσης, πολλοί ερευνητές, μετά την χορήγηση του 

WCST τεστ (Milner, 1963), υποστήριξαν ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σημείωσαν 

μεγαλύτερο αριθμό λαθών, σε σχέση με τα νεώτερα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα (Compton, Bachman,Brand, Avet, 2000, Crawford, Esposito, Luszcz, 

Obonsawin, Stewart, 2000, Esposito, Kirklou, Van Horn, Ellmore, Berrman, 1999, 

Fabiani, Friedman, 1997, Hughes, Bruan, 2002, Hegahama, 1997, Parkin, Java, 1999, 

Moscovitch,Winocur,1995, Whelihan,Lesher,1985).   

Σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες, το νευρικό υπόστρωμα των 

εκτελεστικών λειτουργιών, επιδεινώνεται λόγω της ηλικίας του ατόμου (Raz, 2000). 

Έρευνες που έχουν μελετήσει την απόδοση ατόμων σε διάφορες ηλικίες, έχουν 

αποδείξει ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ανταπεξέρχονται με λιγότερη επιτυχία το 

Stroop test, αφού πραγματοποιούν περισσότερα σφάλματα και αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην ανάκληση μνήμης (Houx, Jolles, 1993, Glisky, Postler, Routhieaux, 

1995, Axelred, Henry, 1992, Beauty, 1993, Fristoe,Salthouse, Woodward, 1997). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει λόγος σχετικά με μία έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε και σκοπό είχε την σύγκριση δύο παλαιότερων ερευνών που 

εξετάζουν την επίδραση ή μη της ηλικίας και του μορφωτικού επιπέδου των 

εξεταζόμενων, στα αποτελέσματα των δοκιμασιών σχετικά με τις εκτελεστικές 

λειτουργίες, που τα υπέβαλλαν. Και στις δύο έρευνες χορηγήθηκε το WCST test. 
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Στην πρώτη έρευνα, οι συμμετέχοντες ήταν 3049 (1687 μεγαλύτεροι ηλικιακά 

ενήλικες και 1362 μικρότεροι ενήλικοι). Ο μέσος όρος των μεγαλύτερα ηλικιακά 

ενήλικων ήταν 71.29 χρόνια (SD = 7.04), ενώ των νεότερων ο μέσος όρος ήταν 24.50 

( SD = 3.14). τα νεώτερα άτομα είχαν 14.44 έτη εκπαίδευσης, ενώ τα μεγαλύτερα 

ηλικιακά άτομα, είχαν 13.37 έτη εκπαίδευσης, (71) = 2.61, p < .05. Επίσης το 55% 

των νεώτερων συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ στους μεγαλύτερους ηλικιακά 

ενήλικες, το 58 % του δείγματος ήταν γυναίκες.  Τα άτομα αυτά εξετάστηκαν ως 

προς τη συσχέτιση της ηλικίας των ατόμων και της αντίδρασης τους στο WCST test, 

όσον αφορά τη διάσταση των αριθμών. Στην δεύτερη τώρα έρευνα, τα υποκείμενα 

που συμμετείχαν ήταν 2923 (1643 μεγαλύτερης ηλικίας και 1280 μικρότερης 

ηλικίας). Ο μέσος όρος της ηλικίας των μεγαλύτερων ενηλίκων ήταν 71.54 χρόνια 

(SD = 7.05), ενώ ο μέσος όρος των νεότερων ατόμων 24.79 χρόνια (SD = 3.07). 

Επίσης τα νεώτερα άτομα είχαν μέσο όρο 14.35 έτη εκπαίδευσης, ενώ τα μεγαλύτερα 

άτομα είχαν μέσο όρο 13.39 έτη εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το 55% των νέων 

συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ενώ στους μεγαλύτερους ηλικιακά ενήλικες, το 58 % 

του δείγματος ήταν γυναίκες.  Όλα τα άτομα εξετάστηκαν ως προς τα λάθη τους και 

τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα 

έκαναν περισσότερα λάθη. Κύριος μεταβλητής στη σύγκριση των δύο αυτών 

μεταβλητών ήταν η ηλικία όπου διαχωρίστηκε σε τρία επίπεδα, άτομα από 55-64 

χρόνια, 65-74 χρόνια και άτομα ηλικίας από 75 και άνω. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της σύγκρισης των δύο ερευνών, γίνεται κατανοητό ότι το WCST test είναι ευαίσθητο 

στις ηλικιακές διαφορές και αυτό αποδεικνύεται στα αποτελέσματα των αποκλίσεων 

των νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη έρευνα 

το D (mean weight effect size) = - 1.13, ενώ στη δεύτερη έρευνα το D = - 1.29. οι δύο 

αυτές μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση της ηλικίας και των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το WCST test αποδεικνύει ότι με 

το πέρασμα του χρόνου η μνήμη εργασίας εξασθενεί. Το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα 

άτομα πραγματοποίησαν λιγότερο επιτυχώς τις δοκιμασίες, μαρτυρά την 

σημαντικότητα της ηλικίας στις εκτελεστικές λειτουργίες. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να γίνει λόγος και για την επιρροή της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων 

που αποδείχθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σημαντικός 

παράγοντας. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν λιγότερα από δώδεκα έτη εκπαίδευσης, 

πραγματοποίησαν περισσότερα λάθη και πέτυχαν λίγες δοκιμασίες (Δ = 1.70) σε 
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σχέση με τα άτομα που είχαν μόρφωση 12 – 15 χρόνια (Δ = - 1.11), ενώ τα άτομα με 

τα λιγότερα λάθη ήταν υποκείμενα που είχαν πάνω από 15 χρόνια μόρφωσης. Για 

ακόμα μια φορά, γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα του ηλικιακού και μορφωτικού 

επιπέδου των υποκειμένων όσον αφορά τις δοκιμασίες που σχετίζονται με τις 

εκτελεστικές λειτουργίες (Rhodes, 2004). 

Μία επιπρόσθετη έρευνα που μελέτησε την επιρροή της ηλικίας  και του 

μορφωτικού επιπέδου πραγματοποιήθηκε σε 719 άτομα (343 άνδρες και 376 γυναίκες 

) ηλικίας 20 με 89 ετών. Οι ηλικίες στο δείγμα ήταν ως εξής 20-29ετών (n= 155), 30-

39ετών (n=129), 40-49ετών(n=74), 50-59ετών(n=68), 60-69ετών(n=104), 70-

79ετών(n=114), 80-89ετών(n=77). Ο μέσος όρος ήταν 50.96 ετών (SD=21.10 

χρόνια). Με βάση λοιπόν την ηλικία, το 5.7% του δείγματος είχαν λιγότερο από 8 

χρόνια εκπαίδευσης, το 10.8% είχαν 9-11 έτη εκπαίδευσης, το 36.3% είχαν 12 έτη 

εκπαίδευσης, το 26.6% είχαν 13- 15 έτη εκπαίδευσης και τέλος το 20.6 % είχαν ίσο ή 

μεγαλύτερη από 16 χρόνια εκπαίδευσης .  Χορηγήθηκαν δοκιμασίες όπως οι  D-

KEFS (Delis-Kaplan Executive Function System)  και  Trail Making Test (Nancy et 

al., 2005), που σκοπό είχαν τη μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών και 

συγκεκριμένα δραστηριότητες ταχύτητας, κίνησης και γνωστικής ευχέρειας. Στα 

αποτελέσματα όσο αναφορά το D-KEFS Trail Making Test, βρέθηκε ότι η ηλικία 

αποτελεί το μοναδικό προγνωστικό παράγοντα του switching test και είναι στατιστικά 

σημαντική (p<.01) . Συνεπώς η επιρροή της ηλικίας καθώς και του μορφωτικού 

επιπέδου γίνεται φανερή. Συμπερασματικά, καθώς αυξάνεται η ηλικία των ατόμων 

που πήραν μέρος, οι συγκεκριμένες ικανότητες που μελετήθηκαν εξασθενούν 

(Wecker, Kramer, Halam, Delis, 2005). 

  Εκτός όμως από την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων, 

σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή επίτευξη των τεστ που στόχο έχουν την μελέτη 

των εκτελεστικών λειτουργιών των συμμετεχόντων, είναι η υγεία των ατόμων αυτών. 

Σύμφωνα με υπάρχουσα έρευνα, οι ερευνητές δήλωσαν ότι μελέτησαν  41 ενήλικες 

ηλικίας 53 έως 90 ετών με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη και 424 υγιείς ενήλικες. 

Αποδείχθηκε λοιπόν, ότι οι υγιείς ενήλικες είχαν σημειώσει καλύτερες επιδόσεις σε 

σύγκριση με τους διαβητικούς, σε δύο εξετάσεις για τη διανοητική λειτουργία, τις 

εκτελεστικές λειτουργίες και την ταχύτητα ανταπόκρισης. Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω έρευνας δηλώνουν, ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες συγκαταλέγονται στα 

σημαντικότερα συστατικά μέρη της καλής νοητικής υγείας (Yeung, Fischer, Dixon, 

2008). 
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Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η σύνδεση της υγείας του ατόμου και των 

εκτελεστικών του λειτουργιών, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για πολλούς 

ερευνητές. Σύμφωνα με μία ολλανδική έρευνα, έχει αποδειχθεί ότι σε ηλικιωμένους 

ανθρώπους τα υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα σχετίζονται με την φτωχότερη 

πνευματική λειτουργία και την γρηγορότερη εξασθένηση των νοητικών ικανοτήτων. 

Έτσι λοιπόν, ασθένειες που αυξάνουν το επίπεδο του ασβεστίου στο αίμα, όπως ο 

καρκίνος, η νεφρική ανεπάρκεια, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασθένηση των 

νοητικών λειτουργιών (εκτελεστικές λειτουργίες). Οι ερευνητές ανέλυσαν 

αποτελέσματα από έρευνα του Ρότερνταμ, στην οποία σχεδόν 8.000 άνθρωποι 75 

ετών και άνω παρακολουθήθηκαν για 11 χρόνια, ενώ στην έρευνα του πανεπιστημίου 

του Leiden, εξέτασαν σχεδόν 600 άντρες και γυναίκες ηλικίας 85 ετών, τους οποίους 

παρακολούθησαν ως τα 90. Στις δυο ομάδες, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα 

υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου σχετίζονταν με χειρότερη νοητική λειτουργία, 

φτωχότερη μνήμη και εκτελεστικές λειτουργίες επίσης σχετίζονταν με υψηλότερα 

επίπεδα ασβεστίου. Το αυξημένο ασβέστιο φάνηκε να συνδέεται με γρηγορότερη 

νοητική εξασθένηση στην έρευνα του Ρότερνταμ αλλά όχι στην έρευνα του 

πανεπιστημίου του  Leiden. Όταν οι ερευνητές απέκλεισαν ανθρώπους με υπερβολικά 

υψηλά επίπεδα ασβεστίου, φάνηκε να ενισχύεται η σχέση μεταξύ επιπέδων 

ασβεστίου και νοητικών λειτουργιών (Πανταζής, 2008) . 

Συνοψίζοντας, κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκατιών, η σημασία 

των εκτελεστικών λειτουργιών χαρακτηρίζεται όλο και σημαντικότερη. Η 

αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

νευροψυχολογικής αξιολόγησης, όπου δύναται να ερευνηθούν λειτουργίες όπως η 

σκέψη, η μνήμη, η επίλυση προβλημάτων, που κύριο σκοπό έχουν την βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Όλοι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, 

τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των 

ψυχοδιαγνωστικών τεστ που χορηγούνε, καθώς επίσης και την δημιουργία ενός 

θερμού κλίματος ανάμεσα σε ερευνητή και εξεταζόμενο, προκειμένου ο 

εξεταζόμενος να ανταπεξέλθει σε αυτό που του ζητείται. Με αυτό τον τρόπο, ο 

ερευνητής δύναται να αντεπεξέλθει στους στόχους που θέτει, στην εξαγωγή δηλαδή, 

αντικειμενικών αποτελεσμάτων που απευθύνονται στο συγκεκριμένο πληθυσμό που 

μελετά. 
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