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Περύληψη 
 

Η γλσζηηθή ςπρνινγία απνηειεί ηνλ ηνκέα εθείλν ηεο ςπρνινγίαο πνπ έρεη σο ζηόρν λα 

εξκελεύζεη κε βάζε ηηο δηάθνξεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Η 

πεξηνρή πνπ θαιύπηεη είλαη ηδηαίηεξα επξεία θαη κέζα ζε απηή ππάξρνπλ ηθαλόηεηεο όπσο ε 

γλώζε, ε ζθέςε, ε δεκηνπξγηθόηεηα αιιά θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Μηα από ηηο πην 

δηαδεδνκέλεο δνθηκαζίεο ζηελ επηζηήκε ηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο είλαη απηή ηνπ Stroop. 

Τα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ από ηνλ πνιύ γλσζηό απηόλ ςπρνιόγν αθνξνύζαλ ζηα 

αληηθξνπόκελα εξεζίζκαηα θαη ζηελ αληίιεςε ησλ αλζξώπσλ πάλσ ζε απηά. 

Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ βαζηθόηεξσλ πξνζεγγίζεσλ, απηώλ ησλ 

Stroop θαη Navon κε κία δηαδηθαζία παξόκνηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη κεγάινη 

κειεηεηέο. Έηζη ινηπόλ, ζε έλα δείγκα ησλ 38 αηόκσλ πνπ επηιέρζεθαλ πξνο εμέηαζε 

δόζεθαλ ζπλδπαζκνί εηθνληθώλ θαη ιεθηηθώλ ζηνηρείσλ κε ζηόρν λα δηεμαρζνύλ 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύζαλ ζηε δηεξγαζία γλώζεο θαη ζην εάλ θαη θαηά πόζν ε ρξήζε 

εηθόλαο παξεκβαίλεη ζε απηή. Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμήρζεθαλ είλαη πνηθίια θαη 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

  



1. Ειςαγωγό 
 

Η γλσζηηθή ςπρνινγία απνηειεί έλα από ηα επηζηεκνληθά πεδία εθείλα ηεο ςπρνινγίαο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ ηόζν ηα θαηλόκελα ηεο αληίιεςεο όζν θαη ησλ δηαθόξσλ 

δηαλνεηηθώλ δηεξγαζηώλ κε ζηόρν λα εμεγήζνπλ ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Η πεξηνρή 

θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα πεξηνρώλ έξεπλαο, εμεηάδνληαο εξσηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

κλήκεο, πξνζνρήο, αληίιεςεο, αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο, ζθέςεο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Wikipedia). Ο όξνο γλσζηηθή ςπρνινγία πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην 

βηβιίν Cognitive Psychology από ηνλ Ulrich Neisser ην 1967 όπνπ δίλεηαη έλαο πνιύ επξύο 

νξηζκόο, δίλνληαο έκθαζε ζηε άπνςε όηη ε λόεζε έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζεκειηώδεηο δνκέο 

(Wikipedia). Απηόο ν νξηζκόο δίλεη ηε δπλαηόηεηα κειέηεο πςειόηεξνπ επηπέδνπ ελλνηώλ, 

όπσο ε ζθέςε, πνπ ηα κνληέξλα βηβιία ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα νξίζνπλ ηελ γλσζηηθή ςπρνινγία (Wikipedia). 

Έλα από ηα βαζηθόηεξα εξσηήκαηα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

έλα ππνθείκελν νδεγείηαη ζηε γλώζε. Βαζηθό αληηθείκελν κειέηεο δειαδή απνηειεί ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη κέζα ζην άηνκν ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ εθείλσλ πνπ 

νδεγνύλ ηόζν ζηε κάζεζε όζν θαη ζηε γλώζε. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ώζηε ε 

πιεξνθνξία λα κεηνπζησζεί ζε κάζεζε πνιύ ζπρλά παξνκνηάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

πέςεο. Με ηελ επεμεξγαζία απηή νη γλώζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη θαη απνζεθεύνληαη, γηα λα 

ελεξγνπνηεζνύλ, όηαλ ηηο ρξεηαζηνύκε. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα κεηαηξαπεί ε πιεξνθνξία 

ζε γλώζε, κεζνιαβνύλ όρη κόλνλ νη αηζζήζεηο, νη νπνίεο θηιηξάξνπλ ηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, αιιά θαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνπλ ηα 

δεδνκέλα ζε γλώζε (Wikipedia). 

Βαζηθή αξρή γηα ηε γλσζηηθή ςπρνινγία απνηειεί ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

γλώζε, δειαδή νη θάζεηο ζηηο νπνίεο ππόθεηηαη ε πιεξνθνξία κε βάζε ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο.  

Πνιιέο θνξέο γελλάηαη ην εξώηεκα εάλ πξόθεηηαη γηα γλσζηηθή ή γηα γλσζηαθή ςπρνινγία. 

Η απάληεζε ζε απηό είλαη πνιύ απιή θαζώο ε γλσζηηθή ςπρνινγία αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηεο γλώζεο ελώ ε γλσζηαθή πξνέξρεηαη από ηελ ίδηα ηε γλώζε θαη 

αλαθέξεηαη ζε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αληηθείκελν ηεο γλώζεο αιιά θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1967


H γλσζηηθή ςπρνινγία βξίζθεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα όπνπ θηιόζνθνη όπσο ν 

Πιάησλ ή ν Αξηζηνηέιεο αζρνιήζεθαλ εηδηθά θαη εληαηηθά κε απηή. Σηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ 

θαη ηηο αμέιηιμεο αξθεηέο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ πιαλήηε όπσο ν Descartes ή ν 

Wundt αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ην ηη απηή πξεζβεύεη αιιά θαη κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα κπνξνύζαλ λα ηελ εμειίμνπλ.  

Μηα από ηηο πην δηαδεδνκέλεο δνθηκαζίεο ζηελ επηζηήκε ηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο είλαη 

απηή ηνπ Stroop. Ο Stroop (1935) δελ ήηαλ ν πξώηνο επηζηήκνλαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 

κειέηε ησλ παξεκβνιώλ κεηαμύ αληηθξνπόκελσλ εξεζηζκάησλ. Οη έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε 

κειεηνύζαλ ηα δύν θαηλόκελα (ηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ θαη ηελ νλνκαζία ησλ ρξσκάησλ) 

μερσξηζηά θαη θαηόπηλ ζπλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα. Δθείλν πνπ δηαθνξνπνίεζε ηνλ Stroop 

ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, ήηαλ όηη πξώηνο απηόο ζθέθηεθε λα ελνπνηήζεη ηα δπν θαηλόκελα 

ζε έλα θνηλό πιαίζην εμέηαζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε 

παξαθάησ  θαη πάλσ ζην νπνίν βαζηζηήθακε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

,απνηειεί έλα θιαζζηθό παξάδεηγκα δνθηκαζηώλ ,ην νπνίν κειεηάηαη ηα ηειεπηαία 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα ρξόληα (Gray, Schunn, & Lovett, 2001). Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη σο 

έλα από εθείλα ηα πεηξακαηηθά έξγα ,όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα ρεηξηζηνύλ κε 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζπγθξνπόκελεο πιεξνθνξίεο (Gray, Schunn, & Lovett, 2001). Σηελ 

δνθηκαζία ηνπ Σηξνύπ παξνπζηάδνληαη ιέμεηο ρξσκάησλ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθό ρξώκα 

κειάλεο θάζε θνξά. Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ην όλνκα ηεο ιέμεο ζπκθσλεί κε ην κειάλη ηεο 

ιέμεο θαη ζε θάπνηεο όρη. Σηελ δνθηκαζία ηνπ Σηξνύπ νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 

θαηνλνκάζνπλ όζν ηνλ δπλαηόλ γξεγνξόηεξα ην ρξώκα ηεο κειάλεο, κε ηελ νπνία είλαη 

ηππσκέλν θάπνην όλνκα ρξώκαηνο ή θάπνηνο ζπλδπαζκόο ζπκβόισλ κε ζπγθεθξηκέλνπ 

λνήκαηνο ,όπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζεηξά από Φ θεθαιαία ,΄΄ΦΦΦΦ΄΄  (MacLeod, 1992). 

Σηελ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη ζηελ νπζία λα αγλνήζνπλ ηελ 

απηόκαηε απόθξηζε ηεο αλάγλσζεο κηαο ιέμεο . Αλη’ απηνύ πξέπεη λα επηθεληξώζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ θαηνλνκαζία ηεο απόρξσζεο  (Cohen, Dunbar, & McCelland, 1990) 

(McLeod, 1991). Δδώ λα αλαθέξνπκε ηελ ύπαξμε ελόο βαζηθνύ θνηλνύ ζεκείν κεηαμύ ηεο 

ζεσξίαο ηνπ Σηξνύπ θαη ηεο εξεπλεηηθήο καο ππόζεζεο .Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθή καο 

πξνζδνθία ήηαλ όηη ηα εηθνληθά εξεζίζκαηα ζα πξσηαγσληζηνύζαλ ζηελ πξνζνρή ησλ 

ζπκκεηερόλησλ πεξηζζόηεξν από όηη ηα ιεθηηθά . 

   Σηελ θιαζζηθή έθδνζε ηεο δνθηκαζίαο Stroop (1935), ν Stroop παξνπζίαδε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θάξηεο , νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ 100 ρξσκαηηζκέλεο ιέμεηο .Οη ιέμεηο απηέο 

ήηαλ ηππσκέλεο ζε 10 ζεηξέο από 10 ιέμεηο ε θάζε κηα . Ο Σηξνύπ παξαηήξεζε, όηη ν κέζνο 



ρξόλνο ηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο πεηξακαηηθέο θάξηεο ήηαλ 43.30 sec, 

ελώ ν κέζνο ρξόλνο ,πνπ απαηηνύζε ε θαηνλνκαζία ηνπ ρξώκαηνο κηαο ιέμεο ήηαλ 110,3 sec 

(Case, 1992) (Demetriou, 1992) (Fischer, 1980) (Halford, 1993) (Piaget, 1950) δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο απηόκαηεο εζηίαζεο 

ηεο πξνζνρήο. 

Δπεμεγεκαηηθά , ν πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ηεο δεύηεξεο ζπλζήθεο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

ην άηνκν παξνπζηάδεη κηα ηζρπξόηεξε ηάζε λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο έλαληη ηεο αδύλακεο 

δηεξγαζίαο ηνπ εληνπηζκνύ θα ηεο θαηνλνκαζίαο ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ (Case, 1992) 

(Demetriou, 1992) (Fischer, 1980) (Halford, 1993) (Piaget, 1950). Δπηπιένλ, ζε ζύγρξνλεο 

ζεσξίεο αλαθέξεηαη, πσο ν απηνκαηηζκόο θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο δνθηκαζίαο ή δηεξγαζίαο 

ζεκαίλεη θαη ιηγόηεξε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ιηγόηεξν ρξόλν (MacLeod, 1992). 

   Τν θαηλόκελν ηεο δνθηκαζίαο ηνπ Σηξνύπ έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηηο γλώζεηο καο 

ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο. Η πξνζνρή ζηνρεύεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπιάρηζηνλ πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε εξεζίζκαηα κε δπν εμέρνπζεο δηαζηάζεηο .Οη 

ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ ηελ κία από ηηο δύν δηαζηάζεηο θαη λα αγλνήζνπλ 

ηελ άιιε  (Gray, Schunn, & Lovett, 2001). Υπάξρεη εθείλε ε όςε ηνπ θαηλνκέλνπ (Stroop), ε 

νπνία θαηαδεηθλύεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα απηνκαηηζκνύ, πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη νη 

άλζξσπνη ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ δπν δηαζηάζεσλ.  Οη ζπκκεηέρνληεο, 

εηδηθά ζε πεηξάκαηα ηύπνπ Σηξνύπ, παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε απηνκαηνπνίεζε θαηά ηελ 

αλάγλσζε ιέμεσλ, παξά θαηά ηελ θαηνλνκαζία ρξσκάησλ. Απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά, όηη ε 

αλάγλσζε απαηηεί ιηγόηεξνπο πόξνπο πξνζνρήο θαη σο εθ ηνύηνπ απηή ε παξέκβαζε 

επηβαξύλεη πεξηζζόηεξν ηελ θαηνλνκαζία άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Gray, Schunn, & Lovett, 

2001). Θεσξεηηθά, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία καο νδεγνύλ ζε εθείλν ην ζεκείν, όπνπ 

αλακέλνπκε, όηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ρξεηάδνληαη 

ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα επεμεξγαζηνύλ ηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα ζε ζρέζε κε ηα εηθνληθά. 

Απηνύ ηνπ ηύπνπ ε παξεκβνιή (color-word interference), ε νπνία ζηε παξνύζα κειέηε 

αθνξά ηελ ζρέζε εηθόλαο-ιέμεο , κπνξεί λα εθιεθζεί σο έλα κέηξν ηνπ απηνκαηηζκνύ ηεο 

αλάγλσζεο (Logan, 1997). 

Μεηαγελέζηεξα ν Navon(1977)  πξαγκαηνπνίεζε έλα παξόκνην πείξακα κε απηό ηνπ Stroop . 

Ο Navon(1977) πξόηεηλε κηα αληίζηνηρε δνθηκαζία κε ζθνπό λα εξεπλήζεη ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ λα επηθεληξώζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλα επίπεδν ηνπ εξεζίζκαηνο 

θαη λα αγλνήζνπλ ηα ππόινηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα , ζηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάζηεθε 



έλα κεγάιν γξάκκα (σο επηζθνπηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλνιηθνύ εξεζίζκαηνο)  

απνηεινύκελν από άιια κηθξόηεξα γξάκκαηα (ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαη ηνπο δόζεθε ε 

νδεγία λα αληαπνθξηζνύλ κόλν ζην πξώην ή κόλν ζην δεύηεξν (Hommel, 1997). Δδώ 

αλαθέξνπκε όηη ν βαζηθόο ΄΄απνπξνζαλαηνιηζκόο΄΄ ηεο πξνζνρήο ησλ ππνθεηκέλσλ ζα 

πεξίκελαλ λα επηηεπρζεί κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν. Τν εξέζηζκα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

επηζθνπηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ (γξάκκα π.ρ. Η) είηε ζα παξνπζίαδε κηα ζπκθσλία κε ηα 

ηνπηθά (π.ρ. έλα Η ζρεκαηηζκέλν από επηκέξνπο κηθξόηεξα Η) είηε όρη (π.ρ. έλα Η 

ζρεκαηηζκέλν από κηθξόηεξα S). Σπλήζσο ηα ππνθείκελα ηα πήγαηλαλ πνιύ θαιύηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πιήξνπο ζπκθσλίαο ησλ εξεζηζκάησλ (επηζθνπηθώλ θαη ηνπηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εξεζίζκαηνο), παξά ζε πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

(Hommel, 1997). Με αθνξκή ην κόιηο πξναλαθεξζέλ βηβιηνγξαθηθό ζηνηρείν πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζε απηό ην ζεκείν, όηη θαη εκείο ήξζακε αληηκέησπνη κε κηα αλάινγε 

θαηάζηαζε. Δπεμεγεκαηηθά, ηα ππνθείκελα θάλεθε λα έρνπλ κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο 

,όηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλακε δελ παξνπζίαδαλ θάπνηα κεηαμύ ηνπο ζύγθξνπζε (π.ρ. 

Γαιιηθή εηθόλα παξνπζηάδεηαη κε κηα πεξηερόκελε Γαιιηθή ιέμε) . Με βάζε θαη ηελ 

παξαπάλσ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ν Navon(1977) ππνζηήξημε όηη ε αληίιεςε πξνρσξά από 

κία επηζθνπηθή (global) ζε κηα πεξηζζόηεξν ηνπηθή (local) αλάιπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

.Υπνζηήξημε, επίζεο, όηη ηα δύν επίπεδα ηεο αληίιεςεο απνηεινύλ ην θύξην ζέκα ζε κνληέια 

παξεκβνιήο, όπσο απηό ηνπ Σηξνύπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα επηζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο 

αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ αλαγλώξηζε ησλ επηκέξνπο – ηνπηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Αληίζεηα, ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ παξεκβάιινληαη ζηνλ ίδην βαζκό 

ζηελ δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ησλ επηζθνπηθώλ (Navon, 1977). Γηα παξάδεηγκα ,ιέμεηο 

ηππσκέλεο κέζα ζε εηθόλεο παξεκβαίλνπλ ζηελ ίδηα ηελ θαηνλνκαζία  ησλ εηθόλσλ 

(Hentschel, 1973) (Rosinski, Golinkof, & Kukish, 1975). 

Ο Γεύηεξνο παγθόζκηνο πόιεκνο πνπ αθνινύζεζε, αιιά θαη ε επηθξάηεζε ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνύ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απνκάθξπλαλ ην ελδηαθέξνλ απ ηε κειέηε ηνπ 

«καύξνπ θνπηηνύ», κεηαηνπίδνληαο παξάιιεια ην βάξνο ηεο έξεπλαο, απνθιεηζηηθά ζρεδόλ 

πξνο ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο.Έηζη παξήιζε κηα δεθαπεληαεηία ρσξίο θάπνηα 

νπζηαζηηθή πξόνδν, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Σηή δεθαεηία απηή θαη ππό ην 

θξάηνο ηεο επηξξνήο ηεο λενζύζηαηεο Γλσζηηθήο Χπρνινγίαο, παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή 

πξνο ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Σηα πιαίζηα ινηπώλ απηά αλαβηώλεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ Stroop. 



Δμεηάδνληαο ηώξα ηηο βαζηθόηεξεο πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ Stroop θαη Navon 

απνθαζίζακε λα πξνβνύκε ζε κηα παξόκνηα πεηξακαηηθή δνθηκαζία. Όπσο θαη ζηηο 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο έηζη θαη εδώ γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα ειέγμνπκε θαη κεηέπεηηα λα 

δηαζαθελίζνπκε ηνπο κεραληζκνύο ιεηηνπξγίαο δπν βαζηθώλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ . 

Σπγθεθξηκέλα , πξόθεηηαη γηα ηελ δηεξγαζία ηεο (επηιεθηηθήο) πξνζνρήο ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ δηεξγαζία ηεο αλάγλσζεο, ε νπνία κάιηζηα ιεηηνπξγεί θαηά έλαλ απηόκαην ηξόπν. 

Παξαπάλσ αλαθεξζήθακε ζηελ δπλαηόηεηα ησλ επηζθνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ λα 

παξεκβαίλνπλ θαη λα δπζθνιεύνπλ ηα ππνθείκελα ζην λα αλαγλσξίζνπλ επηηπρώο ηα ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σηελ δεδνκέλε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλδπαζκνί 

εξεζηζκάησλ , νη νπνίνη απνηεινύληαη από εηθνληθά θαη ιεθηηθά ζηνηρεία . Δδώ ηα 

επηζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη ρώξεο(εηθόλα) , ελώ ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη 

ιέμεηο, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζην θέληξν απηώλ ησλ εηθόλσλ. Έηζη ινηπόλ, γηα εκάο 

βαζηθόο ζηόρνο απνηέιεζε ην λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνύκε εάλ έλα γεληθό εξέζηζκα, ε 

εηθόλα, κπνξεί λα παξέκβεη ζηελ δηεξγαζία ηεο αλάγλσζεο, ώζηε ην ππνθείκελν λα 

δπζθνιεπηεί λα αλαγλσξίζεη ην εηδηθό εξέζηζκα (ιέμε) ή εάλ ζα ζπλέβαηλε ην αληίζεην. 

2. Μεθοδολογύα 
 

Η ππόζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο πξνθύπηεη από έλα ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα ,ην 

νπνίν απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο . Σε πεξίπησζε πνπ έλα 

ππνθείκελν πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ηαπηόρξνλα έλα εηθνληθό εξέζηζκα θαη έλα ιεθηηθό 

εξέζηζκα , ρσξίο όκσο λα γλσξίδεη ζε πνην πξέπεη λα επηθεληξώζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ,ηόηε ηη 

ζα ππεξίζρπε; Δκείο πξνζδνθνύκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Navon(1977) ην εηθνληθό 

εξέζηζκα είλαη απηό πνπ ζα επηθεληξώζεη θαη ζα απνπξνζαλαηνιίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ππνθεηκέλνπ .Τν πεηξακαηηθό ζρέδην, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ κεηαμύ νκάδσλ. Η βαζηθή ζπλζήθε ,ε νπνία δηέθεξε κεηαμύ ησλ δύν 

πεηξακαηηθώλ νκάδσλ ήηαλ ν ρξόλνο παξνπζίαζεο ησλ εξεζηζκάησλ. Η κεηαβιεηή ηνπ 

ρξόλνπ παξνπζίαζεο ησλ εξεζηζκάησλ καο δηαζθαιίδεη ην όηη ηα ππνθείκελα δελ ζα έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηνύλ όια ηα ζηνηρεία ησλ εξεζηζκάησλ εμίζνπ .Με ιίγα ιόγηα 

ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ,πνπ ζα επηθεληξώζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, δίλνληαο έηζη ζε εκάο κηα 

πην μεθάζαξε εηθόλα γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ε αληηιεπηηθή καο ηθαλόηεηα (εζηίαζε πξνζνρήο 

ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ απηνκαηηζκό ηεο αλάγλσζεο). Σπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε νκάδα 



(Ν=19) ν ρξόλνο παξνπζίαζεο ήηαλ 2 δεπηεξόιεπηα, ρξνληθή δηάξθεηα ε νπνία ζηελ δεύηεξε 

πεηξακαηηθή νκάδα κεηώζεθε ζην έλα δεπηεξόιεπην . 

2.1 Ερεθίςματα 
 

   Οη ηύπνη ησλ εξεζηζκάησλ ήηαλ δύν βαζηθώλ κνξθώλ. Από ηελ κηα είρακε κηα εηθόλα θαη 

εληόο απηήο ήηαλ ηνπνζεηεκέλε κηα ιέμε. Όζνλ αθνξά ζηελ εηθόλα , ππήξρε από κία εηθόλα 

γηα ηηο ηέζζεξηο ρώξεο (Αγγιία – Γαιιία –Ιηαιία – Διιάδα) . Τν ιεθηηθό εξέζηζκα ηώξα είρε 

θαη απηό ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο (κηα γηα θάζε γιώζζα, Α-Γ-Ι-Δ). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη πξόθεηηαη γηα ζπλδπαζκό εηθνληθώλ θαη ιεθηηθώλ εξεζηζκάησλ, κε ηελ 

δηαθνξά όηη γηα ηηο εηθόλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν ηέζζεξα θόλην, ελώ γηα ηα ιεθηηθά 

εξεζίζκαηα ρεηξηζηήθακε δεθαέμη δηαθνξεηηθέο ιέμεηο  .   

 

    

Figure 1 :  Παράδειγμα παροσζίαζης ενός ερεθίζμαηος ,εικονικού και λεκηικού ηύποσ 

 

2.2 Υποκείμενα 
 

   Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πείξακα ήηαλ 38 (19 γηα 

θάζε πεηξακαηηθή ζπλζήθε) ,νη νπνίνη ήηαλ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ε  

επηινγή ηνπο έγηλε θαηά ηπραίν ηξόπν. Οη ειηθίεο ηνπ θπκαίλνληαλ από 18-25 εηώλ θαη σο 

θίλεηξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο έιαβαλ κηα κνλάδα ζην κάζεκα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. 



Δπηπιένλ σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ θαζνξίζηεθε ε θαλνληθή ή 

δηνξζσκέλε όξαζε (κεηαβιεηή ειέγρνπ) . Δπίζεο ,πξηλ από ην μεθίλεκα ηνπ πεηξάκαηνο, 

ηνπο δόζεθαλ νδεγίεο  ζρεηηθά κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκπιήξσλαλ κηα θόξκα 

ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πείξακα . 

2.3 Διάταξη και υλικά 
   

 Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία έιαβε ρώξα ζην εξγαζηήξην πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ε δηάξθεηα θπκαηλόηαλ κεηαμύ 9-12 ιεπηώλ. Γηα ηελ ζπλνιηθή 

επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλσλ Picasa 

(http://picasa.google.com/) . Τν ίδην πξόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ιεθηηθώλ εξεζηζκάησλ εληόο ησλ εηθόλσλ. Σρεηηθά ηώξα κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα παξνπζίαζεο εξεζηζκάησλ, 

Superlab version 4.5 .Οη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ζε κηα απόζηαζε ησλ 60 εθαηνζηώλ από 

ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή . 

2.4 Διαδικαςύα 
 

    Σπλερίδνληαο , ζα αλαθέξνπκε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο , έηζη ώζηε 

λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή .Αξρηθά ,πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα εξεζίζκαηα ,κε ηελ κνξθή 

ζπλδπαζκνύ ,ήηαλ 64 ζηνλ αξηζκό γηα ηελ θάζε δνθηκαζία . Γηα θάζε ρώξα(εηθόλα) ππήξραλ 

ηέζζεξηο ιέμεηο δηαθνξεηηθήο γιώζζαο. Οη ιέμεηο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζην θέληξν ησλ 

εηθόλσλ ,πνπ παξνπζηάδνληαλ. Βάζεη ρξνληθήο αθνινπζίαο ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είρε 

ηελ εμήο πνξεία . 

2.4.1 Εκπαίδευςη και εξοικείωςη 
 

 Τν πείξακα μεθίλαγε κε ην πξώην ζηάδην θαηά ην νπνίν ηα ππνθείκελα ελεκεξώλνληαλ γηα 

ηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο . Σηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα πεξάζνπλ κηα 

δηαδηθαζία εμνηθείσζεο αιιά θαη εθπαίδεπζεο.  Δπεμεγνύκε εδώ, όηη ε εμνηθείσζε 

αθνξνύζε ηηο ιέμεηο ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ (Α-Γ-Ι-Δ) . Σην ζηάδην απηό, παξνπζηάδνληαλ 

ηέζζεξηο θαηάινγνη κε ηηο ιέμεηο , ηηο νπνίεο ζα ζπλαληνύζαλ ζηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε ηνπ 

πεηξάκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο γηα λα πεξάζνπλ από ηνλ έλα θαηάινγν ησλ ιέμεσλ ζηνλ 

http://picasa.google.com/


επόκελν ,έπξεπε απιά  λα παηήζνπλ ην Spacebar .Σηελ ζπλέρεηα εμεηάζακε ηελ εμνηθείσζε 

ηνπο κε ηηο ιέμεηο αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν απάληεζεο. Ο ηξόπνο εμέηαζεο είρε ηελ εμήο 

κνξθή: Οη αξηζκνί 1, 2, 3, 4 αληηζηνηρνύζαλ ζε θάζε κηα από ηηο ρώξεο. Ο αξηζκόο 1 

αληηζηνηρνύζε ζηελ αγγιηθή γιώζζα , ν 2 ζηελ γαιιηθή γιώζζα , ν 3 ζηελ ηηαιηθή γιώζζα 

θαη ν 4 ζηελ ειιεληθή γιώζζα .Σηελ νζόλε ηνπ Η/Υ παξνπζηαδόηαλ κηα ιέμε από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο γιώζζεο θαη ην ππνθείκελν έπξεπε λα θάλεη ηελ ζσζηή αληηζηνίρηζε. 

Αθνύ ηειείσλε απηό ην ζηάδην, ζεηξά είρε κηα δηαθάλεηα ,ζηελ νπνία αλαγξάθνληαλ 

ρξήζηκεο θαη επεμεγεκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο πεηξακαηηθήο δνθηκαζίαο . 

 

Οδηγύεσ για το ςτϊδιο Εκπαύδευςησ Λϋξεων  

Σην θέληξν ηεο νζόλεο ζαο ζα εκθαληζηνύλ θάπνηεο ιέμεηο από 4 γιώζζεο:  

Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Ειιάδα.  

 

Αλ δείηε κία αγγιηθή ιέμε πηέζηε ην 1.  

 Γηα Γαιιηθή ην 2.  

 Γηα Ιηαιηθή ην 3.  

 Γηα Ειιεληθή ην 4.  

 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε ζσζηά θαη γξήγνξα. Κάζε θνξά πνπ ζα θάλεηε θάπνην ιάζνο ή ζα 

έρεηε αξγή αληίδξαζε, ε ίδηα ιέμε ζα εκθαλίδεηαη. 

 

Γηα λα δείηε ηηο αγγιηθέο ιέμεηο πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν. 

 
Οδηγίεσ  για το ςτάδιο Εκπαίδευςησ Εικόνων 
                   

Σην θέληξν ηεο νζόλεο ζαο ζα εκθαληζηνύλ θάπνηεο εηθόλεο από 4 ρώξεο:  

Αγγιία, Γαιιία, Ιηαιία, Ειιάδα.  

 

Αλ δείηε κία αγγιηθή εηθόλα πηέζηε ην 1.  

 Γηα Γαιιηθή ην 2.  

 Γηα Ιηαιηθή ην 3.  

 Γηα Ειιεληθή ην 4.  

 



Θα πξέπεη λα απαληήζεηε ζσζηά θαη γξήγνξα. Κάζε θνξά πνπ ζα θάλεηε θάπνην ιάζνο ή ζα 

έρεηε αξγή αληίδξαζε, ε ίδηα εηθόλα ζα εκθαλίδεηαη. 

 

Γηα λα μεθηλήζεηε πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν. 

 

 Κατάλογοσ Αγγλικών Λέξεων 
 
Αγγιηθέο Λέμεηο 

Bacon 

Bikes 

Axons 

Audio 

 
Γηα λα δείηε ηηο επόκελεο ιέμεηο πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν. 

 

 

Οδηγίεσ  για το Βαςικό Πειραματικό Στάδιο 

 

Σηελ νζόλε ζα παξνπζηάδνληαη δύν εηθόλεο κε κία ιέμε επάλσ ηνπο. Η κία εηθόλα ζα 

παξνπζηάδεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο καδί κε ηε ιέμε ηεο θαη ε άιιε ζην θάησ κέξνο. Η 

εηθόλα ζα κέλεη ζηελ νζόλε γηα 2 δεύηεξα. 

 

Πξέπεη λα παξαηεξείηε πξνζεθηηθά ηα εξεζίζκαηα. Μεηά ην εξέζηζκα ζα ζαο δεηείηαη λα 

ζπκεζείηε πνπ ήηαλ θάπνην από ηα ζηνηρεία (πάλσ ή θάησ). 

 

Παξάδεηγκα: Σηελ πάλσ πιεπξά παξνπζηάδεηαη ην θνινζζαίν κε ηε ιέμε "βίδα" θαη ζηελ θάησ 

ν πύξγνο ηνπ Άηθει κε ηε ιέμε "bacon". Εάλ ζαο δεηεζεί ην "ειιεληθό" ζηνηρείν πηέζηε ην 

πιήθηξν "Τ" (top). Εάλ ζαο δεηεζεί ην "ηηαιηθό" ζηνηρείν, ην ίδην. Εάλ ζαο δεηεζεί είηε ην 

γαιιηθό είηε ην αγγιηθό ζηνηρείν πηέζηε ην πιήθηξν "Β" (bottom). 

Μεηά ηελ απάληεζή ζαο ζα εκθαλίδεηαη ην επόκελν εξέζηζκα. 

Απαληήζηε όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα θαη αθξηβέζηεξα κπνξείηε. 

 

Γηα λα μεθηλήζεη ην πείξακα πηέζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν. 

 
 



 

2.4.2 Κύρια Πειραματική Συνθήκη 

 

Σηελ ζπλέρεηα , πεξλάκε ζην βαζηθό πεηξακαηηθό ζηάδην .Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, 

ζην πείξακα καο έρνπκε δπν πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, άξα έρνπκε δπν πεηξακαηηθέο νκάδεο 

.Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είλαη ίδηα θαη γηα ηηο δύν νκάδεο κε ηελ κόλε δηαθνξά λα 

εληνπίδεηαη ζηνλ ρξόλν παξνπζίαζεο ησλ εξεζηζκάησλ θαηά ηελ βαζηθή δνθηκαζία .Αθνύ 

ινηπόλ ,ε δηαδηθαζία ζην ζύλνιν ηεο δελ δηαθέξεη από ζπλζήθε ζε ζπλζήθε ,αο ηελ 

πεξηγξάςνπκε ,ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ ρξνληθή δηαθνξά ηνπο . 

   Η δνθηκαζία μεθηλνύζε κε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξώηεο δηαθάλεηαο. Η δηαθάλεηα πεξηείρε 

έλα ζπλδπαζκό ηεζζάξσλ εξεζηζκάησλ ,πνπ απνηειείην από δύν εηθόλεο θαη δύν 

ελζσκαησκέλεο ιέμεηο .Απηή ε δηαθάλεηα έκελε ζηελ νζόλε ηνπ Η/Υ γηα δύν δεπηεξόιεπηα 

θαηά ηελ πξώηε ζπλζήθε θαη γηα έλα δεπηεξόιεπην θαηά ηελ δεύηεξε ζπλζήθε .Αθνύ 

πέξλαγε ν ρξόλνο παξνπζίαζεο ηνπο παξνπζηαδόηαλ κηα δηαθάλεηα ,όπνπ ήηαλ γξακκέλν ην 

δεηνύκελν ζηνηρείν . Γηα λα κελ θαηεπζύλνπκε ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

ηνπ δεηνύζακε λα καο εληνπίζεη έλα ζηνηρείν από ηα δύν, είηε ιεθηηθό είηε εηθνληθό. Τν 

ππνθείκελν έπξεπε λα αλαθαιέζεη ηνλ ζπλδπαζκό εξεζηζκάησλ, πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθε θαη 

λα ζπκεζεί πνπ εληόπηζε ην εξέζηζκα ,πνπ ηνπ δεηάκε. Δίρε λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 

΄΄πάλσ΄΄(πιήθηξν Τ=top) θαη ΄΄θάησ΄΄(πιήθηξν Β=bottom) .Υπ΄ όςηλ όηη ηνπο δεηνύζακε 

ηελ γξεγνξόηεξε δπλαηή απόθξηζε απάληεζεο, κηαο θαη ν ρξόλνο αληίδξαζεο παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ . Γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ,αο δνύκε 

έλα παξάδεηγκα . Σε κηα δηαθάλεηα παξνπζηάδνληαη δύν εηθόλεο κε δύν ιέμεηο 

(ελζσκαησκέλεο). Σηελ πάλσ πιεπξά ηεο δηαθάλεηαο έρνπκε ηελ εηθόλα ηνπ πύξγνπ ηνπ 

Aiffel (Γαιιηθό ζηνηρείν) κε ηελ ιέμε ΄΄βίδα΄΄(Διιεληθό ζηνηρείν) γξακκέλε ζην θέληξν ηεο. 

Από ηελ άιιε, ζηελ θάησ πιεπξά έρνπκε ηελ εηθόλα ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ θόθθηλνπ 

ιεσθνξείνπ ηεο Αγγιίαο (Αγγιηθό ζηνηρείν) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ιέμε ΄΄amare΄΄ (Ιηαιηθό 

ζηνηρείν) . Δάλ ζηελ επόκελε δηαθάλεηα αλαγξάθεηαη ε θξάζε ΄΄Πνύ εληνπίδεηαη ην γαιιηθό 

ζηνηρείν΄΄ ,ηόηε πνηα ζα ήηαλ ε ζσζηή απάληεζε . Σηελ πάλσ πιεπξά ; άξα ν ζπκκεηέρσλ ζα 

έπξεπε λα παηήζεη ην πιήθηξν Τ κηαο θαη εθεί εληόπηζε ην γαιιηθό ζηνηρείν ,πνπ ηνπ 

δεηήζεθε .Απηή ε δηαδηθαζία θύιεζε κε ηελ εμήο πνξεία κέρξη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλνιηθά 

εμήληα ηέζζεξα εξεζίζκαηα ζηα ππνθείκελα. Αμίδεη εδώ λα ζεκεηώζνπκε όηη ππήξραλ θαη 

δέθα θαηά πξνζέγγηζε εξεζίζκαηα πιήξνπο ζπκθσλίαο (congruent stimuli). Με άιια ιόγηα 



,ηα ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα  παξνπζίαδαλ πιήξε ζπκθσλία κεηαμύ ρώξαο θαη ιέμεο 

(Αγγιηθή εηθόλα κε αγγιηθή ιέμε) .  

 

Figure 2 : Αγγλική εικόνα με Αγγλική λέξη(congruent stimuli) 

 

Figure 3 : Γαλλική εικόνα με Γαλλική λέξη 

 

 

 

 

 



3. Αποτελϋςματα 
 

Σηελ ελόηεηα απηή ζα γίλεη κία δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ιήθζεθαλ κε βάζε ην πείξακα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Δηδηθόηεξα, ηα απνηειέζκαηα ζα 

παξνπζηαζηνύλ κε βάζε ηηο νκάδεο όπσο αθξηβώο ρσξίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. Ξεθηλώληαο ινηπόλ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

πξώηε νκάδα ζηελ νπνία δόζεθε ρξόλνο απόθξηζεο 2 δεπηεξνιέπησλ. Σην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην ζύλνιν ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζε όηη αθνξά ζηηο ιέμεηο αιιά 

θαη ζηηο εηθόλεο. Απηό ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη είλαη όηη ν ρξόλνο νξζήο 

απόθξηζεο ηνπ δείγκαηνο ζε όηη αθνξά ζην θείκελν είλαη ζαθώο πνιύ κεγαιύηεξνο από 

απηόλ ηεο ζσζηήο απόθξηζεο ζε εηθόλεο.  

 

 

Figure 4 : Μζςοσ χρόνοσ ςωςτών αποκρίςεων για την ομάδα 1 

 

Πεξλώληαο ζηηο ιάζνο απαληήζεηο ζηηο νπνίεο έδσζε ην δείγκα, αληηιακβαλόκαζηε πσο θαη 

εδώ παξνπζηάδεηαη αθξηβώο ην ίδην θαηλόκελν. Ο ρξόλνο πνπ θαηαλαιώζεθε γηα λα δνζεί ε 

ιαλζαζκέλε απάληεζε ζε όηη αθνξά ζηε ιέμε είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο από απηόλ πνπ 

θαηαλαιώζεθε ώζηε λα δνζεί κία ιαλζαζκέλε απάληεζε ζε όηη αθνξά ζηελ παξνπζίαζε 

κίαο εηθόλαο.  
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Figure 5 : Μζςοσ χρόνοσ λανθαςμζνων αποκρίςεων για την ομάδα 1 

 

Τα δύν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνπλ ην ζύλνιν ησλ ζσζηώλ θαη ησλ 

ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ εηθόλσλ πνπ δόζεθε ζην δείγκα. Απηό ην νπνίν 

παξαηεξείηαη είλαη όηη ππήξμε έλαο ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζσζηώλ απαληήζεσλ 

έλαληη απηνύ ησλ ιάζνο. Μάιηζηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη ιάζνο απαληήζεηο αλήθνπλ 

πεξίπνπ ζην 1/3 ησλ απαληήζεσλ. Τν πνζνζηό επηηπρίαο αλάκεζα ζηηο δύν θαηεγνξίεο, 

ιέμεηο θαη εηθόλεο δε δηαθέξεη ζεκαληηθά θαζώο ε επηηπρία ζηηο εηθόλεο αγγίδεη ην 68% ελώ 

ζηηο ιέμεηο ην 64%. Βέβαηα, ζην ζύλνιν παξαηεξείηαη όηη ε νξζή απάληεζε ζηηο εηθόλεο 

είλαη θαη πάιη κεγαιύηεξε.  

 

Figure 6 : ύνολο ορθών απαντήςεων 
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Figure 7 : ύνολο λανθαςμζνων απαντήςεων 

 

Τα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ δηεμήρζεθαλ από ηε 

δνθηκαζία ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε δεύηεξε νκάδα. Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί όηη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ αθξηβώο ίδηα θαη γηα ηηο δύν 

νκάδεο κε κνλαδηθή δηαθνξά ζην ρξόλν πνπ δόζεθε ώζηε ν εξσηώκελνο λα εληνπίζεη ηε 

ζσζηή απάληεζε. Έηζη ινηπόλ, ν ρξόλνο πνπ δόζεθε ζηε δεύηεξε νκάδα ήηαλ κηζόο από 

απηόλ πνπ δόζεθε ζηελ πξώηε, δειαδή πεξηνξίζηεθε ζην 1 δεπηεξόιεπην.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ινηπόλ θαη ζε όηη αθνξά ζην κέζν ρξόλν νξζήο απόθξηζεο ησλ 

απαληήζεσλ, παξαηεξείηαη όηη αληηζηξέθνληαη γηα ιίγν ηα δεδνκέλα. Ο ρξόλνο πνπ 

θαηαλαιώζεθε ώζηε λα δνζεί νξζή απάληεζε ζε όηη αθνξά ζηελ εηθόλα είλαη κεγαιύηεξνο 

από απηόλ πνπ ρξεηάζηεθε ώζηε ην ππνθείκελν λα απαληήζεη νξζά ζε όηη αθνξά ζηε ιέμε. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ρξόλνπ ησλ ιάζνο απαληήζεσλ ηα πξάγκαηα αληηζηξέθνληαη θαη 

νκνηάδνπλ κε ηα δεδνκέλα πνπ ιήθζεθαλ από ηελ νκάδα 1. Ο ρξόλνο πνπ θαηαλαιώζεθε 

ώζηε δνζεί ιαλζαζκέλε απάληεζε είλαη κεγαιύηεξνο ζε όηη αθνξά ζηελ ιέμε από όηη ζηελ 

εηθόλα.  
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Figure 8 : Μζςοσ χρόνοσ ορθών απαντήςεων για την ομάδα 2 

 

 

Figure 9 : Μζςοσ χρόνοσ λανθαςμζνων απαντήςεων για την ομάδα 2 

 

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζσζηώλ θαη ιάζνο απαληήζεσλ ζπλαληάηαη ην ίδην θαηλόκελν κε απηό 

ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάζηεθε ώζηε λα δνζεί ε απάληεζε θαη αληίζηξνθα κε ηελ νκάδα 1. Οη 

ζσζηέο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηελ νκάδα απηή αθνξνύλ θπξίσο ζε εηθόλεο ελώ νη 

ιάζνο ζε ιέμεηο. Μάιηζηα ηα πνζνζηό επηηπρίαο ζηηο εηθόλεο αγγίδεη ην 64% ελώ ζηηο ιέμεηο 

ην 57%. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα.  
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Figure 10 : ύνολο ςωςτών απαντήςεων για την ομάδα 2 

 

 

Figure 11 : ύνολο λανθαςμζνων απαντήςεων για την ομάδα 2 
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4. Συζότηςη 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είρε σο ζηόρν ηε δηεμαγσγή ελόο πεηξάκαηνο βαζηζκέλνπ ζηηο 

ζεσξίεο πνπ δηακνξθώζεθαλ θαη ππνζηεξίρζεθαλ από ηνπο Σηξνππ θαη Ναβόλ. Έηζη ινηπόλ, 

ζρεδηάζηεθε έλα πείξακα ην νπνίν εθηειέζηεθε ζε 38 ππνθείκελα – θνηηεηέο θαη ηνπο 

δεηνύζε κε δεδνκέλν κία θάξηα ηελ νπνία ζα έβιεπαλ λα αλαγλσξίζνπλ είηε ηελ ρώξα πνπ 

βξηζθόηαλ ζην άλσ κέξνο ηεο θάξηαο είηε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο πνπ παξνπζηαδόηαλ ζην 

θάησ κέξνο ηεο θάξηαο. Τν δείγκα ρσξίζηεθε ζε δύν νκάδεο κε ίζα κέιε, ηα νπνία 

εμεηάζηεθαλ θαηά βάζε κε ηνλ ίδην ηξόπν κε κνλαδηθή δηαθνξά ην ρξόλν πνπ ηνπο δόζεθε 

ώζηε λα αληηδξάζνπλ ζην εξέζηζκα.  

Τα απνηειέζκαηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, παξνπζίαδαλ νκνηόηεηεο ζην ρξόλν αληίδξαζεο ηεο 

θάζε νκάδαο θαη ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ κέζα ζε απηόλ .Γηαθνξέο 

παξνπζηάδνληαλ όκσο σο πξνο ηηο επηηπρείο απαληήζεηο αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο. Η δεύηεξε 

νκάδα ε νπνία έπξεπε λα απαληήζεη ππό κεγαιύηεξε πίεζε ρξόλνπ θαζώο ηεο δόζεθε ρξόλνο 

αληίδξαζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 1 δεπηεξνιέπηνπ, θάλεθε  λα ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξν ρξόλν ώζηε 

λα βξεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εηθόλεο. Γηα ηελ πξώηε νκάδα ζηελ νπνία 

δόζεθε ρξόλνο 2 δεπηεξνιέπησλ ην απνηέιεζκα ήηαλ δηαθνξεηηθό. Τν δείγκα παξνπζίαζε 

κεγαιύηεξν ρξόλν ζσζηώλ απαληήζεσλ ζε όηη αθνξά ζηηο ιέμεηο.  

Τν πξνζδνθώκελν από ην ελ ιόγσ πείξακα ήηαλ θαη απηό πνπ ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηνπ 

Ναβόλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ην εηθνληθό εξέζηζκα είλαη απηό πνπ ζα επηθεληξώζεη θαη ζα 

απνπξνζαλαηνιίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Πξάγκαηη ινηπόλ, θαη ζε ζπλδπαζκό 

πάληα κε ην ρξόλν θαη ηελ πίεζε πνπ αζθεί απηόο ε δεύηεξε νκάδα, ε νκάδα δειαδή κε ην 

κηθξόηεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ηεο, ρξεηάζηεθε αθελόο πεξηζζόηεξν ρξόλν λα δώζεη ηε ζσζηή 

απάληεζε ζε όηη αθνξά ζηηο εηθόλεο θαη αθ εηέξνπ πεξηζζόηεξν ρξόλν ώζηε λα δώζεη ηελ 

εζθαικέλε απάληεζε ζε όηη αθνξά ζηηο ιέμεηο. Τν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη όηη ε 

παξνπζία ηεο εηθόλαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη 

θαηάθεξε λα απνπξνζαλαηνιίζεη ην δείγκα ππό ηελ πίεζε ηνπ ρξόλνπ.  

Γηα ηελ πξώηε νκάδα όπνπ ηεο δόζεθε κεγαιύηεξνο ρξόλνο απόθξηζεο ηα δεδνκέλα ήηαλ 

ιίγν δηαθνξεηηθά. Τν δείγκα απνθξίζεθε κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε όηη αθνξά ηνπο ρξόλνπο 

αληίδξαζεο ησλ ζσζηώλ θαη ιάζνο απαληήζεσλ αιιά θαη ζην ζύλνιν απηώλ. παξαηεξείηαη 

ινηπόλ όηη ν ρξόλνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ απάληεζε πνπ ζα δνζεί θαη όζν απηόο 



παξαηείλεηαη ηόζν ην ππνθείκελν είλαη ζε ζέζε θαη έρεη ηελ ηάζε λα νδεγείηαη πξνο ην 

ζσζηό απνηέιεζκα.  

Όια όζα κειεηήζεθαλ παξαπάλσ, ζπκθσλνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηε ζεσξία ηνπ Ναβόλ 

πεξί ηεο εηθόλαο θαη ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηό άιισζηε έδεημαλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ιήθζεζαλ από ην πείξακα. Τα απνηειέζκαηα πνπ δόζεθαλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ πξώηε νκάδα ζπκθσλνύλ άιισζηε θαη κε ηε ζεσξία ηνπ 

Σηξνππ πνπ ππνζηεξίδεη όηη ην άηνκν θαηαλαιώλεη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην λα δηαβάδεη ηε 

ιέμε θαη όρη ζην λα θαηνλνκάδεη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνύ καο 

πεηξάκαηνο ήηαλ έλα αληηπξνζσπεπηηθό αληηθείκελν ησλ πόιεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο πξώηεο νκάδαο πνπ είραλ θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ηνπο 

παξνπζηάζηεθαλ λα δηαζέηνπλ έλαλ απηνκαηηζκό ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ιέμεσλ θαζώο 

ζεκείσζαλ πςειό πνζνζηό επηηπρίαο. Ο ίδηνο απηνκαηηζκόο βέβαηα ζρεδόλ ίζρπζε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εηθόλσλ. Γεδνκέλνπ ηνπ αξθεηνύ ρξόλνπ αιιά θαη ηεο εμνηθείσζεο ην δείγκα 

θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη ζεκαληηθό πνζνζηό απηώλ. Σηελ πεξίπησζε ηεο δεύηεξεο νκάδαο 

ε ζπλζήθε ιεηηνύξγεζε κεξηθώο δηαθνξεηηθά. Γεδνκέλνπ ηνπ πνιύ κηθξνύ ρξόλνπ 

παξνπζίαζεο  ην δείγκα παξνπζίαζε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ θαη παξέκεηλε 

ζηηο εηθόλεο. Η πεξίπησζε απηή ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ Σηξνππ θαη ηεθκεξηώλεη επαξθώο ηελ 

ύπαξμε ηνπ κεραληζκνύ.  

Αλάκεζα ζην ελ ιόγσ πείξακα αιιά θαη ζε απηό πνπ δηεμήρζε από ηνλ Σηξνππ 

παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο. Σην δηθό καο πείξακα πξνζηέζεθε ην ζηνηρείν 

ηεο εηθόλαο αιιά θαη ηεο αλαγλώξηζεο ηεο θαηαγσγήο ηεο ιέμεο. Έηζη ην ππνθείκελν πέξα 

από ην γεγνλόο όηη έπξεπε νπζηαζηηθά λα δηαρσξίζεη ηελ εηθόλα από ηελ ιέμε έπξεπε λα 

είλαη θαη ζε ζέζε αλαγλσξίζεη ηελ θαηαγσγή ηεο ιέμεο. Αζθαιώο θαη ππήξρε ρξόλνο 

εθπαίδεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα ππνβαιιόηαλ παξόια 

απηά όκσο ζα ππνζηήξηδε θαλείο όηη εκπεξηείρε έλα πςειόηεξν επίπεδν δπζθνιίαο από απηή 

ηνπ Σηξνππ. Αθόκε, νπζηαζηηθή δηαθνξά ππήξμε θαη ζηνλ αξηζκό ησλ θαξηώλ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζην δείγκα. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ Σηξνππ απηέο έθηαλαλ ηηο 

100 ελώ ζην ελ ιόγσ πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνλάρα 64. Ο ιόγνο πνπ έγηλε ε επηινγή 

απηή ήηαλ γηαηί ζεσξήζεθε αθελόο πσο ν αξηζκόο απηόο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ώζηε λα 

δηεμαρζνύλ απνηειέζκαηα θαη αθεηέξνπ δελ ζέιακε λα απαζρνιήζνπκε γηα πνιύ ώξα ην 

δείγκα ώζηε λα απνθύγνπκε ην θαηλόκελν ηεο αζηνρίαο ιόγσ θνύξαζεο. Τέινο, δηαθνξεηηθά 

ήηαλ θαη ηα ρξνληθά όξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ώζηε λα δηεμαρζεί ην πείξακα. Σηελ 

πεξίπησζε ηνπ δηθνύ καο πεηξάκαηνο ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ 



ππνβιήζεθαλ ζηελ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία κε δηαθνξεηηθά όκσο ρξνληθά πεξηζώξηα. Ο 

ρξόλνο απόθξηζεο κεηώζεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δεύηεξεο νκάδαο ζην κηζό έηζη ώζηε λα 

κπνξεί λα ειεγρζεί άκεζα εάλ θαη θαηά πόζν ε παξάκεηξνο ρξόλνο επεξεάδεη ην απνηέιεζκα 

ηνπ πεηξάκαηνο.  

Όπσο ηειηθά απνδείρζεθε από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ην δείγκα, ν ρξόλνο απνηειεί 

κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξν ζε όηη αθνξά ζηελ απόθξηζε ησλ ζσζηώλ θαη ιάζνο 

απαληήζεσλ. Η κείσζε ηνπ ρξόλνπ αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο έδσζε θαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ έξεπλα. Τα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα αιιά θαη νη παξαπάλσ ζρνιηαζκνί 

απέδεημαλ πόζν ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ρξόλνο θαη νπζηαζηηθά ππνζηήξημαλ ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ Ναβόλ ν νπνίνο ππνζηήξημε όηη ν άλζξσπνο δηαθαηέρεηαη από έλα κεραληζκό 

ππνζηήξημεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Όηαλ ινηπόλ ε πίεζε ηνπ ρξόλνπ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ν 

κεραληζκόο απηόο ηίζεηαη απηόκαηα ζε ελέξγεηα θαη ππεξέρεη ησλ άιισλ κεραληζκώλ. Τν 

ίδην ίζρπζε θαη γηα ηηο απνθξίζεηο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σηελ πεξίπησζε 

όπνπ ν ρξόλνο παξνπζίαζεο ήηαλ πηεζηηθόο ππήξρε κηα έληνλε αληίδξαζε ησλ κεραληζκώλ 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σηελ άιιε πεξίπησζε, ζηελ πεξίπησζε δειαδή όπνπ ν ρξόλνο επέηξεπε 

κία ζρεηηθή ραιάξσζε ζηνλ εξσηώκελν ην απνηέιεζκα ήηαλ δηαθνξεηηθό. Λέμεηο θαη εηθόλεο 

ζπγθέληξσζαλ ζρεδόλ ηα ίδηα πνζνζηά επηηπρίαο. Απηό ινηπόλ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη είλαη 

όηη ε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξόλσλ επηθέξεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαζώο απηόο 

απνδεηθλύεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ έθβαζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο.  

Τν πξνζδνθώκελν από ην πείξακα απνηέιεζκα ήηαλ ε άκεζε απόθξηζε ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ιέμεο. Απηό δειαδή ην νπνίν αλακελόηαλ από ηνλ θάζε εξσηώκελν 

ήηαλ ην λα κπνξεί απηόο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα λα επεμεξγαζηεί ηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα 

θαη όρη ηα εηθνληθά. Τα απνηειέζκαηα από ην πείξακα όκσο έδεημαλ θάηη ηειείσο 

δηαθνξεηηθό. Σηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο 1, λαη κελ ην δείγκα ήηαλ ζε ζέζε ώζηε λα 

επεμεξγαζηεί ζρεηηθά επθνιόηεξα (ηα πνζνζηά είραλ κηθξή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο) ηα ιεθηηθά 

εξεζίζκαηα ρξεηάζηεθε όκσο θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν ώζηε λα θάλεη ηελ επεμεξγαζία απηή. 

Γηα ηε δεύηεξε νκάδα ν κεραληζκόο ιεηηνύξγεζε ιίγν δηαθνξεηηθά. Υπήξμε ζρεηηθά 

κεγαιύηεξε αλαγλώξηζε ησλ εηθνληθώλ εξεζηζκάησλ κε κεγαιύηεξν ρξόλν απόθξηζεο ζε όηη 

αθνξά ζηηο ζσζηέο απαληήζεηο.  

Τν αλακελόκελν από ην πείξακα απηό ήηαλ λα επηβεβαησζνύλ νη απόςεηο ησλ Σηξνππ θαη 

Ναβνλ κε βάζεηο ηηο νπνίεο άιισζηε ζρεδηάζηεθε θαη εθηειέζηεθε ην πείξακα. Οπζηαζηηθά 



απηό ην νπνίν πεξηκέλακε λα απνδεηρζεί είλαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ν άλζξσπνο 

αλαγλσξίδεη θαιύηεξα ηα ιεθηηθά εξεζίζκαηα, πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε. Ο παξάγνληαο 

ρξόλνο είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη κάιηζηα θαηόξζσζε 

λα ρεηξαγσγήζεη θαη θάπνηα από απηά.  

Τειηθά, θαη αθνύ ηα απνηειέζκαηα είλαη κεξηθώο αληηθξνπόκελα δελ επεμεγήζεθε επαξθώο 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη επεμεξγάδνληαη ηηο αληηθξνπόκελεο πιεξνθνξίεο. Τν 

ζπκπέξαζκα πνπ δηεμάγεηαη θάζε θνξά νθείιεηαη θαη αθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

δηεμήρζεθαλ κε βάζε ηηο δύν νκάδεο. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαη θαζνξηζηηθόο ζηε δηεμαγσγή 

ησλ απνηειεζκάησλ απνδείρζεθε όπσο εηπώζεθε πνιιέο θνξέο λα είλαη ν παξάγνληαο 

ρξόλνο.  

Τέινο, ηα πεηξάκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα δηεμαρζνύλ ηα 

θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Θα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θπζηθά κέζνδνη ώζηε λα δηεμαρζεί ην απνηέιεζκα πνπ ζα ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθό θαη ζα έδηλε επαξθή απνηειέζκαηα γηα ηα εξσηήκαηα πνπ γελλνύληαη.  
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