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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Κατά την ανάπτυξη τα παιδιά εμφανίζουν σημαντική βελτίωση στον έλεγχο των σκέψεων και 

των ενεργειών τους. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται στην ανάπτυξη των εκτελεστικών 

λειτουργιών, των ανώτερων γνωστικών διαδικασιών που ελέγχουν τη στοχοκατευθυνόμενη 

συμπεριφορά. Σε αντίθεση με τις πρώιμες θεωρήσεις για την ενιαία φύση των εκτελεστικών 

λειτουργιών, πιο πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο γνωστικός έλεγχος διακρίνεται σε 

τρεις τουλάχιστον βασικές συνιστώσες: τη γνωστική εναλλαγή ή ευελιξία, την αναστολή, και 

την παρακολούθηση και ενημέρωση του περιεχομένου της εργαζόμενης μνήμης. Ένα από τα 

σύνθετα γνωστικά έργα που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διερεύνηση των εκτελεστικών 

λειτουργιών είναι η Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών (ΠΤΑ). Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει 

αναδείξει τη στενή σχέση ανάμεσα στην ικανότητα τυχαιοποίησης και τις εκτελεστικές 

λειτουργίες καθώς και τη συμβολή των προμετωπιαίων δομών στην παραγωγή τυχαίων 

ακολουθιών. Με βάση, (1) την παραγοντική δομή των δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας στα 

έργα ΠΤΑ που εντοπίστηκε από τους Towse & Neil (1998), (2) τα ευρήματα προηγούμενων 

ερευνών που υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες συνδέονται με τις εκτελεστικές 

λειτουργίες της αναστολής και της εργαζόμενης μνήμης, και (3) τα αποτελέσματα της 

διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων στα δεδομένα της παρούσας έρευνας, ο κύριος στόχος 

αυτής της εργασίας ήταν να μελετήσει την επίδραση της ηλικίας στην παραγωγή τυχαιότητας 

σε παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών (n = 106), σε τρεις ηλικιακές ομάδες (7-9, 10-12, και 13-15 

ετών). Η επίδραση της ηλικίας βρέθηκε να είναι σημαντική για την επίδοση σε 4 από τους 7 

δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας, ειδικά ανάμεσα στη μικρότερη και τη μεγαλύτερη ηλικιακή 

ομάδα. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ικανότητα τυχαιοποίησης των συμμετεχόντων, 

συγκρίνοντας τις τυχαίες ακολουθίες τους με ισάριθμες ψευδοτυχαίες αλληλουχίες που 

δημιουργήθηκαν από ένα πρόγραμμα Η/Υ. Οι τυχαίες ακολουθίες των συμμετεχόντων 

διέφεραν με στατιστικώς σημαντικό τρόπο από τις ακολουθίες του Η/Υ, εμφανίζοντας 

μεγαλύτερη στερεοτυπία, όπως αναμενόταν. Διαφορές φύλου στην ικανότητα τυχαιοποίησης 

των συμμετεχόντων δεν εντοπίστηκαν. Τέλος, η υπόθεση ότι η επίδοση στους δείκτες 

μέτρησης της τυχαιότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία της αναστολής, θα συσχετιζόταν 

με την επίδοση στη δοκιμασία Stroop δεν επιβεβαιώθηκε. Οι προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα περιλαμβάνουν τη μελέτη της ηλικίας ως συνεχούς μεταβλητής και τη χρήση 

περισσότερων νευροψυχολογικών εργαλείων.  

Λέξεις κλειδιά: εκτελεστικές λειτουργίες, παραγωγή τυχαίων αριθμών, εργαζόμενη μνήμη, ανaστολή 
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ABSTRACT 
 

Developing children become significantly more able to control their thoughts and actions. This 

change has been attributed to the development of executive functions which constitute a 

group of higher order cognitive processes that subserve goal-directed behaviour. Executive 

functions were initially considered as a unitary cognitive function principally localized in the 

frontal lobes that controls the operation of various cognitive sub-processes. More recent 

studies have provided evidence for the nonunitary nature of the central executive, which can 

be separated into at least three functions: mental-set shifting, inhibiting prepotent responses, 

and updating the content of working memory. One of the complex tasks widely used for the 

investigation of executive functions is Random Number Generation (RNG). Numerous studies 

have demonstrated a close relationship between randomization performance and executive 

functioning as well as the prefrontal contribution to the generation of random sequences. 

Based on (1) the factors of the RNG task measures identified by Towse & Neil (1998), (2) 

previous findings that support the view that these factors tap two components of the 

executive functions, inhibiting and updating, and (3) our results of principal component 

analysis which replicated the factor structure proposed by Towse & Neil (1998), the main goal 

of this study was to investigate age related differences in the randomization performance of 

children aged 7 to 15 (n=106) years old in three age groups (7-9, 10-12, and 13-15 years old). A 

significant effect of age was found in 4 of the 7 measures tapping both inhibition and working 

memory, especially between the youngest and the oldest groups. In addition, randomization 

performance was studied by comparing the subjects’ random sequences to 106 computer-

generated pseudorandom sequences. The children’s performance was found to differ 

significantly from the computer sequences, showing more stereotypy, as hypothesized. No sex 

differences were observed in the subjects’ randomization performance. Finally, the hypothesis 

that the subjects’ performance on the RNG task measures that load in the “prepotent 

associates” component and tap inhibition, would correlate with their performance on the 

Stroop color-word task, was not confirmed. Future research could confirm the present 

developmental findings using larger samples so that age can be analyzed as a continuous 

variable. Moreover, the use of more cognitive tasks could provide a better understanding to 

the relationship between randomization performance and executive functioning. 

Key words: executive functions, random number generation, working memory, inhibition 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

Εισαγωγή 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια των εκτελεστικών λειτουργιών έχει δεχθεί 

αξιοσημείωτη προσοχή, έχοντας γίνει το επίκεντρο μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων, 

συμπεριλαμβανομένων της νευροψυχολογίας, της γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας 

και των νευροεπιστημών. Οι λόγοι για τους οποίους οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν 

προσελκύσει τόσο μεγάλο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον μπορούν να 

συνοψιστούν σε δύο ευρέως αποδεκτές παραδοχές σχετικά με αυτές. Η πρώτη αφορά το 

γεγονός ότι θεωρούνται το απαραίτητο συστατικό στοιχείο στην προσπάθεια να 

αποσαφηνιστεί η σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο, τον νου και τη συμπεριφορά, και αυτό 

επειδή οι εκτελεστικές διαδικασίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της νόησης, του 

συναισθήματος και της δράσης. Η δεύτερη παραδοχή σχετίζεται με τη δυσκολία που 

παρουσιάζουν οι εκτελεστικές λειτουργίες ως εννοιολογική κατασκευή, να οριστούν, να 

περιγραφούν, να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν (Logan, 2000).  

 Η έννοια των εκτελεστικών λειτουργιών συνδέεται στενά με μία διάκριση με μακρά 

ιστορία στη γνωστική επιστήμη, μεταξύ αυτόματης και ελεγχόμενης συμπεριφοράς. Η 

ελεγχόμενη συμπεριφορά προϋποθέτει τον έλεγχο σκέψεων και ιδεών, ο οποίος 

πραγματοποιείται μέσω της νοερής προσομοίωσης σεναρίων και της επίλυσης προβλημάτων 

χωρίς να ασκείται απαραίτητα δράση πάνω σε αυτά. Παραδοσιακά, έχει υποστηριχθεί ότι οι 

εκτελεστικές δεξιότητες ενεργοποιούνται μόνο σε καινοφανείς ή πολύπλοκες 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, όταν το άτομο χρειάζεται να αναστέλλει τη 

συμπεριφορά του, να διαμορφώνει νέα σχέδια και στρατηγικές και να παρακολουθεί την 

επίδοσή του. Αντίθετα, απλά έργα ή έργα ρουτίνας θεωρείται ότι εκτελούνται ενστικτωδώς, 

και επομένως, χωρίς την ενεργοποίηση εκτελεστικών διαδικασιών (Shallice, 1990). 

 Μία πληθώρα θεωριών, ορισμών και μοντέλων έχει προταθεί ως αποτέλεσμα του 

αυξημένου ενδιαφέροντος για τις εκτελεστικές λειτουργίες. Παράλληλα, στη διεθνή 

βιβλιογραφία, υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ερευνών σχετικά με το περιεχόμενο, την 

αναπτυξιακή πορεία και τις ανατομικές – εγκεφαλικές - και νευροβιολογικές βάσεις των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Παρά τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στη 
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νευροψυχολογική βιβλιογραφία, οι εκτελεστικές λειτουργίες δεν έχουν αποκτήσει ακόμη 

έναν καθολικά αποδεκτό και επίσημο ορισμό. Οι ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν 

στη διερεύνηση διαφορετικών πλευρών των εκτελεστικών λειτουργιών, έχουν πολλές φορές 

παρουσιάσει αντικρουόμενα ευρήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη σαφήνειας για τη 

φύση τους. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, γίνεται μία προσπάθεια να συνοψιστούν, 

κάποια δεδομένα από όσα είναι γνωστά για τις εκτελεστικές λειτουργίες έως τώρα. 

 

1.1. Ορισμοί και ιστορική αναδρομή 

 

 Ο όρος εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρεται σε ένα σύνθετο σύνολο νευρογνωστικών 

διαδικασιών που περιλαμβάνουν τον συνειδητό έλεγχο των σκέψεων και των ενεργειών (Kerr 

& Zelazo, 2004), σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν στο άτομο να οργανώσει τη 

συμπεριφορά του προκειμένου να εκπληρώσει στόχους σε καταστάσεις που απαιτούν 

σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, εκκίνηση και αναστολή δράσης και 

αποκρίσεις σε νέες ή δύσκολες καταστάσεις. Οι εκτελεστικές διαδικασίες αναπτύσσονται σε 

όλη την παιδική ηλικία και την εφηβεία και παίζουν σημαντικό ρόλο στη γνωστική λειτουργία, 

τη συμπεριφορά, τον συναισθηματικό έλεγχο και την κοινωνική αλληλεπίδραση του 

αναπτυσσόμενου ατόμου (Anderson, 2002).  

 Ιστορικά, η μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών προήλθε από παρατηρήσεις ασθενών 

με μετωπιαίες βλάβες. Οι αναφορές για ελλείμματα εκτελεστικού τύπου μπορούν να βρεθούν 

στη βιβλιογραφία περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Η περίπτωση του Phineas Gage είναι το 

παλαιότερο και καλύτερο παράδειγμα της επίδρασης της παθολογίας των μετωπιαίων λοβών 

στις εκτελεστικές λειτουργίες. Έκτοτε, το ενδιαφέρον για αυτές τις λειτουργίες ανανεώθηκε 

στο πλαίσιο ενός αριθμού μελετών περιπτώσεων, οι οποίες περιέγραφαν παρόμοια 

προβλήματα στη συμπεριφορά ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες προερχόμενες από 

τραυματισμούς ή μετωπιαίες λοβοτομές για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών καταστάσεων 

(Anderson, 2008). Από αυτά τα κλινικά δεδομένα, προέκυψαν πρώιμες θεωρίες για τη 

λειτουργία των μετωπιαίων περιοχών του εγκεφάλου και τη σχέση τους με τις ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες.  

 Ο Luria (1973) περιέγραψε τους μετωπιαίους λοβούς ως μία από τις τρεις βασικές 

λειτουργικές μονάδες του εγκεφάλου, η οποία ευθύνεται για τον προγραμματισμό, τη 

ρύθμιση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε βλάβη στους 

μετωπιαίους λοβούς και κυρίως στον προμετωπιαίο φλοιό, σύμφωνα με τον Luria, μπορεί να 
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διαταράξει την εκδήλωση πολύπλοκων συμπεριφορών και την ικανότητα του ατόμου να 

προβλέπει και να διαμορφώνει τα αποτελέσματα που απορρέουν από τη συμπεριφορά του. 

Στην πραγματικότητα, οι γνωστικές λειτουργίες των οποίων η βιολογική βάση κατανέμεται 

στους μετωπιαίους λοβούς στη θεωρία του Luria, ενσωματώνουν τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά των εκτελεστικών λειτουργιών (Jurado & Rosselli, 2007).  

 Η αρχική περιγραφή των εκτελεστικών λειτουργιών ως νέα έννοια μπορεί να εντοπιστεί 

στον «κεντρικό επεξεργαστή», την ιεραρχικά ανώτερη ελεγκτική δομή της εργαζόμενης 

μνήμης στο αντίστοιχο μοντέλο που προτάθηκε από τους Baddeley και Hitch (1974). Έκτοτε, 

έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για τις εκτελεστικές λειτουργίες. Παρόλο που οι ορισμοί 

αυτοί είναι γενικοί και ευρείς λόγω της πολλαπλότητας της δομής των εκτελεστικών 

λειτουργιών, ωστόσο, ενσωματώνουν πολλά κοινά στοιχεία. Υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός 

συμφωνίας όσον αφορά το σύνολο των δεξιοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στην «ομπρέλα» των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Αυτές περιλαμβάνουν την πρόβλεψη και την ανάπτυξη της 

προσοχής, τον έλεγχο της παρόρμησης και την αυτο-ρύθμιση, την έναρξη της δράσης, την 

εργαζόμενη μνήμη, τη νοητική ευελιξία και την αξιοποίηση της ανατροφοδότησης, και την 

επιλογή αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. 

 Η Lezak (1982), περιέγραψε τις εκτελεστικές λειτουργίες ως τις νοητικές ικανότητες που 

είναι απαραίτητες προκειμένου να διαμορφώσουμε στόχους, να σχεδιάσουμε την υλοποίησή 

τους και να τους φέρουμε εις πέρας επιτυχώς. Η ίδια εντόπισε τέσσερα συστατικά στοιχεία 

των εκτελεστικών λειτουργιών, δηλαδή τη στοχοθεσία, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση 

στοχοκατευθυνόμενων πλάνων και την αποτελεσματική επίδοση, και θεώρησε ότι οι 

λειτουργίες αυτές είναι απαραίτητες για την εκδήλωση κατάλληλων, κοινωνικά αποδεκτών 

και αποτελεσματικών, για το άτομο, συμπεριφορών. Σύμφωνα με τον Baddeley (1986), οι 

εκτελεστικές λειτουργίες μπορούν να οριστούν ως οι πολύπλοκες διαδικασίες με τις οποίες 

ένα άτομο βελτιστοποιεί τις επιδόσεις του σε μία κατάσταση που απαιτεί τη λειτουργία μιας 

σειράς γνωστικών διεργασιών. Οι Welsh & Pennington (1988) όρισαν τις εκτελεστικές 

λειτουργίες ως την ικανότητα διατήρησης ενός κατάλληλου για την επίλυση προβλημάτων 

συνόλου διαδικασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου. 

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα αναστολής ή αναβολής μίας απόκρισης, 

τον στρατηγικό προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων και τη διατήρηση μίας νοερής 

αναπαράστασης του επιθυμητού στόχου καθώς και των διαθέσιμων σχετικών πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τους Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, & Howerter (2000), οι εκτελεστικές 

λειτουργίες είναι μία ομάδα ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για 

τη ρύθμιση και τον έλεγχο πολύπλοκων γνωστικών έργων που απαιτούν εμπρόθετο 
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σχεδιασμό, έλεγχο των παρορμήσεων, στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά και ευελιξία στη 

χρήση στρατηγικών. Οι ερευνητές αυτοί αναγνώρισαν τρία βασικά συστατικά στοιχεία των 

εκτελεστικών λειτουργιών από τα οποία προκύπτουν όλες οι σχετικές γνωστικές διεργασίες, 

δηλαδή την αναστολή, τη γνωστική ευελιξία ή εναλλαγή και την ανανέωση και 

παρακολούθηση της εργαζόμενης μνήμης.  

 Όπως είναι φανερό από τους διάφορους ορισμούς που έχουν προταθεί, οι εκτελεστικές 

λειτουργίες δεν αφορούν αποκλειστικά γνωστικές διαδικασίες, αλλά και συναισθηματικές 

αντιδράσεις και συμπεριφορικές ενέργειες (Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000). Παρόλο 

που οι θεωρήσεις για τις εκτελεστικές λειτουργίες έχουν, κατά κύριο λόγο, επικεντρωθεί στις 

γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται με αυτές, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια έχει στραφεί στον ρόλο που διαδραματίζουν τα κίνητρα και τα 

συναισθήματα. Κατά συνέπεια, στη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία εμφανίστηκε η 

πρόταση της διάκρισης των εκτελεστικών λειτουργιών σε «ψυχρές» και «θερμές» για να 

περιγραφούν, αντίστοιχα, οι διαδικασίες ελέγχου γνωστικών ή συναισθηματικών 

ερεθισμάτων και αποκρίσεων (Peterson & Welsh, 2014. Ward, 2015). Έτσι, ως θερμές 

εκτελεστικές λειτουργίες ορίζονται οι στοχοκατευθυνόμενες και προσανατολισμένες προς το 

μέλλον νοητικές διεργασίες, οι οποίες ενεργοποιούνται στο πλαίσιο καταστάσεων που 

εμπλέκουν συναισθήματα και κίνητρα. Παραδείγματα θερμών εκτελεστικών λειτουργιών 

αποτελούν η συναισθηματική λήψη αποφάσεων και η καθυστέρηση της άμεσης 

ικανοποίησης χάριν μακροπρόθεσμων ανταμοιβών. Αντίθετα, οι ψυχρές εκτελεστικές 

λειτουργίες, όπως είναι η αναστολή, ο σχεδιασμός ή η εργαζόμενη μνήμη ορίζονται ως οι 

στοχοκατευθυνόμενες και προσανατολισμένες προς το μέλλον γνωστικές διεργασίες, οι 

οποίες ενεργοποιούνται χωρίς συναισθηματική διέγερση (Zelazo, Qu, & Muller, 2005). Η 

θεώρηση της διάκρισης των εκτελεστικών λειτουργιών σε ψυχρές και θερμές φαίνεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην έρευνα για την τυπική και μη τυπική ανάπτυξη. Σχετικά 

ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι ψυχρές εκτελεστικές λειτουργίες συνδέονται 

περισσότερο με την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών, ενώ οι θερμές με την κοινωνική τους 

συμπεριφορά και με συναισθηματικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες (Brocki, Nyberg, Thorell, 

& Bohlin, 2007). Εξάλλου, όσον αφορά τη μη τυπική ανάπτυξη, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

τα ελλείμματα εκτελεστικού τύπου που χαρακτηρίζουν την αναπτυξιακή διαταραχή του 

αυτισμού, προέρχονται πρωτίστως από τις θερμές εκτελεστικές λειτουργίες και 

δευτερευόντως από τις ψυχρές, ενώ το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) (Zelazo et al., 2005).  
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1.2. Νευροβιολογικό υπόβαθρο 

 

 Ο προμετωπιαίος φλοιός των μετωπιαίων λοβών θεωρείται ως η κύρια περιοχή του 

εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τον γνωστικό έλεγχο και αποτελεί το νευροανατομικό 

υπόβαθρο των εκτελεστικών λειτουργιών (Miller & Cohen, 2001). Η βασική ανατομική 

διαίρεση του προμετωπιαίου φλοιού περιλαμβάνει τρεις περιοχές, την έξω-ραχιαία, την έσω-

κοιλιακή και την κογχομετωπιαία περιοχή. Ο προμετωπιαίος φλοιός έχει εκτεταμένες 

συνδέσεις με όλα σχεδόν τα αισθητήρια συστήματα, το φλοιικό και υποφλοιικό κινητικό 

σύστημα και τις δομές που εμπλέκονται στα συναισθήματα και τη μνήμη. Υπάρχουν, επίσης, 

εκτεταμένες συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού, οι 

οποίες επιτρέπουν τον συντονισμό πολλών διαδικασιών του εγκεφάλου. Ο έξω-ραχιαίος 

προμετωπιαίος φλοιός συνδέεται στενότερα με τα αισθητηριακά εισιόντα, καθώς δέχεται 

οπτικές, σωματοαισθητικές και ακουστικές πληροφορίες. Αντίθετα, ο έσω-κοιλιακός και ο 

κογχομετωπιαίος προμετωπιαίος φλοιός συνδέονται στενότερα με τις δομές του έσω 

κροταφικού λοβού, την αμυγδαλή και το μεταιχμιακό σύστημα, οι οποίες είναι σημαντικές για 

τη μακροπρόθεσμη μνήμη και την επεξεργασία των συναισθημάτων (Ward, 2015). 

 Ενώ οι αρχικές προσεγγίσεις υπέθεταν ένα ομοιογενή ρόλο του προμετωπιαίου φλοιού 

στην έκφραση των εκτελεστικών λειτουργιών, σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές 

αναγνωρίζουν ξεχωριστούς τομείς λειτουργικής εξειδίκευσης στις διάφορες υπο-περιοχές 

του. O Stuss και οι συνεργάτες του (2002), για παράδειγμα, πρότειναν ένα μοντέλο 

ανατομικών και λειτουργικών στοιχείων για τη γνωστική «αρχιτεκτονική» των μετωπιαίων 

περιοχών του εγκεφάλου, βασιζόμενοι στη μελέτη ασθενών με εστιασμένες μετωπιαίες 

βλάβες. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η δεξιά έξω ραχιαία περιοχή του προμετωπιαίου 

φλοιού σχετίζεται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της συμπεριφοράς, ενώ η αντίστοιχη 

αριστερή περιοχή με τη λεκτική επεξεργασία. Επιπρόσθετα, και οι δύο έξω ραχιαίες περιοχές, 

όπως και οι άνω έσω μετωπιαίοι λοβοί εμπλέκονται σε έργα που απαιτούν γνωστική 

εναλλαγή, ενώ οι κάτω έσω μετωπιαίες περιοχές φαίνεται ότι διαμεσολαβούν στις 

ανασταλτικές διαδικασίες της συμπεριφοράς. 

 Η θεώρηση της λειτουργικής εξειδίκευσης των ανατομικών περιοχών των μετωπιαίων 

λοβών ενισχύεται από τα ευρήματα πολλών νευροαπεικονιστικών μελετών, οι οποίες έχουν 

αναδείξει διαφορετικές περιοχές ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση ευρέως 

χρησιμοποιούμενων έργων που μετρούν διαφορετικές εκτελεστικές λειτουργίες. Τέτοιου 

τύπου έρευνες, για παράδειγμα, υποδεικνύουν ότι ο χειρισμός των πληροφοριών που 
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απαιτούνται για την ταυτόχρονη εκτέλεση ενός διπλού έργου, το οποίο απαιτεί γνωστική 

ευελιξία και εναλλαγή, ενεργοποιεί συχνότερα το κατώτερο τμήμα του προμετωπιαίου 

φλοιού, ενώ το ανώτερο τμήμα του ενεργοποιείται περισσότερο όταν οι πληροφορίες πρέπει 

να ενημερώνονται διαρκώς και να διατηρούνται στην εργαζόμενη μνήμη (Jurado & Rosselli, 

2007). Παρόμοια ευρήματα έχουν εντοπιστεί και αναφορικά με τη διάκριση θερμών και 

ψυχρών εκτελεστικών λειτουργιών. Οι θερμές εκτελεστικές λειτουργίες φαίνεται να 

εμπλέκουν πρωτίστως τη δραστηριότητα του κογχομετωπιαίου και του έσω-κοιλιακού 

φλοιού, ενώ οι ψυχρές εκτελεστικές λειτουργίες ενεργοποιούν περιοχές του έξω-ραχιαίου 

προμετωπιαίου φλοιού, αντανακλώντας την ανατομική συνδεσιμότητα των περιοχών του 

προμετωπιαίου φλοιού που εμπλέκονται στις συναισθηματικές διεργασίες και τις διεργασίες 

ανταμοιβής έναντι των γνωστικών και κινητικών διεργασιών (Nejati, Salehinejad, & Nitsche, 

2018. Otero, & Barker, 2014). 

 Άλλοι ερευνητές δίνουν έμφαση στη συνδεσιμότητα των μετωπιαίων περιοχών με 

οπίσθιες και υποφλοιικές περιοχές του εγκεφάλου, όπως τα βασικά γάγγλια και ο θάλαμος. 

Οι Alvarez και Emory (2006), σε μία μετα-ανάλυση ερευνητικών ευρημάτων σχετικών με τον 

εντοπισμό των εκτελεστικών λειτουργιών, αναφέρουν την ύπαρξη τριών βασικών 

κυκλωμάτων μετωπιαίων και υποφλοιικών περιοχών που εμπλέκονται στις γνωστικές, 

συναισθηματικές και κινητήριες διαδικασίες: το έξω ραχιαίο, το έσω κοιλιακό και το 

κογχομετωπιαίο κύκλωμα. Ο έξω ραχιαίος μετωπιαίος φλοιός προβάλλει κυρίως στην έξω 

ραχιαία πλευρά του κερκοφόρου πυρήνα και το κύκλωμα αυτό έχει συνδεθεί με εκτελεστικές 

λειτουργίες όπως ο σχεδιασμός, η διατήρηση και παρακολούθηση της εργαζόμενης μνήμης, η 

αναστολή απόκρισης, η επιλογή στόχου, η επίλυση προβλημάτων και η αφηρημένη σκέψη. Το 

έσω κοιλιακό κύκλωμα, το οποίο εμπλέκεται στις διαδικασίες των κινήτρων, ξεκινά από την 

πρόσθια περιοχή τoυ φλοιού του προσαγωγίου και προβάλλει στον επικλινή πυρήνα. Βλάβες 

σε αυτή την περιοχή συχνά επιφέρουν μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, απάθεια ή 

ψυχοκινητική καθυστέρηση. Τέλος, ο κογχομετωπιαίος φλοιός προβάλλει στην έσω κοιλιακή 

περιοχή του κερκοφόρου πυρήνα και το κύκλωμα αυτό έχει συνδεθεί με την εκδήλωση 

κοινωνικά αποδεκτών και κατάλληλων συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, βλάβες σε αυτή την 

περιοχή συνδέονται με αδυναμία αναστολής, παρορμητικότητα και αντικοινωνική 

συμπεριφορά. Οι Royal κ.ά. (2002), επίσης, αναφέρουν την ύπαρξη τριών κυκλωμάτων που 

εκκινούν από τους μετωπιαίους λοβούς και προβάλλουν στα βασικά γάγγλια και τον θάλαμο. 

Σύμφωνα με αυτούς, το έξω-ραχιαίο κύκλωμα εμπλέκεται στις λειτουργίες του σχεδιασμού, 

της επιλογής στόχων, της εργαζόμενης μνήμης και της αυτο-παρακολούθησης. Το πλάγιο 

κογχομετωπιαίο κύκλωμα εμπλέκεται στην αξιολόγηση του κινδύνου και την αναστολή 
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ακατάλληλων συμπεριφορών. Τέλος, το κύκλωμα του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου 

επιτελεί λειτουργίες ελέγχου της συμπεριφοράς και αυτο-διόρθωσης σφαλμάτων.  

 Τέλος, μία πρόσφατη μελέτη μετα-ανάλυσης ενός μεγάλου αριθμού δημοσιευμένων 

νευροαπεικονιστικών δεδομένων σχετικών με την εγκεφαλική ενεργοποίηση κατά την 

εκτέλεση έργων εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών, υποστηρίζει την ύπαρξη ενός 

υπερκείμενου δικτύου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον γνωστικό έλεγχο (Neindam et al., 

2012). Το δίκτυο αυτό, περιλαμβάνει τον έξω ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (περιοχές 

Broadmann 9, 46) τον πρόσθιο προμετωπιαίο φλοιό (περιοχή Broadmann 10), τον 

κογχομετωπιαίο φλοιό (περιοχή Broadmann 11) και τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου 

(περιοχή Broadmann 32). Επιπροσθέτως, ταυτόχρονες περιοχές ενεργοποίησης περιοχών του 

εγκεφάλου κατά τη νευροαπεικόνιση, περιλαμβάνουν τον ανώτερο και κατώτερο βρεγματικό, 

ινιακό και κροταφικό φλοιό, καθώς και υποφλοιικές περιοχές, όπως το ραβδωτό σώμα, τον 

θάλαμο και την παρεγκεφαλίδα. Η συνδεσιμότητά του έξω ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού 

με αισθητηριακές και κινητικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της παρεγκεφαλίδας, του 

επιτρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση των κανόνων δράσης, καθώς και 

στην επιλογή και την αναστολή των αποκρίσεων. Ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου και οι 

συνδεόμενες με αυτόν μέσες μετωπιαίες περιοχές θεωρούνται ότι υποστηρίζουν τον 

γνωστικό έλεγχο, ανιχνεύοντας συνθήκες που υποδηλώνουν τη ζήτηση για έλεγχο, όπως είναι 

η επεξεργασία των γνωστικών συγκρούσεων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση του βρεγματικού 

φλοιού θεωρείται ότι παρέχει πληροφορίες σχετικές με το ερέθισμα και με μαθημένες 

αποκρίσεις σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. 

 Η σύνδεση εκτελεστικών λειτουργιών και μετωπιαίων λοβών στη σχετική βιβλιογραφία 

υπήρξε τόσο στενή και εκτεταμένη, ώστε πολύ συχνά οι όροι «εκτελεστική δυσλειτουργία» 

και «μετωπιαία δυσλειτουργία» έχουν χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμοι, για να περιγράψουν 

προβλήματα στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη λήψη αποφάσεων και την αφηρημένη 

σκέψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία γενικευμένη εξίσωση μεταξύ 

συμπεριφορικών και ανατομικών/λειτουργικών χαρακτηριστικών, η οποία αποδείχτηκε 

προβληματική για την πληρέστερη κατανόηση της φύσης των εκτελεστικών λειτουργιών 

(Stuss, 2011). Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις πολλαπλές συνδέσεις 

των μετωπιαίων λοβών με άλλες φλοιικές και υποφλοιικές εγκεφαλικές δομές υποστηρίζουν 

ότι, παρόλο που οι μετωπιαίες περιοχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση 

των εκτελεστικών λειτουργιών, η ακεραιότητα ολόκληρου του εγκεφάλου είναι απαραίτητη 

για την αποτελεσματική έκφρασή τους (Anderson, Anderson, Northam, Jacobs, & Catroppa, 

2001).  



15 
 

1.3. Θεωρητικά Μοντέλα  

 

 Διάφορα μοντέλα και θεωρίες για τις εκτελεστικές λειτουργίες έχουν προταθεί, σε μία 

προσπάθεια ενσωμάτωσης των διεργασιών ελέγχου που εκπορεύονται από τους μετωπιαίους 

λοβούς σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Τα μοντέλα αυτά ενσωματώνονται σε δύο ευρείες 

κατηγορίες θεωριών, οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη είτε μίας γενικής ικανότητας που 

εξηγεί τις επιμέρους λειτουργίες (theories of unity - θεωρίες ενότητας των εκτελεστικών 

λειτουργιών), είτε διακριτών στοιχείων που καθορίζουν αντίστοιχες δεξιότητες (theories of 

non unity - θεωρίες διακριτότητας των εκτελεστικών λειτουργιών). 

 Οι πρώιμες προσπάθειες εννοιολογικής αποτύπωσης των εκτελεστικών λειτουργιών 

οδήγησαν σε ενιαία μοντέλα, όπως το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης (Baddeley, 1986) ή το 

"εποπτικό σύστημα προσοχής» (Norman & Shallice, 1986). Μεταγενέστερες έρευνες, ωστόσο, 

έδειξαν ότι τα ενιαία αυτά μοντέλα δεν ήταν επαρκή για να περιγράψουν την πολυπλοκότητα 

των γνωστικών διαδικασιών και ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες, ως εννοιολογική κατασκευή, 

είναι πιο πιθανό να αποτελούνται από διακριτά αλλά αλληλένδετα συστατικά μέρη.  

 

1.3.1. Εργαζόμενη Μνήμη  

 

 Ένα από τα πρώιμα και πιο επιδραστικά μοντέλα εκτελεστικών λειτουργιών είναι το 

μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης των Baddeley και Hitch (1974). Η έννοια της εργαζόμενης 

μνήμης αποτέλεσε, ουσιαστικά, μία πρόταση αντικατάστασης της έννοιας της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης, ως επιπέδου επεξεργασίας και σταδίου της μνήμης. Μία 

ουσιαστική διαφορά των δύο εννοιών αφορά τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στις 

γνωστικές λειτουργίες και τη νόηση συνολικά. Ενώ η βραχυπρόθεσμη μνήμη αναφέρεται σε 

μία περισσότερο παθητική και προσωρινή διατήρηση των πληροφοριών, η εργαζόμενη 

μνήμη, ως ένα δίκτυο που συμπεριλαμβάνει εξίσου στοιχεία αποθήκευσης και ελεγκτικές 

διαδικασίες, έχει έναν ευρύτερο και περισσότερο ενεργητικό ρόλο στις γνωστικές λειτουργίες. 

Η εργαζόμενη μνήμη, δηλαδή, γίνεται αντιληπτή ως ένα σύστημα εκτελεστικών λειτουργιών, 

καθώς περιλαμβάνει πολλαπλές εξειδικευμένες γνωστικές συνιστώσες, οι οποίες επιτρέπουν 

στο άτομο να κατανοήσει και να αναπαραστήσει νοερά το άμεσο περιβάλλον του, να 

διατηρήσει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του, να υποστηρίξει την απόκτηση νέων 

γνώσεων, να λύσει προβλήματα και τέλος, να διαμορφώσει στόχους και να ενεργήσει για την 

επίτευξή τους. 
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 Στο μοντέλο του Baddeley (1996), η εργαζόμενη μνήμη αποτελείται από τρία συστατικά 

στοιχεία: το φωνολογικό κύκλωμα, το οπτικο-χωρικό σημειωματάριο και τον κεντρικό 

επεξεργαστή. Ο κεντρικός επεξεργαστής, ένα περιορισμένης χωρητικότητας σύστημα 

προσοχής, καθορίζει τη λειτουργία των δύο «υποτελών» συστημάτων (slave systems), τα 

οποία είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία διαφορετικών τύπων δεδομένων και 

πληροφοριών. Το φωνολογικό κύκλωμα, μέσω των δύο υπομονάδων του, της φωνολογικής 

αποθήκευσης και της αρθρωτικής επανάληψης διατηρεί προσωρινά και επεξεργάζεται 

ακουστικές πληροφορίες. Το οπτικο-χωρικό σημειωματάριο είναι υπεύθυνο για τη 

συγκράτηση και αναπαραγωγή οπτικο-χωρικών και αισθησιοκινητικών ερεθισμάτων, ενώ 

εμπλέκεται και στη διαδικασία των νοερών εικόνων. Ο κεντρικός επεξεργαστής συνενώνει τις 

πληροφορίες από τα δύο υποτελή συστήματα αλλά και τη μακρόχρονη μνήμη, ορίζει εάν η 

πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί για άμεσο έργο ή θα αποθηκευτεί, εμπλέκεται στη 

λειτουργία της επιλεκτικής προσοχής και συντονίζει δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο κεντρικός επεξεργαστής σύμφωνα με τον Baddeley 

(1996), έχει τέσσερις βασικές λειτουργίες. Πρώτον, εστιάζει επιλεκτικά την προσοχή σε μία 

ροή πληροφοριών, αγνοώντας κάθε μη σχετική πληροφορία ή περισπασμό. Δεύτερον, 

επιτρέπει την ολοκλήρωση πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα με τον συντονισμό των 

κατάλληλων πόρων από την εργαζόμενη μνήμη. Τρίτον, είναι υπεύθυνος για τη μετατόπιση 

της προσοχής, όταν ένα έργο ή μία συνθήκη απαιτούν νοητική ευελιξία, και επιτρέπει την 

υπέρβαση στερεότυπων ή άκαμπτων συμπεριφορών. Η τέταρτη λειτουργία του κεντρικού 

επεξεργαστή αφορά την επιλεκτική και προσωρινή ενεργοποίηση αναπαραστάσεων από τη 

μακρόχρονη μνήμη, προκειμένου το άτομο να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ο ρόλος του κεντρικού επεξεργαστή, 

ως ελεγκτικός μηχανισμός και ρυθμιστής του συστήματος της εργαζόμενης μνήμης, 

προσφέρει το εννοιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου περιγράφονται οι εκτελεστικές 

λειτουργίες. Σε μία πιο πρόσφατη τροποποίηση του μοντέλου, συμπεριλήφθηκε και ένα 

τέταρτο συστατικό στοιχείο της εργαζόμενης μνήμης, το επεισοδιακό κύκλωμα. Αυτό, 

συνδυάζει οπτικές, φωνολογικές και σημασιολογικές πληροφορίες σε ενότητες με χρονική 

αλληλουχία και συνδέει σημασιολογικά τις πληροφορίες των ερεθισμάτων προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο γεγονός επεισοδίου ή μία αναπαράσταση (Anderson, 2008).  

 Παρόλο που η ιδέα ενός «κεντρικού» εκτελεστικού μηχανισμού παραπέμπει στην 

αντίληψη μίας ενιαίας θεώρησης των λειτουργιών ελέγχου της συμπεριφοράς, ο Baddeley 

(2002) δεν απορρίπτει την πιθανότητα της διακριτότητας των εκτελεστικών λειτουργιών σε 

επί μέρους επεξεργασίες που θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν ανατομικά. Βέβαια, ο ίδιος, 
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υποστηρίζει ότι το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης είναι κατά κύριο λόγο ένα λειτουργικό 

μοντέλο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα «χαρτογράφησης» στον εγκέφαλο των επί μέρους 

διαδικασιών του. Επιπλέον, προτείνει ότι έννοιες όπως ο «κεντρικός επεξεργαστής» δεν 

πρέπει να γίνονται αντιληπτές με όρους συγκεκριμένης ανατομικής θέσης ή δικτύου, αφού 

στη λειτουργία τους εμπλέκονται πολλά μέρη του εγκεφάλου. Μία τέτοια θεώρηση ενέχει τον 

κίνδυνο να αποκλείονται λειτουργίες που δεν εντοπίζονται στον προμετωπιαίο φλοιό, αλλά 

είναι εκ φύσεως εκτελεστικές. 

 

1.3.2. Εποπτικό Σύστημα Προσοχής (Supervisory Attentional System – SAS) 

 

 Το Εποπτικό Σύστημα Προσοχής ως εννοιολογικό μοντέλο των εκτελεστικών 

λειτουργιών προτάθηκε από τους Norman και Shallice (1986), υπογραμμίζοντας τον ρόλο της 

προσοχής στη συμπεριφορά. Το μοντέλο αυτό κάνει μία βασική διάκριση ανάμεσα σε 

ενέργειες, οι οποίες εκτελούνται αυτόματα, με ελάχιστη επίγνωση και σε εκείνες που 

απαιτούν σκόπιμες εποπτικές διαδικασίες, όπως ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων, 

περιέχουν τη διαδικασία σφάλματος – διόρθωσης, θεωρούνται επικίνδυνες ή δύσκολες και 

προϋποθέτουν την αναστολή συνηθισμένων ή αυτοματοποιημένων αποκρίσεων. Η εκτέλεση 

των δύο κατηγοριών ενεργειών καθορίζονται από διαφορετικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι 

οποίοι δρουν σε δύο επίπεδα. 

 Το πρώτο επίπεδο, το «σύστημα περιεκτικού προσδιορισμού» (Contention Scheduling) 

περιλαμβάνει υπερμαθημένες και αυτόματες συμπεριφορές, οι οποίες πραγματοποιούνται 

με τη χρήση σχημάτων. Τα σχήματα είναι οργανωμένα σύνολα αποθηκευμένων 

πληροφοριών, όπως π.χ. συγκεκριμένα αντικείμενα, ή οικείες δράσεις ρουτίνας, τα οποία 

ενεργοποιούνται για την παραγωγή της κατάλληλης συμπεριφοράς. Το σύστημα περιεκτικού 

προγραμματισμού είναι ο μηχανισμός που επιλέγει ένα συγκεκριμένο σχήμα από μια σειρά 

ανταγωνιστικών σχημάτων για την ολοκλήρωση μίας αυτόματης ενέργειας. Η επιλογή του 

καταλληλότερου σχήματος, εκείνου δηλαδή που ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες του 

ατόμου και είναι συνεπές με την πραγματικότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, γίνεται με 

βάση το επίπεδο ενεργοποίησής του. Τα σχήματα με την υψηλότερη ενεργοποίηση 

επιλέγονται και μεταφράζονται σε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Τα σχήματα, από τη στιγμή 

που θα ενεργοποιηθούν, παραμένουν ενεργά για κάποια χρονική περίοδο ανάλογα με τους 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. 
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 Στην περίπτωση καινοφανών ή περίπλοκων συνθηκών και έργων, τα σχήματα είναι 

απίθανο να υπάρχουν. Σύμφωνα με τους Norman και Shallice (1986), σε αυτές τις 

καταστάσεις απαιτείται πρόσθετος έλεγχος της προσοχής, ο οποίος επιτελείται, σε δεύτερο 

επίπεδο, από το εποπτικό σύστημα προσοχής (Supervisory Attentional System). Το εποπτικό 

σύστημα της προσοχής διαθέτει πρόσβαση στην αναπαράσταση του περιβάλλοντος, των 

προθέσεων του ατόμου και των γνωστικών ικανοτήτων του, και παρεμβαίνει στις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται ο αποκλεισμός των αυτοματοποιημένων συμπεριφορών και η δημιουργία 

νέου σχεδιασμού ενεργειών.  

 Σε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού του μοντέλου, οι Shallice και Burgess (1996) 

πρότειναν ότι το εποπτικό σύστημα της προσοχής μπορεί να διακρίνεται σε διαφορετικά 

υποσυστήματα, τα οποία συνεργάζονται προκειμένου να επιτελεσθεί μία σφαιρικά αρμονική 

λειτουργία. Τέτοια υποσυστήματα είναι η εργαζόμενη μνήμη, ο σχεδιασμός, και η αλλαγή 

νοητικής προσδιοριστικής τάσης. Το τροποποιημένο μοντέλο που πρότειναν αναγνωρίζει τον 

κεντρικό ρόλο του εποπτικού συστήματος, στο οποίο, παράλληλα, αποδίδεται μία σειρά 

ενεργειών που εκτελούνται από διαφορετικά υποσυστήματα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 

τρία στάδια και πολλαπλές διαδικασίες, οι οποίες εμπλέκουν τον προμετωπιαίο φλοιό. Κατά 

το πρώτο στάδιο, κατασκευάζονται προσωρινά σχήματα για την αντιμετώπιση καινοφανών 

καταστάσεων. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο στάδιο αυτό συνοψίζονται στον όρο 

«παραγωγή στρατηγικών». Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την εφαρμογή των προσωρινών 

σχημάτων. Η εργαζόμενη μνήμη συμβάλλει στο να διατηρούνται ενεργοποιημένα τα 

προσωρινά σχήματα. Τέλος, το τρίτο στάδιο αποτελείται από διαδικασίες παρακολούθησης 

και ελέγχου της εφαρμογής των σχημάτων, ο οποίος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

απόρριψη ή την τροποποίηση ενός σχήματος. 

 Το μοντέλο του εποπτικού συστήματος της προσοχής υιοθετήθηκε, επίσης από τον 

Stuss και τους συνεργάτες του (Stuss, Shallice, Alexander, & Picton, 1995) προκειμένου να 

περιγραφούν οι διαδικασίες που εμπλέκονται στον έλεγχο της προσοχής. Στο προτεινόμενο 

από αυτούς μοντέλο, δεν υπάρχει μία κεντρική εκτελεστική επεξεργασία, αλλά αντίθετα, το 

εποπτικό σύστημα ενσωματώνει μία σειρά από λειτουργίες – διαδικασίες, οι οποίες 

απαρτιώνονται σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές. Το εποπτικό σύστημα ενεργοποιείται 

όταν η επιλογή ανάμεσα σε ανταγωνιστικά σχήματα και η αναστολή ακατάλληλων σχημάτων 

κρίνεται αναγκαία, καθώς και σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κάποια καθιερωμένη λύση 

σε ένα πρόβλημα. Η λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται διαμέσου πέντε 

ανεξάρτητων εποπτικών διαδικασιών: την ενεργοποίηση των σχημάτων, την αναστολή των 

σχημάτων, την προσαρμογή του περιεκτικού προγραμματισμού, την παρακολούθηση της 
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δραστηριότητας των σχημάτων και τον έλεγχο των λογικών διαδικασιών. Η τελευταία αυτή 

διαδικασία αναφέρεται στον έλεγχο της ανατροφοδότησης προκειμένου να διατηρηθούν ή να 

τροποποιηθούν όλες οι προηγούμενες διαδικασίες. 

 

1.3.3. Αυτο-ρύθμιση  

 

 Η αυτο-ρύθμιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εκτελεστικών λειτουργιών και βασική 

συνιστώσα του μοντέλου που πρότεινε ο Barkley (1997). Σύμφωνα με αυτό, η αυτο-ρύθμιση 

περιλαμβάνει τις συμπεριφορικές αποκρίσεις ενός ατόμου σε ένα γεγονός, οι οποίες 

κατευθύνονται προς το ίδιο το άτομο και στοχεύουν στο να μεταβάλλουν την πιθανότητα 

κάθε επακόλουθης αντίδρασης στο γεγονός, αλλά και κάθε μεταγενέστερης συνέπειας που 

σχετίζεται με αυτό. Η αυτο-ρύθμιση ενσωματώνει την πλειοψηφία των βασικών συνιστωσών 

των εκτελεστικών λειτουργιών, όπως είναι η στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά, ο 

σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη μελλοντικών στόχων, η χρήση του εσωτερικού 

(ιδιωτικού) λόγου και ο έλεγχος της παρόρμησης.  

 Σε αυτό το μοντέλο, βασική προϋπόθεση για τις εκτελεστικές διαδικασίες ή τις 

διαδικασίες αυτο-ρύθμισης είναι η άρτια λειτουργία της αναστολής. Ο Barkley (1997) 

υποστηρίζει ότι η αναστολή παρέχει μια περίοδο καθυστέρησης στην εκδήλωση της 

συμπεριφοράς, η οποία είναι απαραίτητη για την εμφάνιση των εκτελεστικών διαδικασιών. Η 

αναστολή είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει τρεις αλληλοσυνδεόμενες διαδικασίες: την 

αναστολή μιας αυτόματης απόκρισης, η οποία έχει προηγουμένως συνδεθεί με την άμεση 

ενίσχυση, τη διακοπή ενός συγκεκριμένου σχεδίου απόκρισης προκειμένου να δοθεί χρόνος 

αντίδρασης, και τον έλεγχο των παρεμβολών, ο οποίος προστατεύει αυτή την περίοδο 

καθυστέρησης και τις εκτελεστικές διαδικασίες από γεγονότα ή αποκρίσεις που λειτουργούν 

ως περισπασμοί. 

 Το μοντέλο της αυτο-ρύθμισης περιλαμβάνει τέσσερα πεδία εκτελεστικών λειτουργιών, 

τα οποία ονομάστηκαν εργαζόμενη μνήμη, αυτο-ρύθμιση του συναισθήματος, των κινήτρων 

και της διέγερσης, εσωτερίκευση του λόγου και ανασύσταση. Η εργαζόμενη μνήμη 

περιλαμβάνει την ικανότητα να συνδυάζονται οι τρέχουσες συνθήκες με προηγούμενα 

γεγονότα και να διατηρούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση αυτού του 

συνδυασμού προκειμένου να διαμορφωθούν οι μελλοντικοί στόχοι. Η αυτο-ρύθμιση των 

συναισθημάτων, των κινήτρων και των επιπέδων διέγερσης του ατόμου είναι κρίσιμη για την 

εκτέλεση της στοχοκατευθυνόμενης συμπεριφοράς. Η εσωτερίκευση του λόγου αναφέρεται 
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στον εσωτερικό μονόλογο, μία μέθοδο αυτο-στοχασμού, η οποία διευκολύνει την επίλυση 

προβλημάτων και, κυρίως, τον έλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του αυτο- ελέγχου. Τέλος, η διαδικασία της 

ανασύστασης αποτελείται από δύο φάσεις, την ανάλυση και τη σύνθεση. Μία συνθήκη ή 

συμπεριφορά, αναλύεται στα συστατικά της στοιχεία (φάση ανάλυσης), τα οποία, στη 

συνέχεια, μπορούν να τροποποιηθούν ή να αναδιαταχθούν προκειμένου να συνθέσουν μία 

νέα προσέγγιση ή απόκριση στη συνθήκη (φάση σύνθεσης). 

 Το μοντέλο της αυτο-ρύθμισης προτάθηκε για να εξηγήσει τα γνωστικά και 

συμπεριφορικά ελλείμματα των ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ). Δεδομένου, όμως, ότι τα περισσότερα ελλείμματα που συνδέονται 

με τη ΔΕΠ/Υ είναι εκτελεστικά, είναι πιθανό, σύμφωνα με τον Barkley (1997), το μοντέλο αυτό 

να έχει εφαρμογή και σε άλλους πληθυσμούς που εκδηλώνουν εκτελεστικές δυσλειτουργίες ή 

έχουν κάποια παθολογία στις μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου. 

 

1.3.4. Επίλυση προβλημάτων 

 

 Μία εναλλακτική προσέγγιση στη μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών με κεντρικό 

άξονα την επίλυση προβλημάτων, προτάθηκε από τους Zelazo, Carter, Reznick, & Frye (1997). 

Στην προσέγγιση αυτή, οι εκτελεστικές λειτουργίες γίνονται αντιληπτές ως ένα σύνολο 

πολύπλοκων γνωστικών λειτουργιών ή μία μακροδομή που περιλαμβάνει διακριτές 

υπολειτουργίες, οι οποίες συνεργάζονται για την επίτευξη της ανώτερης λειτουργίας, της 

επίλυσης προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η επίλυση προβλημάτων συντελείται σε τέσσερις 

χρονικά και λειτουργικά διακριτές φάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές πτυχές της 

εκτελεστικής επεξεργασίας. Η πρώτη φάση είναι η αναπαράσταση του προβλήματος, δηλαδή 

η αναγνώριση και κατανόησή του. Ακολουθεί ο σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει την 

επιλογή των κατάλληλων δράσεων. Η εφαρμογή του σχεδιασμού γίνεται στο επόμενο στάδιο, 

στη φάση της εκτέλεσης, στην οποία σημαντικό ρόλο επιτελεί η εργαζόμενη μνήμη για την 

ενεργή νοερή διατήρηση της αλληλουχίας των δράσεων. Η τελική φάση της αξιολόγησης 

πραγματοποιείται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα τρία προηγούμενα βήματα, και σχετίζεται 

με την εκτίμηση της συμπεριφοράς του ατόμου καθώς και με την παρακολούθηση της τελικής 

λύσης. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την ανίχνευση αλλά και τη διόρθωση σφαλμάτων. 

 Το θεωρητικό πλαίσιο της επίλυσης προβλημάτων δίνει έμφαση σε μια ολοκληρωμένη 

λειτουργική προσέγγιση, καθώς εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο διάφορες εκτελεστικές 
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διαδικασίες ή υπολειτουργίες συνδυάζονται για την επίτευξη ενός στόχου, ενώ παράλληλα, 

δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους σε μία χρονική ακολουθία. 

 

1.3.5. Σύστημα εκτελεστικού ελέγχου 

 

 Στο μοντέλο του εκτελεστικού ελέγχου (Anderson, 2002), οι εκτελεστικές λειτουργίες 

γίνονται αντιληπτές ως ένα σύστημα ελέγχου που αποτελείται από τέσσερις γνωστικούς 

τομείς. Αυτοί οι τομείς αντιστοιχούν στις διακριτές λειτουργίες του ελέγχου της προσοχής, της 

επεξεργασίας πληροφοριών, της γνωστικής ευελιξίας και του καθορισμού στόχων. Οι 

λειτουργίες αυτές φαίνεται να σχετίζονται με συγκεκριμένα μετωπιαία συστήματα 

επεξεργασίας ερεθισμάτων που προέρχονται από διαφορετικές υποφλοιικές, κινητικές και 

οπίσθιες περιοχές του εγκεφάλου. Παρά τη διακριτή τους φύση, οι τέσσερις τομείς 

λειτουργούν με έναν ολοκληρωμένο τρόπο για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, και από 

κοινού μπορούν να θεωρηθούν ως ένα συνολικό σύστημα ελέγχου. Ο έλεγχος της προσοχής 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των άλλων εκτελεστικών τομέων, ενώ η δράση της 

επεξεργασίας πληροφοριών, της γνωστικής ευελιξίας και του καθορισμού στόχων είναι 

αλληλένδετη και αλληλεξαρτώμενη.  

 Ο τομέας του ελέγχου της προσοχής περιλαμβάνει την ικανότητα της επιλεκτικής 

αντιμετώπισης συγκεκριμένων ερεθισμάτων, της αναστολής κυρίαρχων αποκρίσεων και της 

εστίασης της προσοχής για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο έλεγχος της 

προσοχής περιλαμβάνει τη ρύθμιση και την παρακολούθηση των ενεργειών, έτσι ώστε τα 

σχέδια να εκτελούνται με τη σωστή σειρά, να εντοπίζονται σφάλματα και να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι. Η επεξεργασία πληροφοριών αναφέρεται στην ευχέρεια, την αποτελεσματικότητα 

και την ταχύτητα του παραγόμενου αποτελέσματος. Η κατάσταση του τομέα της 

επεξεργασίας πληροφοριών αντικατοπτρίζει την ακεραιότητα των νευρωνικών συνδέσεων και 

τη λειτουργική ολοκλήρωση των μετωπιαίων συστημάτων. Η γνωστική ευελιξία αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να εναλλάσσει τις συμπεριφορικές αποκρίσεις του, να μαθαίνει 

από τα λάθη, να επινοεί εναλλακτικές στρατηγικές, να κατανέμει την προσοχή του και να 

επεξεργάζεται πολλές πηγές πληροφοριών ταυτόχρονα. Στο μοντέλο αυτό, η εργαζόμενη 

μνήμη αποτελεί ένα στοιχείο του τομέα της γνωστικής ευελιξίας. Τέλος, ο τομέας του 

καθορισμού στόχων ενσωματώνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και νέων ιδεών, 

καθώς και την ικανότητα να προγραμματίζονται οι ενέργειες εκ των προτέρων και να 

προσεγγίζονται τα έργα με αποτελεσματικό και στρατηγικό τρόπο. 
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 Το μοντέλο του συστήματος εκτελεστικού ελέγχου βασίστηκε σε μελέτες ανάλυσης 

παραγόντων, οι οποίες έχουν διαπιστώσει ότι οι μεταβλητές από διάφορα έργα μέτρησης των 

εκτελεστικών λειτουργιών τείνουν να ομαδοποιούνται σε τρεις ή τέσσερις παράγοντες, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι δυνατό να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι διακριτοί 

εκτελεστικοί τομείς. Επίσης, το μοντέλο αυτό, έχει έναν σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, 

καθώς αναγνωρίζει διαφορετικές πορείες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης για κάθε επί μέρους 

εκτελεστικό τομέα. 

 

1.3.6. Υπόθεση των σωματικών δεικτών  

 

 Η υπόθεση των σωματικών δεικτών δεν περιέχει ακριβώς τα στοιχεία ενός μοντέλου 

εκτελεστικών λειτουργιών, αλλά περισσότερο, αποτελεί μία πρόταση σχετικά με το πώς η 

συναισθηματική και σωματική κατάσταση ενός ατόμου συνδέεται με προηγούμενες εμπειρίες 

συμπεριφορών και με τον τρόπο αυτό επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σε μία δεδομένη 

συνθήκη. Η θεωρία αυτή προτάθηκε από τον Damasio (1996), ως μία πιθανή εξήγηση στα 

αντιφατικά δεδομένα που παρουσιάζει η νευρολοψυχολογική εκτίμηση της συμπεριφοράς 

ενός σημαντικού αριθμού ασθενών με βλάβη στον προμετωπιαίο φλοιό, και ειδικότερα στις 

έσω κοιλιακές περιοχές αυτού. Πιο συγκεκριμένα, όπως υποδεικνύει η αξιολόγησή τους με 

έγκυρα εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και των εκτελεστικών λειτουργιών, οι ασθενείς 

αυτοί εκδηλώνουν σημαντική ανικανότητα στη ρύθμιση της συμπεριφοράς τους, όσον αφορά 

τη λήψη αποφάσεων και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις σε πραγματικές συνθήκες της 

καθημερινής τους ζωής παρά το γεγονός ότι διατηρούν ανέπαφες τις γνωστικές τους 

ικανότητες.  

 Σύμφωνα με τον Damasio (1996), οι διαταραχές αυτές οφείλονται στην αδυναμία 

χρήσης σημάτων από το σώμα, των σωματικών δεικτών, κατά την αξιολόγηση ενός σχεδίου 

δράσης. Οι σωματικοί δείκτες αποτελούν τον σύνδεσμο ανάμεσα σε προηγούμενες 

καταστάσεις που έχει βιώσει το άτομο και στην αίσθηση που προκαλούν αυτές οι 

καταστάσεις, η οποία είναι αποθηκευμένη στις υποφλοιικές περιοχές του εγκεφάλου που 

ελέγχουν τα συναισθήματα, όπως είναι για παράδειγμα η αμυγδαλή. Τα συναισθήματα είναι 

αναπαραστάσεις πολύπλοκων ομοιοστατικών αλλαγών που πραγματοποιούνται σε διάφορα 

επίπεδα του εγκεφάλου και του σώματος. Κατά τη λήψη μιας απόφασης, ένα σήμα που 

ενεργοποιείται από κάποιο συναίσθημα (σωματικός δείκτης) δημιουργεί μία ενδεχόμενη 

απόκριση. Το συναίσθημα διαμεσολαβείται από προμετωπιαίες περιοχές μέσω των 
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συνδέσεών τους με άλλες περιοχές του φλοιού και υποφλοιικούς πυρήνες. Κάθε αντίδραση 

προκαλείται από διαφορετικό συναίσθημα και από μία διαφορετική σωματική κατάσταση. Οι 

σωματικοί δείκτες είναι ενδεικτικοί της συναισθηματικής χροιάς της αναπαράστασης ενός 

βιώματος, και σε πολύπλοκες ή αβέβαιες καταστάσεις ενισχύουν τις δυνητικά καλύτερες 

επιλογές. Οι ασθενείς με προμετωπιαίες βλάβες δυσκολεύονται να συνδέσουν τις κατάλληλες 

συμπεριφορές με μία σωματική ένδειξη που έχει συναισθηματική χροιά, αν και μπορούν να 

καταλάβουν τη σημασία αυτών των συμπεριφορών. 

 

1.4. Οργάνωση και δομή των εκτελεστικών λειτουργιών 

 

 Ένα σημαντικό θεωρητικό ζήτημα που εμφανίζεται συχνά στη βιβλιογραφία των 

εκτελεστικών λειτουργιών αφορά τη δομή και την οργάνωσή τους. Όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, τα πρώιμα μοντέλα επιχείρησαν να εξηγήσουν τις εκτελεστικές 

λειτουργίες, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο, ομοιογενές πλαίσιο κεντρικού μηχανισμού με 

άμεσες αναφορές σε λειτουργικές και ανατομικές συσχετίσεις, υπονοώντας ότι οι γνωστικές 

διαταραχές και οι διαταραχές της συμπεριφοράς που παρατηρούνται μετά από κάποια βλάβη 

στους μετωπιαίους λοβούς μπορούν να εξηγηθούν εξ ολοκλήρου με όρους ενός 

δυσλειτουργικού συστήματος (Huizinga, Dolan, & Van der Molen, 2006). Οι πιο σύγχρονες 

προσεγγίσεις ενσωματώνουν την αντίθετη θεώρηση, της μη ενιαίας φύσης των εκτελεστικών 

λειτουργιών, υποστηρίζοντας ότι αυτές περιλαμβάνουν διάφορες διακριτές γνωστικές 

διεργασίες. Στη διαμόρφωση της τρέχουσας κατανόησης των εκτελεστικών λειτουργιών έχουν 

συμβάλλει εξίσου, κλινικές μελέτες, μελέτες νευροαπεικόνισης και μελέτες που ακολουθούν 

την ψυχομετρική προσέγγιση. 

 Οι περιορισμοί του ενιαίου πλαισίου θεώρησης των εκτελεστικών λειτουργιών 

προέκυψαν αρχικά από κλινικές μελέτες περιπτώσεων μεμονωμένων ασθενών και ομάδων 

ασθενών με βλάβες στους μετωπιαίους λοβούς, οι οποίες διαπίστωσαν ότι οι διαφορετικές 

θέσεις παθολογίας στις περιοχές αυτές, δεν παράγουν απαραίτητα το ίδιο προφίλ 

συμπεριφοράς. Τα ευρήματα νευροαπεικονιστικών μελετών ενίσχυσαν την άποψη της 

λειτουργικής εξειδίκευσης των εκτελεστικών λειτουργιών στις μετωπιαίες υποπεριοχές. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, ευρήματα τέτοιων ερευνών δείχνουν ότι οι επί μέρους γνωστικές 

ικανότητες σχετίζονται με διαφορετικές περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού (Narayanan et 

al,. 2005. Crone, Wendelken, Donohue & Bunge, 2005).  
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 Η μη ενιαία φύση των εκτελεστικών λειτουργιών προτείνεται, επίσης, από έρευνες που 

ενσωματώνουν στατιστικές μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης των δεδομένων από την 

επίδοση των εξεταζόμενων πληθυσμών σε ευρέως χρησιμοποιούμενα νευροψυχολογικά 

εργαλεία. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι να εντοπιστούν οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα 

διαφορετικά έργα που μετρούν τις εκτελεστικές λειτουργίες, και με τον τρόπο αυτό να 

προσδιοριστεί η οργάνωση των υποκείμενων γνωστικών δομών που εξηγούν την επίδοση 

υγιών αλλά και κλινικών πληθυσμών στα έργα αυτά. Η ανάλυση παραγόντων αξιοποιεί την 

πραγματική διακύμανση της βαθμολογίας των υποκειμένων σε διαφορετικά έργα και 

επιτρέπει να διαπιστωθεί εάν η επίδοση σε αυτά, μπορεί να συνοψιστεί ή να εκπροσωπηθεί 

από έναν ή περισσότερους λανθάνοντες κοινούς παράγοντες. Επιπλέον, εξετάζοντας τον 

τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι παράγοντες και τις σχέσεις ανάμεσα στις μετρούμενες 

μεταβλητές και τους λανθάνοντες παράγοντες, είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με την ερμηνεία των προσδιορισμένων παραγόντων και τις κοινές γνωστικές 

ικανότητες που υποτίθεται ότι αποτελούν τη βάση των σχέσεων μεταξύ των επιδόσεων στα 

διάφορα έργα (Wiebe, Espy & Charak, 2008). Αρκετές τέτοιου τύπου έρευνες βρήκαν χαμηλές 

ή μη σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα έργα εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών και 

ανέδειξαν περισσότερους από έναν παράγοντες, επιβεβαιώνοντας τη μη ενιαία φύση των 

διαφορετικών εκτελεστικών λειτουργιών (Brocki & Bohlin, 2004. Levin et al., 1996. Testa, 

Bennett, & Ponsford, 2012). 

 Ο Miyake και οι συνεργάτες του (2000), σε μία από τις πιο επιδραστικές μελέτες αυτής 

της μεθοδολογικής προσέγγισης, εντόπισαν την αναστολή (Inhibition), τη γνωστική ευελιξία ή 

νοητική εναλλαγή/μετατόπιση (Shifting) και την ανανέωση και παρακολούθηση του 

περιεχομένου της εργαζόμενης μνήμης (Updating), ως τα τρία βασικά συστατικά των 

εκτελεστικών λειτουργιών.  

 Η αναστολή αναφέρεται στην ικανότητα καταστολής μίας κυρίαρχης ή της 

επικρατέστερης απόκρισης υπέρ μίας άλλης, περισσότερο κατάλληλης απόκρισης. Η 

εκτελεστική λειτουργία της αναστολής αντανακλά την ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί τις 

αυτόματες σκέψεις, συμπεριφορές και παρορμήσεις του, επιδεικνύοντας ένα είδος 

αυτοελέγχου και να διατηρεί την προσοχή του για την ολοκλήρωση των έργων και την 

επίτευξη των στόχων του, επιβάλλοντας πειθαρχία και αγνοώντας ερεθίσματα που πιθανόν 

διασπούν την προσοχή του. Η γνωστική ευελιξία ή νοητική εναλλαγή αναφέρεται στην 

ικανότητα μετατόπισης της προσοχής ανάμεσα σε πολλαπλά ερεθίσματα, νοητικά πλαίσια ή 

κανόνες και της ταυτόχρονης επεξεργασίας τους κατά την εκτέλεση ενός έργου. Η εργαζόμενη 

μνήμη αναφέρεται στην ικανότητα αποθήκευσης, ενημέρωσης, γνωστικής επεξεργασίας και 



25 
 

ανανέωσης των εισερχόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με την επίτευξη ενός στόχου ή 

την ολοκλήρωση ενός έργου. 

 Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνάς τους, οι Miyake κ.ά. (2000) πρότειναν ότι 

οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι διακριτές οντότητες με μέτρια συσχέτιση μεταξύ τους που, 

ωστόσο, μοιράζονται κάποια υποκείμενα κοινά στοιχεία, υποστηρίζοντας έτσι, και την ενιαία 

και τη μη-ενιαία προσέγγιση για τη φύση των εκτελεστικών λειτουργιών Οι ίδιοι, υπέθεσαν 

ότι τα κοινά στοιχεία εκπορεύονται από έναν υποκείμενο, βασικό μηχανισμό αναστολής και 

διατήρησης του στόχου και των σχετικών με αυτόν πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη.  

 Το μοντέλο για τις εκτελεστικές λειτουργίες του Miyake και των συνεργατών του έχει 

υποστηριχθεί από δεδομένα νευροαπεικονιστικών μελετών. Οι τρεις βασικές εκτελεστικές 

λειτουργίες, φαίνεται ότι συνδέονται με σχετικά διακριτές περιοχές του εγκεφάλου, ενώ 

παράλληλα, εμφανίζουν κοινές περιοχές ενεργοποίησης. Οι Collette κ.ά (2005), για 

παράδειγμα, στην έρευνά τους με τη μέθοδο της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) 

διαπίστωσαν ότι οι τρεις διαφορετικές εκτελεστικές λειτουργίες (ενημέρωση της εργαζόμενης 

μνήμης, γνωστική ευελιξία και αναστολή) ενεργοποιούν κοινές περιοχές του εγκεφάλου. 

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τις οπίσθιες περιοχές της αριστερής άνω βρεγματικής 

έλικας και της δεξιάς ενδοβρεγματικής αύλακας, και σε μικρότερο βαθμό, την αριστερή μέση 

και κατώτερη μετωπιαία έλικα. Ταυτόχρονα, κάθε ξεχωριστή διαδικασία βρέθηκε να 

ενεργοποιεί συγκεκριμένες, διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Οι διαδικασίες 

ενημέρωσης συσχετίστηκαν με την ενεργοποίηση πρόσθιων και οπίσθιων περιοχών και στα 

δύο ημισφαίρια, ενώ οι διαδικασίες γνωστικής ευελιξίας ενεργοποίησαν τον βρεγματικό λοβό 

και την αριστερή μέση και κατώτερη μετωπιαία έλικα. Οι ανασταλτικές διεργασίες 

συσχετίστηκαν με την ενεργοποίηση της δεξιάς κογχομετωπιαίας έλικας. 

 Μία άλλη πρόταση για τους υποκείμενους παράγοντες που σχετίζονται με τις 

εκτελεστικές λειτουργίες περιλαμβάνει τη διαλογιστική ικανότητα (reasoning) και την 

ταχύτητα επεξεργασίας, υποδεικνύοντας τη νοημοσύνη ως ρυθμιστή των εκτελεστικών 

διαδικασιών (Salthouse, 2005). Επιπλέον, οι περιπτώσεις ατόμων με ελλείμματα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες που, όμως, παρουσίαζαν κανονική επίδοση σε παραδοσιακά 

ψυχομετρικά τεστ νοημοσύνης, είχε ως συνέπεια να συνδεθούν οι εκτελεστικές λειτουργίες 

με την έννοια της ρέουσας νοημοσύνης (fluid intelligence, Gf), δηλαδή της ικανότητας για 

λογική σκέψη και επίλυση προβλημάτων κατά την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων, σε 

αντιπαραβολή με την αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη (crystallized intelligence, Gc), η οποία 
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εξαρτάται κατά πολύ από την προηγούμενη γνώση και την εμπειρία, σύμφωνα με τη διάκριση 

του Cattell (Duncan, Burgess, & Emslie, 1995). 

 Άλλοι ερευνητές δεν υιοθετούν πλήρως την άποψη της συσχέτισης των εκτελεστικών 

λειτουργιών με τη ρέουσα νοημοσύνη ή τον γενικό παράγοντα της νοημοσύνης (g). Ορισμένοι 

υποστηρίζουν ότι τα τεστ νοημοσύνης δεν μπορούν να αξιολογήσουν τις ικανότητες εκείνες 

που επιτρέπουν στο άτομο να οργανώνει και να καθοδηγεί τη σκέψη και τη συμπεριφορά 

του). Η Friedman και οι συνεργάτες της (2006), για παράδειγμα, εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα 

στις τρεις εκτελεστικές λειτουργίες του μοντέλου των Miyake κ.ά. (2000) και τη νοημοσύνη, σε 

ένα δείγμα υγιών ενηλίκων. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες 

διαφοροποιούνται ως προς τη σχέση τους με τη νοημοσύνη. Η ανανέωση της εργαζόμενης 

μνήμης βρέθηκε να συνδέεται τόσο με τη ρέουσα όσο και με την αποκρυσταλλωμένη 

νοημοσύνη, ενώ οι συσχετίσεις της γνωστικής εναλλαγής και της αναστολής με τα δύο είδη 

της νοημοσύνης ήταν μη σημαντικές. Αντίστοιχα, οι Ardila, Pineda και Rosselli (2000) βρήκαν 

μικρές ή μη σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε έργα εκτίμησης των εκτελεστικών 

λειτουργιών και στις κλίμακες μέτρησης της νοημοσύνης του Wecshler σε εφήβους, ηλικίας 

13 έως 16 ετών.  

 Μία πρόσφατη έρευνα των Brydges, Reid, Fox και Anderson (2012) ανέδειξε 

διαφορετικά αποτελέσματα αναφορικά με τη σχέση εκτελεστικών λειτουργιών και 

νοημοσύνης στην παιδική ηλικία. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκαν 215 παιδιά ηλικίας 7 έως 9 

ετών, σε έργα εκτίμησης της εργαζόμενης μνήμης, της γνωστικής ευελιξίας, της αναστολής και 

της νοημοσύνης (ρέουσας και αποκρυσταλλωμένης). Από την επιβεβαιωτική ανάλυση 

παραγόντων προέκυψε ένα μονοπαραγοντικό μοντέλο, στο οποίο οργανώνονταν και οι τρεις 

εκτελεστικές λειτουργίες, ενώ παράλληλα, ο παράγοντας αυτός προέβλεπε σημαντικά τόσο τη 

ρέουσα όσο και την αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι οι 

εκτελεστικές λειτουργίες στα παιδιά αποτελούν μία ενιαία δομή που συσχετίζεται σημαντικά 

και με τις δύο μορφές της νοημοσύνης. Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν με τα αποτελέσματα 

άλλης έρευνας των Li κ.ά (2004), οι οποίοι εξέτασαν τη συσχέτιση ανάμεσα σε διάφορες 

βασικές γνωστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο των εκτελεστικών λειτουργιών και 

την ψυχομετρική νοημοσύνη (ρέουσα και αποκρυσταλλωμένη) σε ένα δείγμα που κάλυπτε το 

μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας ζωής, από 6 έως 89 ετών. Διαπιστώθηκε ότι οι συσχετίσεις 

ανάμεσα στη ρέουσα και αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη από τη μία πλευρά και τις 

γνωστικές διαδικασίες από την άλλη, ήταν ισχυρότερες στα δύο άκρα της διάρκειας ζωής σε 

σύγκριση με την ενήλικη ζωή. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι 

νοητικές ικανότητες και οι γνωστικές διαδικασίες είναι πιο αδιαφοροποίητες στην παιδική 
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ηλικία, σταδιακά γίνονται πιο εξειδικευμένες και φτάνουν σε μια πιο διαφοροποιημένη 

κατάσταση στην εφηβεία και την ενηλικίωση, ενώ στη συνέχεια υποβάλλονται εκ νέου σε ένα 

είδος συγχώνευσης κατά τη γήρανση. 

 Η ενιαία δομή των τριών βασικών εκτελεστικών λειτουργιών, δηλαδή της αναστολής, 

της γνωστικής ευελιξίας και της εργαζόμενης μνήμης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης 

σχολικής ηλικίας, υποστηρίζεται από τα δεδομένα ερευνών που εξέτασαν το μοντέλο των 

Miyake κ.ά (2000) σε παιδικούς πληθυσμούς. Τα ευρήματα αυτών των ερευνών συγκλίνουν 

στην άποψη ότι μέχρι την ηλικία των 7 περίπου ετών, οι τρεις εκτελεστικές λειτουργίες 

τείνουν να οργανώνονται σε έναν ή δύο παράγοντες, ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 

10 – 11 ετών, αναδεικνύονται συνήθως, μοντέλα τριών παραγόντων. Οι Shing, Lindenberger, 

Diamond, Li & Davidson (2010) διερεύνησαν την εργαζόμενη μνήμη και την αναστολή, 

εφαρμόζοντας μοντέλα λανθανόντων παραγόντων σε ένα δείγμα 263 παιδιών ηλικίας 4 έως 

14 ετών, και βρήκαν ότι η ικανότητα διατήρησης και ανανέωσης της εργαζόμενης μνήμης και 

η αναστολή δεν διαφοροποιούνταν στα παιδιά ηλικίας 4 έως 7 και 7 έως 9,5 ετών, αλλά μόνο 

στα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας, 9,5 έως 14 ετών. Η οργάνωση των ίδιων 

εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,3 έως 6 ετών, εξετάστηκε σε άλλη 

έρευνα των Wiebe κ.ά. (2008). Τα δεδομένα από τις επιδόσεις των παιδιών στα έργα 

εκτίμησης της εργαζόμενης μνήμης και της αναστολής που χρησιμοποιήθηκαν, βρέθηκαν να 

οργανώνονται σε έναν μοναδικό παράγοντα, υποδεικνύοντας μία ενιαία φύση του 

εκτελεστικού ελέγχου στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι στα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα έργα μέτρησης της εργαζόμενης 

μνήμης και της αναστολής, στην πραγματικότητα μέτρησαν μόνο μία, αδιαφοροποίητη 

γνωστική ικανότητα, παρά την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών στα έργα αυτά. 

Μερικώς διαφοροποιημένα αποτελέσματα σχετικά με την οργάνωση των εκτελεστικών 

λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής και της γνωστικής ευελιξίας, σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (μέση ηλικία 5,7 έτη), παρουσιάζονται στην έρευνα των Monette, Bigras 

και Lafrenière (2015). Ο έλεγχος των δομικών μοντέλων για τις τρεις εκτελεστικές λειτουργίες 

που διεξήγαγαν, ανέδειξε ως καταλληλότερο ένα δι-παραγοντικό μοντέλο, στο οποίο η 

εργαζόμενη μνήμη και η γνωστική ευελιξία αποτελούσαν τον έναν παράγοντα και η αναστολή 

τον δεύτερο. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η εργαζόμενη μνήμη και η αναστολή 

διαφοροποιούνται πρώτες, στην ηλικία των 5 περίπου ετών, ενώ η ευελιξία ως διακριτή 

γνωστική ικανότητα, αναδύεται αργότερα, περίπου στην ηλικία των 9 – 10 ετών. Ένα δι-

παραγοντικό μοντέλο οργάνωσης των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά ηλικίας 5,5 έως 7,5 

ετών, ανέδειξε και η έρευνα των Van der Ven, Kroesbergen, Boom, & Leseman (2012). Στην 
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έρευνα αυτή, ο πρώτος παράγοντας αφορούσε την εργαζόμενη μνήμη, ενώ η αναστολή και η 

γνωστική ευελιξία αποτέλεσαν τον δεύτερο παράγοντα. Τέλος, άλλες έρευνες υποδεικνύουν 

ότι στην προσχολική ηλικία, μόνο η εργαζόμενη μνήμη και η αναστολή είναι διακριτές 

ικανότητες (Miller, Giesbrecht, Muller, Mclnerne, & Kerns, 2012), ενώ στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας και πρώιμης εφηβείας, και οι τρεις βασικές εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν 

διακριτές αλλά συσχετιζόμενες γνωστικές οντότητες (Lehto, Juujarvi, Kooistra, & Pulkkinen, 

2003).  

 Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα για τη δομή των εκτελεστικών λειτουργιών στην 

παιδική ηλικία, φαίνεται να σχετίζονται με την επιλογή των έργων που χρησιμοποιούνται στις 

διάφορες έρευνες. Πολλές από τις δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των 

εκτελεστικών λειτουργιών προϋποθέτουν τη συνεισφορά άλλων γνωστικών ικανοτήτων, μη 

εκτελεστικών, οι οποίες εμφανίζονται και στους λανθάνοντες παράγοντες που κάθε φορά 

προκύπτουν. Επιπλέον, σε κάθε έρευνα συχνά χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι 

βαθμολόγησης των εκτελεστικών έργων (π.χ. καταμέτρηση σωστών αποκρίσεων, 

υπολογισμός του χρόνου απόκρισης), γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνονται 

υπόψη διαφορετικές πτυχές της επίδοσης των εξεταζόμενων (Van der Ven et al., 2012). Παρά 

την έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την παραγοντική δομή των εκτελεστικών λειτουργιών στα 

παιδιά, τα δεδομένα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν ότι η ηλικία αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην εμφάνιση και τη διαμόρφωση των γνωστικών ικανοτήτων που 

ενσωματώνονται στις εκτελεστικές λειτουργίες, καθώς αυτές δείχνουν διαφορετικά πρότυπα 

οργάνωσης κατά την αναπτυξιακή πορεία.  

 

1.5. Ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών 

 

 Οι νευροβιολογικές έρευνες υπογραμμίζουν τη σημασία των μετωπιαίων λοβών του 

εγκεφάλου για την ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών και συσχετίζουν τις διαδικασίες 

ωρίμανσης αυτών των ανατομικών δομών με την εμφάνιση και απαρτίωση των γνωστικών 

λειτουργιών. Οι μετωπιαίοι λοβοί αρχίζουν να αναπτύσσονται από την εμβρυική ηλικία, αλλά 

οι σύνθετες συνδέσεις τους τόσο εντός των διάφορων υποπεριοχών τους όσο και με άλλες 

περιοχές του εγκεφάλου συνεχίζουν να αναδιαμορφώνονται και να ωριμάζουν έως και την 

ενηλικίωση. Αντίστοιχα, οι εκτελεστικές λειτουργίες παρουσιάζουν μία παρατεταμένη πορεία 

ανάπτυξης, όχι απαραιτήτως γραμμική, που ξεκινά από την πρώιμη παιδική ηλικία και 

συνεχίζει στην εφηβεία. Η διαδικασία της ωρίμανσής τους παρουσιάζεται ταχύτερη κατά τη 
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διάρκεια της παιδικής ηλικίας και επιβραδύνεται στην εφηβεία. Από εκείνη την χρονική 

περίοδο, οι εκτελεστικές λειτουργίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται με πιο σταθερό ρυθμό 

έως την πρώιμη ενηλικίωση, όπου φτάνουν στην πλήρη ωριμότητά τους (Romine & Reynolds, 

2005). 

 Η ωρίμανση των μετωπιαίων λοβών περιλαμβάνει διάφορες δυναμικές διεργασίες, οι 

οποίες ελέγχονται από τη γενετική κωδικοποίηση και από την απόκριση στα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα. Αυτές περιλαμβάνουν τους «θετικούς» μηχανισμούς ανάπτυξης της φαιάς και 

της λευκής ουσίας και τους «αρνητικούς» μηχανισμούς της νευρωνικής απόπτωσης και του 

«κλαδέματος» των συνάψεων. Ειδικότερα, ο προμετωπιαίος φλοιός ακολουθεί ένα ιδιαίτερα 

παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έως την ωρίμανση, σε αντίθεση με άλλες περιοχές 

του εγκεφάλου που ωριμάζουν νωρίτερα, όπως για παράδειγμα, οι περιοχές που είναι 

υπεύθυνες για την κινητική και την αισθητηριακή επεξεργασία ή την ανάπτυξη του λόγου. Η 

μορφολογική ωρίμανση του προμετωπιαίου φλοιού επιτυγχάνεται στην εφηβεία, αλλά 

διάφορες αλλαγές συνεχίζονται έως την πρώιμη ενηλικίωση. Αυτές οι αναπτυξιακές αλλαγές 

αφορούν τη νευρωνική πυκνότητα και τη συναπτογένεση, συμπεριλαμβανομένης της 

μείωσης της συναπτικής πυκνότητας. Επιπλέον, ο προμετωπιαίος φλοιός είναι η τελευταία 

περιοχή του εγκεφάλου που ολοκληρώνει τη διαδικασία της μυελίνωσης των νευραξόνων 

του, περίπου στην αρχή της τρίτης δεκαετίας (De Luca & Leventer, 2008). Όσον αφορά τη 

διαφοροποίηση των νευρωνικών δικτύων που υποστηρίζουν τις εκτελεστικές λειτουργίες 

κατά την ανάπτυξη, μία πρόσφατη έρευνα (Engelhardt, Harden, Tucker-Drob, & Church, 2019) 

επισημαίνει ότι, οι διαδικασίες ωρίμανσης των εγκεφαλικών περιοχών, οι οποίες είναι 

κρίσιμες για τη βέλτιστη ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών αναφέρονται σε ποσοτικές 

και όχι ποιοτικές αλλαγές των νευρωνικών δικτύων, υποδεικνύοντας ότι τα δίκτυα αυτά 

ενισχύονται ή τελειοποιούνται παρά διαφοροποιούνται κατά την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τα 

πρότυπα νευρωνικής δραστηριότητας στα οποία βασίζονται οι εκτελεστικές λειτουργίες στους 

ενήλικες, είναι ποιοτικά παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στη μέση παιδική ηλικία. Η 

ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών από τη μέση παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση 

πιθανότατα περιλαμβάνει ποσοτικές αλλαγές στη δραστηριότητα των δικτύων που 

σχετίζονται με αυτές, παρά ποιοτικές αλλαγές στην οργάνωση των ίδιων των δικτύων.  

 Πολλές αναπτυξιακές μελέτες αναφέρουν ότι η επίδοση στα διαφορετικά έργα 

εκτελεστικών λειτουργιών σε επίπεδα ενηλίκων επιτυγχάνεται σε διαφορετικές ηλικίες, 

υποδεικνύοντας ότι οι επί μέρους δεξιότητες ακολουθούν διαφορετικές αναπτυξιακές 

πορείες. Μία έρευνα των Huizinga, Dolan και Van der Molen (2006) εξέτασε την αναπτυξιακή 

πορεία της εργαζόμενης μνήμης, της γνωστικής ευελιξίας και της αναστολής μέσω της 
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επίδοσης των συμμετεχόντων τεσσάρων ηλικιακών ομάδων (7, 11, 15 και 21 ετών) σε 9 

τυπικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Συνολικά, οι αναλύσεις των επιδόσεων αποκάλυψαν 

ότι η γνωστική ευελιξία και η αναστολή παρουσίασαν ανάπτυξη σε επίπεδα ενηλίκων στη 

χρονική περίοδο ανάμεσα στα 11 και 15 έτη, ενώ η εργαζόμενη μνήμη και ορισμένες πτυχές 

του ανασταλτικού ελέγχου, βρέθηκαν να ακολουθούν μία πιο παρατεταμένη πορεία πλήρους 

ωρίμανσης μέχρι την πρώιμη ενηλικίωση. Οι Brocki και Bohlin (2004), εξετάζοντας την 

ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών, βρήκαν ότι 

σημαντικές πρόοδοι στη λειτουργία της αναστολής συντελέστηκαν σε δύο περιόδους, από τα 

7,5 έως τα 9,5 έτη και από τα 9,5 έως τα 11,5 έτη. Ελάχιστη βελτίωση σημείωσε η μεγαλύτερη 

ηλικιακή ομάδα των νεαρών εφήβων, γεγονός που υποδεικνύει, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, ότι η ανάπτυξη της λειτουργίας της αναστολής ολοκληρώνεται πριν την εφηβεία. 

Η εργαζόμενη μνήμη βρέθηκε να βελτιώνεται σημαντικά σε δύο σημεία κατά την ανάπτυξη, 

στην ηλικία των 8 ετών και μετά τα 12 έτη, αντίστοιχα. Οι Anderson κ.ά (2001) αναφέρουν μία 

απότομη ανάπτυξη του ελέγχου της προσοχής κατά την εφηβεία, περίπου στην ηλικία των 15 

ετών, η οποία φαίνεται να σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη πορεία της μυελίνωσης του 

προμετωπιαίου φλοιού έως αυτή την αναπτυξιακή φάση. Η προοδευτική μυελίνωση είναι 

πιθανό να οδηγεί σε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των ερεθισμάτων, η οποία 

έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επεξεργασίας των πληροφοριών και του εκτελεστικού 

ελέγχου. Αντίθετα, τα ευρήματά τους υποδεικνύουν ότι η γνωστική ευελιξία και ο καθορισμός 

στόχων εμφανίζουν αντίστοιχη απότομη ανάπτυξη σε πιο πρώιμα στάδια, περίπου στην 

ηλικία ανάμεσα στα 11 και 12 έτη.  

 Οι Best, Miller και Jones (2009), σε μία μελέτη επισκόπησης σχετικά με την ανάπτυξη 

των εκτελεστικών λειτουργιών, αναφέρουν ότι η αναστολή παρουσιάζει σημαντική βελτίωση 

στην προσχολική ηλικία, ενώ συνεχίζει να βελτιώνεται σε μικρότερο βαθμό και με 

περισσότερο σταθερό ρυθμό σε όλη την παιδική ηλικία. Η εργαζόμενη μνήμη και η γνωστική 

ευελιξία, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να αναδύονται κατά την προσχολική ηλικία, αλλά η 

ουσιαστική βελτίωσή τους λαμβάνει χώρα αργότερα και η ωρίμανσή τους είναι πιο 

παρατεταμένη κατά γραμμικό τρόπο. Η ικανότητα σχεδιασμού εμφανίζει σημαντική βελτίωση 

τελευταία, κατά την εφηβεία. Οι ίδιοι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η αναστολή φαίνεται να 

παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα 

στους περισπασμούς του περιβάλλοντος. Η ανάδυση της αναστολής σε πιο πρώιμο χρόνο από 

τις άλλες εκτελεστικές λειτουργίες, φαίνεται να εξασφαλίζει τη δυνατότητα να αγνοούνται τα 

άσχετα ερεθίσματα προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η επίλυση προβλημάτων. Καθώς 

τα παιδιά γίνονται ικανά να αναστέλλουν αποκρίσεις σε περισπασμούς του περιβάλλοντος ή 
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τις δικές τους αρχικές και αυτόματες αντιδράσεις, άλλες εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η 

εργαζόμενη μνήμη, η γνωστική ευελιξία ή ο σχεδιασμός μπορούν να διαφοροποιηθούν και να 

αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν περισσότερο σύνθετα 

προβλήματα.  

 Συμπερασματικά, όλοι οι επί μέρους τομείς των εκτελεστικών λειτουργιών εμφανίζουν 

βελτίωση ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζουν να 

βελτιώνονται μέχρι την εφηβεία ή την πρώιμη ενηλικίωση. Ωστόσο, η ωρίμανσή τους δεν 

συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο χρόνο. Αρχικά, φαίνεται να αναδύεται η ικανότητα 

να αναστέλλονται υπερμαθημένες συμπεριφορές, επιτρέποντας στο παιδί να αυξάνει τον 

έλεγχο της προσοχής του στο περιβάλλον. Άλλες εκτελεστικές δεξιότητες, όπως ο σχεδιασμός 

και η γνωστική ευελιξία φαίνεται να έπονται της αναστολής, με σημαντική βελτίωση κατά τη 

μέση παιδική ηλικία. Παρόλο που ο χρόνος ωρίμανσης των εκτελεστικών λειτουργιών 

φαίνεται να διαφοροποιείται, η πολυδιάστατη φύση τους και η αλληλεξάρτησή τους από τα 

νευρωνικά κυκλώματα που τις υποστηρίζουν συνεπάγεται ότι η πρόοδος σε έναν τομέα τους 

θα έχει αναγκαστικά επιπτώσεις και στην ανάπτυξη των υπολοίπων (De Luca & Leventer, 

2008).  

 Πέραν της ηλικίας, το φύλο έχει, επίσης, συγκεντρώσει σημαντικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον, ως βιολογικός παράγοντας επίδρασης στην ανάπτυξη των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών παραλληλίζεται με τη 

νευροφυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου και ιδιαίτερα του προμετωπιαίου φλοιού, ο 

εντοπισμός βιολογικών διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα, υποδεικνύει ότι αντίστοιχες 

διαφορές είναι πιθανό να υπάρχουν και στην έκφραση των γνωστικών λειτουργιών. Ενώ 

υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκεφάλου αγοριών και 

κοριτσιών ακολουθεί διαφορετικές πορείες, η διερεύνηση διαφορών φύλου στην ανάπτυξη 

των εκτελεστικών λειτουργιών δεν έχει αποφέρει σαφή και καθολικά αποδεκτά 

συμπεράσματα. 

 Όσον αφορά τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

οι αλλαγές στη φαιά ουσία που σχετίζονται με την ανάπτυξη, δεν εμφανίζονται στην ίδια 

ηλικία στα αγόρια και τα κορίτσια. Οι μετωπιαίοι, βρεγματικοί και κροταφικοί λοβοί καθώς 

και ο συνολικός όγκος της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου φτάνουν στην πλήρη ανάπτυξή τους 

1-3 χρόνια νωρίτερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια (Giedd et al., 2009). Ενισχύοντας την 

άποψη υπέρ του φυλετικού διμορφισμού στην αναπτυξιακή πορεία του εγκεφάλου, οι 

Lenroot κ.ά (2007), βρήκαν ότι 1) τα κορίτσια αποκτούν τον μέγιστο συνολικό όγκο του 
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εγκεφάλου τους στην ηλικία των 10,5 ετών, ενώ τα αγόρια στα 14,5 έτη, 2) η πορεία που 

ακολουθεί η αύξηση της φαιάς ουσίας στον φλοιό και στις υποφλοιικές περιοχές του 

εγκεφάλου προηγείται κατά 1 -2 χρόνια στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια, 3) τα αγόρια 

παρουσιάζουν εντονότερο ρυθμό αύξησης της λευκής ουσίας κατά την εφηβεία. 

 Οι έρευνες που μελετούν διαφορές φύλου στην επίδοση έργων μέτρησης των 

εκτελεστικών λειτουργιών σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης, παρουσιάζουν 

αντικρουόμενα ευρήματα. Για παράδειγμα, οι Monette κ.ά. (2015) βρήκαν την ίδια δομή των 

εκτελεστικών λειτουργιών στα αγόρια και τα κορίτσια του δείγματός τους και συμπέραναν ότι 

τα δύο φύλα δεν διαφέρουν ως προς την έκφραση της εργαζόμενης μνήμης, της αναστολής 

και της γνωστικής ευελιξίας κατά την προσχολική ηλικία. Αντίθετα, σε άλλη έρευνα με παιδιά 

της ίδιας ηλικίας (Wiebe et al., 2008), τα κορίτσια βρέθηκαν να έχουν καλύτερη επίδοση στα 

έργα εκτελεστικού ελέγχου σε σχέση με τα αγόρια. Οι Brocki και Bohlin (2004) αναφέρουν 

διαφορές φύλου στον τομέα των εκτελεστικών λειτουργιών που αντανακλά την ικανότητα 

αυτο-ρύθμισης των επιπέδων της διέγερσης και των κινήτρων, με τα αγόρια ηλικίας 6 έως 13 

ετών να επιδεικνύουν καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τα κορίτσια. Ωστόσο, στην ίδια 

έρευνα, δεν εντοπίστηκαν διαφορές φύλου στους τομείς της εργαζόμενης μνήμης και της 

αναστολής. Στην έρευνα των Jacobsen, De Mello, Kochhann και Fonseca, (2017) το φύλο δεν 

βρέθηκε να αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα διαφοροποίησης στην ανάπτυξη της 

αναστολής, της εργαζόμενης μνήμης και της γνωστικής ευελιξίας, σε παιδιά ηλικίας 6 έως τα 

12 ετών. Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα των Klenberg, Korkman και Lahti-Nuuttila (2001) 

υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος της αναστολής και της παρόρμησης ωριμάζει νωρίτερα στα 

κορίτσια, αλλά οι διαφορές φύλου μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας καθώς τα αγόρια 

συμβαδίζουν μετά την ηλικία των 6 ετών.  

 Τα αντικρουόμενα ευρήματα αναφορικά με την επίδραση του φύλου στην ανάπτυξη 

των εκτελεστικών λειτουργιών, είναι πιθανό να εξηγούνται, εν μέρει, από τις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων και τα διαφορετικά έργα που συμπεριλαμβάνονται στις 

εκάστοτε έρευνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ανάδειξη της επίδρασης του 

φύλου στην εμφάνιση σύνθετων γνωστικών λειτουργιών που επηρεάζουν κάθε εκδήλωση της 

συμπεριφοράς, αποτελεί πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς δεν είναι εύκολο να απομονωθούν οι 

πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επιδρούν στην κατασκευή του ρόλου του φύλου 

και την έκφρασή του. 
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1.6. Μέτρηση και αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών 

 

 Ένας μεγάλος κατάλογος πολύπλοκων γνωστικών δοκιμασιών έχει κατασκευαστεί για 

τη μέτρηση των εκτελεστικών λειτουργιών. Κάποια από τα πιο διαδεδομένα και ευρέως 

χρησιμοποιούμενα έργα με διαφορετικές εκδοχές, είναι το «Wisconsin Card Sorting Task», το 

«Stroop Color-Word Test», το «Tower of Hanoi», το «Random Number Generation, το «Trail 

Making Test», καθώς επίσης και μία σειρά προφορικών έργων ανάκλησης ψηφίων ή 

γραμμάτων (Digit Span Tests) για την αξιολόγηση της εργαζόμενης μνήμης. Παρόλη την 

πολύχρονη και ευρεία χρήση των έργων αυτών σε κλινικούς και υγιείς πληθυσμούς αλλά και 

σε μελέτες τυποποίησης, η αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών φαίνεται να αποτελεί 

μία σύνθετη και όχι πάντα αυστηρά ορισμένη διαδικασία.  

 Αρχικά, ένας περιορισμός που έχει υποδειχθεί για τα έργα μέτρησης των εκτελεστικών 

λειτουργιών σχετίζεται με την εννοιολογική τους εγκυρότητα. Η βασική προσέγγιση στη 

μέτρηση των εκτελεστικών λειτουργιών βασίζεται σε γνωστικές δοκιμασίες, όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίες αποσκοπούν στον εντοπισμό των ικανοτήτων και των 

διαδικασιών που φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά στους ασθενείς με βλάβες στους 

μετωπιαίους λοβούς. Η εγκυρότητα αυτών των δοκιμασιών, ωστόσο, βασίζεται στο κριτήριο 

του κατά πόσο είναι ευαίσθητες στις μετωπιαίες βλάβες, χωρίς να προσδιορίζεται επαρκώς η 

ακριβής φύση των γνωστικών λειτουργιών που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεσή τους. 

Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, πολλές κλινικές παρατηρήσεις 

έχουν δείξει μεγάλες διαφοροποιήσεις στην επίδοση διαφορετικών εκτελεστικών έργων 

(Miyake et al., 2000). Κάποιοι ασθενείς μπορεί να αποτυγχάνουν σε ένα έργο, αλλά όχι σε ένα 

άλλο. Αυτές οι διαφοροποιήσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλές συσχετίσεις που έχουν βρεθεί 

μεταξύ των διαφορετικών έργων εκτελεστικών λειτουργιών (r = 0.40, ή λιγότερο), έχουν 

δημιουργήσει μία τάση αμφισβήτησης της ικανότητας των δοκιμασιών αυτών να μετρήσουν 

και να ποσοτικοποιήσουν τις επί μέρους λειτουργίες του εκτελεστικού συστήματος, γεγονός 

που αντανακλά την τρέχουσα διαμάχη σχετικά με τον επίσημο ορισμό και τη δομή και 

οργάνωση των εκτελεστικών λειτουργιών. Γενικά, θεωρείται ότι είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής ενός έργου ή μίας συστοιχίας έργων, 

όταν η ίδια η εννοιολογική κατασκευή είναι ανεπαρκώς προσδιορισμένη. 

 Ένα άλλο πρόβλημα της μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών σχετίζεται με το 

γεγονός ότι τα έργα που χρησιμοποιούνται είναι πολύπλοκα και ενεργοποιούν σχεδόν όλα τα 

γνωστικά συστήματα (Burgess, 1997). Η εκτέλεση ενός έργου που θεωρείται ότι μετρά τις 
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εκτελεστικές λειτουργίες, μπορεί στην πραγματικότητα να ενεργοποιεί άλλες γνωστικές 

διαδικασίες, ανεξάρτητες από τις υπό μέτρηση εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η λεκτική 

ικανότητα ή η ταχύτητα επεξεργασίας (Hughes & Graham, 2002). Η συνθήκη αυτή έχει οριστεί 

ως «πρόβλημα της «μη-καθαρότητας του έργου» (task impurity problem). Η δυσκολία που 

προκύπτει από αυτό είναι ότι, προκειμένου να διαπιστωθούν τα εκτελεστικά ελλείμματα ενός 

ατόμου, πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθούν και να απομονωθούν όλες οι άλλες μη 

εκτελεστικού τύπου συνεισφορές στο έργο που εκτελείται (Jurado & Rosselli, 2007).  

 Οι δοκιμασίες μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών εμφανίζουν, επίσης, χαμηλή 

αξιοπιστία. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς (Burgess, 1997. Denckla, 

1996. Salthouse, 2005), στο γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν την ικανότητα 

αντιμετώπισης καινοφανών προβλημάτων και τα προβλήματα παύουν να είναι καινοφανή 

μετά από την πρώτη χορήγηση της εκάστοτε δοκιμασίας. Ένας άλλος πιθανός λόγος για τη 

χαμηλή αξιοπιστία των έργων μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών είναι ότι τα άτομα 

υιοθετούν διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με την περίσταση, όταν εκτελούν αυτά τα έργα 

(Miyake et al, 2000). 

 Ακόμη ένα πρόβλημα που επεσήμανε ο Burgess (1997) είναι αυτό της χαμηλής 

αντιστοίχισης γνωστικών διαδικασιών και συμπεριφοράς: παρόμοιες συμπεριφορές μπορούν 

να έχουν πολύ διαφορετικές αιτίες. Οι εκτελεστικές διαδικασίες γίνονται εμφανείς σε ένα 

ευρύ φάσμα καταστάσεων. Κάποιο έλλειμμα του εκτελεστικού συστήματος μπορεί να 

οδηγήσει σε μια ποικιλία συμπεριφορών ενώ, παράλληλα, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 

μπορεί να δημιουργηθεί από πολλές διαφορετικές προβληματικές διαδικασίες.  

 Ένας άλλος περιορισμός αναφέρεται στην κακή οικολογική εγκυρότητα των έργων 

μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, δεν είναι 

σαφές κατά πόσο οι επιδόσεις σε αυτά τα έργα αντανακλούν τα προβλήματα που μπορεί να 

παρουσιάσει ο ασθενής στην πραγματική ζωή. Για τη βελτίωση της οικολογικής εγκυρότητας 

των εκτελεστικών δοκιμασιών έχει προταθεί η συμπλήρωσή τους με κλίμακες 

λειτουργικότητας και προσαρμοστικότητας (Chaytor, Schmitter-Edgecombe, & Burr, 2006), 

καθώς και η χορήγηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης της συμπεριφοράς σε άτομα του 

περιβάλλοντος των εξεταζόμενων (Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

 

Εισαγωγή 

 

 Η ικανότητα διάκρισης ανάμεσα σε τυχαία και μη τυχαία συμβάντα είναι θεμελιώδης 

για την ανάπτυξη του επαγωγικού συλλογισμού, ο οποίος, με τη σειρά του είναι απαραίτητος 

για την επιβίωση. Χωρίς αυτή την ικανότητα, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να διακρίνουν τις 

αποκλίσεις από την τυχαία πιθανότητα και έτσι να αντιλαμβάνονται αιτιώδεις και 

συστηματικές σχέσεις στον φυσικό κόσμο, ούτως ώστε να μπορούν να εξηγούν το παρελθόν, 

να ελέγχουν το παρόν και να προβλέπουν το μέλλον, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες 

απόκτησης επιθυμητών και αποφυγής ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων (Kareev, 1995). Παρόλο 

που η σημασία της αντίληψης της τυχαιότητας είναι εμφανής σε πολλαπλές συνθήκες της 

καθημερινής ζωής αλλά και στον χώρο των επιστημών, η ικανότητα κατανόησης της έννοιας 

της τυχαιότητας δεν είναι αυτονόητη. Ακόμη, περισσότερο περιορισμένη φαίνεται να είναι η 

ικανότητα για παραγωγή τυχαιότητας, όπως υποδεικνύουν τα αποτελέσματα πολυάριθμων 

ερευνών. Η παραγωγή τυχαιότητας είναι μία γνωστικά σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί 

τη διαμεσολάβηση των ελεγκτικών μηχανισμών της νόησης (Nickerson, 2002). 

 Διάφορες εκδοχές έργων παραγωγής τυχαιότητας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για 

την εξέταση των εκτελεστικών λειτουργιών. Σε αυτά, οι εξεταζόμενοι καλούνται να 

δημιουργήσουν μία υποκειμενικά τυχαία ακολουθία αποκρίσεων από ένα σύνολο επιλογών 

(π.χ. ακέραιοι αριθμοί από το 1 έως το 10). Κατά την εκτέλεση του έργου ενεργοποιούνται και 

αλληλεπιδρούν οι επί μέρους διεργασίες του γνωστικού ελέγχου: πριν από την παραγωγή 

κάθε στοιχείου της ακολουθίας, οι εξεταζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν εάν αυτό είναι 

επαρκώς τυχαίο με βάση την προσωπική τους αντίληψη για την τυχαιότητα και σε σχέση με 

τα προηγούμενα στοιχεία που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει (Cooper, 2016). Επομένως, είναι 

απαραίτητο να παρακολουθούν τις πιθανές αποκρίσεις τους, να διατηρούν ενημερωμένο ένα 

αρχείο των προηγούμενων αποκρίσεων και να αναστέλλουν μία απόκριση που θεωρούν ότι 

είναι προβλέψιμη και άρα μη τυχαία. 

 Για την εκτίμηση της τυχαιότητας έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται πολυάριθμοι 

δείκτες, ο καθένας από τους οποίους μετρά μία διαφορετική παράμετρο της τυχαιότητας. 

Μελέτες παραγοντικής ανάλυσης υποδεικνύουν ότι οι δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας 

οργανώνονται σε παράγοντες, οι οποίοι αντανακλούν διαφορετικές εκτελεστικές λειτουργίες, 

κυρίως την εργαζόμενη μνήμη και την αναστολή (Miyake et al, 2000. Towse & Neil, 1998). Η 
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σύνδεση της παραγωγής τυχαιότητας με τις εκτελεστικές λειτουργίες ενισχύεται από 

νευροαπεικονιστικές μελέτες σε υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς. Στις περισσότερες ομάδες 

ασθενών με δυσλειτουργίες εκτελεστικού τύπου η ικανότητα παραγωγής τυχαιότητας 

εμφανίζεται σημαντικά περιορισμένη σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου (π.χ. Koike et al., 

2011. Leclercq et al., 2000). 

 Η καμπύλη ανάπτυξης της ικανότητας για παραγωγή τυχαίων ακολουθιών φαίνεται να 

ακολουθεί την ίδια πορεία με τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, σημειώνοντας σημαντική 

βελτίωση στην παιδική ηλικία και την εφηβεία με σημείο κορύφωσης την πρώιμη ενηλικίωση 

και έναρξη της μείωσής της περίπου στην ηλικία των 60 ετών (Gauvrit, Zenil, Soler-Toscano, 

Delahaye, & Brugger, 2017), υποδηλώνοντας ότι τα έργα παραγωγής τυχαιότητας μπορούν να 

αποδώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό εκτιμήσεις για τη λειτουργία αυτών των γνωστικών 

λειτουργιών. 

 

2.1. Η αντίληψη της έννοιας της τυχαιότητας και οι παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωσή της 

 

 Η έννοια της τυχαιότητας συναντάται συχνά στον χώρο των Επιστημών. Είναι 

θεμελιώδης έννοια στη θεωρία των πιθανοτήτων αλλά και σε θεωρίες που σχετίζονται με 

βιολογικά και κοινωνικά φαινόμενα ή συστήματα. Στην Ψυχολογία, αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα των πειραματικών σχεδίων και των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 

την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Επίσης, στην καθημερινή ζωή, η κατανόηση 

της τυχαιότητας είναι απαραίτητη για μία σειρά γνωστικών διεργασιών που καθορίζουν τη 

συμπεριφορά των ατόμων, όπως είναι η πρόβλεψη φαινομένων, η απόδοση αιτιότητας και η 

λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την 

έννοια της τυχαιότητας τόσο συχνά και σε τόσες πολλές συνθήκες, η αντίληψή μας γι’ αυτή 

είναι αρκετά περιορισμένη, γεγονός που αντανακλάται και στην απουσία συναίνεσης σχετικά 

με τον ορισμό της. Οι προσπάθειες ορισμού της τυχαιότητας έχουν συμπεριλάβει κατά 

καιρούς έννοιες που προσεγγίζουν διαφορετικές πλευρές της, όπως την ισορροπία μεταξύ 

των πιθανών αποτελεσμάτων, την υπόθεση δηλαδή ότι κάθε αποτέλεσμα έχει την ίδια 

πιθανότητα να συμβεί με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, την ανεξαρτησία των διαδοχικών 

αποτελεσμάτων, τη μη προβλεψιμότητα, ή τη μη κανονικότητα.  

 Πέραν της διάκρισης μεταξύ τυχαίων και μη τυχαίων δεδομένων, η παραγωγή 

τυχαιότητας φαίνεται να είναι εξίσου δύσκολη διαδικασία. Η περιορισμένη ικανότητα των 
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ανθρώπων να παράγουν πραγματικά τυχαίες ακολουθίες στοιχείων, ακόμη και όταν τους 

παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για κάτι τέτοιο, αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1949 από 

τον Reichenbach (όπως αναφέρεται στο Wagenaar, 1972) και σε γενικές γραμμές 

επιβεβαιώθηκε από μία σειρά πειραματικών μελετών που διεξήχθησαν τις επόμενες 

δεκαετίες. Τα ευρήματα αυτών των μελετών συγκλίνουν στην άποψη ότι κατά την 

προσπάθεια παραγωγής τυχαιότητας φαίνεται να επικρατεί η τάση για απόκλιση από αυτή, η 

οποία γίνεται αντιληπτή ως μεροληψίες διαφορετικών τύπων, όπως είναι για παράδειγμα, η 

μεροληψία προς την υπερβολική εναλλαγή ή την ίση κατανομή των πιθανών αποτελεσμάτων 

(Spatt & Goldenberg, 1993; Warren, Gostoli, Farmer, El-Deredy, & Hahn, 2018).  

 Ο Brugger (1997), βασιζόμενος στα πορίσματα ερευνών για την ικανότητα παραγωγής 

τυχαίων ακολουθιών, συγκέντρωσε σε μία περιεκτική μελέτη τις μεταβλητές που βρέθηκε ότι 

επηρεάζουν την προσπάθεια τυχαιοποίησης των υποκειμένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

αυτά, ο αυξημένος αριθμός στοιχείων από τα οποία επιλέγονται οι απαντήσεις, ο ταχύτερος 

ρυθμός αποκρίσεων, η παράλληλη ενασχόληση με άλλο έργο, η ύπαρξη εγκεφαλικής βλάβης, 

κυρίως στις μετωπιαίες περιοχές και τα υψηλά επίπεδα άγχους των εξεταζόμενων φαίνεται 

να επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα παραγωγής τυχαίων ακολουθιών. Από την άλλη 

πλευρά, η επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης των εξεταζόμενων, το είδος των 

εναλλακτικών επιλογών (γράμματα της αλφαβήτου, αριθμοί κλπ.) και οι οδηγίες που δίνονται 

στα υποκείμενα δεν φαίνεται να έχουν μία σταθερή και συνεπή σημαντική επίδραση στο 

παραγόμενο τυχαίο αποτέλεσμα.  

 Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στην αντίληψη και, κυρίως, την παραγωγή της 

τυχαιότητας είναι η ηλικία. Η επίδραση της ηλικίας έχει αναδειχθεί σε πολυάριθμες έρευνες 

που συγκρίνουν την παραγωγή τυχαίων ακολουθιών ανάμεσα σε ομάδες νεαρών ενηλίκων 

και ηλικιωμένων ατόμων, με τις ομάδες των ηλικιωμένων να εμφανίζουν περισσότερη 

στερεοτυπία στις επιλογές τους και μεγαλύτερη συχνότητα επαναλήψεων (Brugger, 1997. 

Gauvrit et al., 2017).Τα ευρήματα αυτά αντανακλούν τη μειωμένη ικανότητα αντίληψης και 

παραγωγής τυχαιότητας των ηλικιωμένων σε σχέση με τους νεότερους ενήλικες, η οποία 

αποδίδεται στη γενικότερη έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών κατά τη γήρανση και την 

αντίστοιχη μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας (Salthouse, 1996. Van der Linden, Beerten, & 

Pesenti, 1998). Παράλληλα, η επίδραση της ηλικίας γίνεται εμφανής και στη διαφοροποίηση 

της αντίληψης της τυχαιότητας που παρουσιάζουν τα παιδιά στα διάφορα στάδια της 

ανάπτυξής τους, από την προσχολική ηλικία έως την εφηβεία. Οι σχετικές έρευνες 

υποδεικνύουν ότι η έννοια της τυχαιότητας γίνεται περισσότερο κατανοητή στα παιδιά καθώς 
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μεγαλώνουν και κατά συνέπεια, η ικανότητά τους να παράγουν τυχαίες ακολουθίες 

αυξάνεται (Brugger, 1997. Gauvrit et al., 2017. Towse, Loetscher, & Brugger, 2014). 

 Σύμφωνα με τον Cooper (2016), τα ευρήματα της εκτεταμένης εμπειρικής έρευνας στο 

πεδίο της παραγωγής τυχαιότητας συγκλίνουν σε πέντε βασικά στοιχεία που αφορούν τη 

συμπεριφορά τυχαιοποίησης: 1) Η παραγωγή τυχαιότητας είναι περισσότερο στερεότυπη 

όταν το σύνολο των στοιχείων που πρέπει να τυχαιοποιηθούν παρουσιάζεται εξωτερικά (π.χ. 

οι επιλογές εμφανίζονται σε μία οπτική διάταξη) σε αντιδιαστολή με τη συνθήκη όπου τα 

υποκείμενα πρέπει να διατηρούν τη νοερή αναπαράσταση του ίδιου συνόλου επιλογών, 2) η 

παραγωγή επηρεάζεται από μεροληψίες που είναι χαρακτηριστικές του είδους των επιλογών 

ή του τρόπου απόκρισης (π.χ. μέτρηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όταν το σύνολο των 

επιλογών είναι αριθμοί, συνδυασμοί συσχετισμένων ζευγών, όταν οι επιλογές αποτελούνται 

από γράμματα), 3) τα υποκείμενα παράγουν πολύ λιγότερες επαναλήψεις των ίδιων 

στοιχείων από ότι θα αναμενόταν εάν οι διαδοχικές αποκρίσεις ήταν ανεξάρτητες, 4) η 

παραγωγή είναι περισσότερο στερεότυπη όταν το σύνολο των επιλογών είναι μεγάλο (π.χ. 15 

ή περισσότερα στοιχεία), και 5) όταν η παραγωγή τυχαίων ακολουθιών γίνεται σε 

συγκεκριμένο ρυθμό, οι αποκρίσεις είναι λιγότερο τυχαίες όταν ο ρυθμός είναι γρήγορος.  

 Οι θεωρητικές εξηγήσεις για τη μεροληψία στην παραγωγή τυχαιότητας ποικίλουν. Μια 

κατηγορία εξηγήσεων υποστηρίζει ότι τα άτομα επιχειρούν να παράγουν αλληλουχίες που 

αντικατοπτρίζουν την διαισθητική τους αντίληψη περί τυχαιότητας, αλλά ότι αυτή είναι 

λανθασμένη, υπό την έννοια ότι δεν συμπίπτει με τη μαθηματική έννοια της πιθανότητας. 

Μια δεύτερη ομάδα εξηγήσεων αποδίδει την αδυναμία παραγωγής τυχαιότητας σε κάποιον 

από τους πολλούς λειτουργικούς περιορισμούς των υποκειμένων. Αυτοί περιλαμβάνουν την 

περιορισμένη χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης, την περιορισμένη ικανότητα 

παραγωγής αποκρίσεων σε καθορισμένο χρόνο, ή τους περιορισμούς που επιφέρει στο 

γνωστικό σύστημα ο φόρτος της προσοχής. (Rapoport & Budescu, 1997). Ακόμη, η 

ελλειμματική αντίληψη της τυχαιότητας έχει επιχειρηθεί να εξηγηθεί με όρους έλλειψης 

δεξιοτήτων (Neuringer, 1986). Το επιχείρημα αυτής της τοποθέτησης είναι ότι οι άνθρωποι 

δεν αντιλαμβάνονται όλες τις απαιτήσεις της τυχαιότητας, καθώς δεν έχουν εμπειρία στην 

αντιμετώπιση τυχαίων ακολουθιών, ενώ με την κατάλληλη ανατροφοδότηση, αυτή η 

δεξιότητα μπορεί να αποκτηθεί. Αντίθετα, οι Rapoport και Budescu (1992) υποθέτουν ότι τα 

άτομα κατανοούν έως ένα βαθμό τις ιδιότητες των μηχανισμών που παράγουν τυχαίες 

ακολουθίες σε τεχνητές (π.χ. ρίψη ενός κέρματος) και φυσικές (π.χ. κληρονομικότητα 

γενετικών ελαττωμάτων) συνθήκες. Αυτή η κατανόηση μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενη 
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έκθεση ή εμπειρία των υποκειμένων με τυχαίους μηχανισμούς ή σε θεωρητική γνώση σχετικά 

με τις ιδιότητές τους, σε κάθε περίπτωση, όμως, απέχει πολύ από το να είναι τέλεια. 

 Σε μία από τις πρώιμες μελέτες για την ικανότητα παραγωγής τυχαιότητας, ο Baddeley 

(όπως αναφέρεται στο Nickerson, 2002) διαπίστωσε ότι οι τυχαίες ακολουθίες των 

υποκειμένων της έρευνάς του περιείχαν λιγότερες μεροληψίες όταν τους επιτρεπόταν να 

παράγουν γράμματα ή ψηφία με το δικό τους ρυθμό σε σύγκριση με την πειραματική 

συνθήκη κατά την οποία έπρεπε να κάνουν το ίδιο με σταθερό και σχετικά γρήγορο ρυθμό. Το 

εύρημα αυτό θεωρήθηκε ως ικανή απόδειξη για την απόρριψη της άποψης ότι η κακή 

επίδοση στην παραγωγή τυχαιότητας οφείλεται αποκλειστικά στην ελαττωματική αντίληψη 

των ατόμων για την έννοια της τυχαιότητας. Η αντίληψη της τυχαιότητας είναι ένα αρκετά 

σταθερό χαρακτηριστικό και δεν αναμένεται να ποικίλλει ανάλογα με τον ρυθμό της 

παραγωγής της. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες γνώριζαν ότι 

απέκλιναν από την τυχαιότητα, αλλά δεν μπορούσαν να το αποφύγουν χωρίς να 

επιβραδύνουν τον ρυθμό απόκρισής τους, οδήγησε τον Baddeley στην υπόθεση ότι η 

αδυναμία των ανθρώπων να παράγουν τυχαίες ακολουθίες υπό χρονική πίεση μπορεί να 

οφείλεται στην περιορισμένη ικανότητα ενός υποκείμενου μηχανισμού επιλογής απόκρισης, 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

2.2. Έργα παραγωγής τυχαίων αριθμών και εκτελεστικές λειτουργίες 

 

 Το γεγονός ότι οι γνωστικές λειτουργίες στους ανθρώπους συμμετέχουν ενεργητικά 

στην ανίχνευση προτύπων και τη δημιουργία προβλέψεων, καθιστά την παραγωγή 

συμπεριφοράς που στερείται αυτών των χαρακτηριστικών εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη 

διαδικασία. Η ικανότητα τακτοποίησης με τυχαίο τρόπο μιας σειράς εναλλακτικών επιλογών 

θεωρείται ότι απαιτεί τη συμμετοχή σύνθετων γνωστικών διαδικασιών ελέγχου της 

συμπεριφοράς, όπως είναι αυτές που εμπίπτουν στην «ομπρέλα» των εκτελεστικών 

λειτουργιών (Towse & Cheshire, 2007). Τα ευρήματα πολλών ερευνητικών μελετών που 

διεξήχθησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες υποδεικνύουν ότι τα έργα παραγωγής τυχαίων 

στοιχείων αξιοποιούν την κατά προσέγγιση αίσθηση της πολυπλοκότητας των υποκειμένων, 

ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν τις λειτουργίες της εστιασμένης και συνεχούς προσοχής, της 

γνωστικής ευελιξίας, της ενημέρωσης της εργαζόμενης μνήμης και της αναστολής. Κατά 

συνέπεια, τέτοιου τύπου έργα συμπεριλαμβάνονται συχνά στη διαδικασία εκτίμησης αυτών 

των γνωστικών λειτουργιών. 
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 Στο πλαίσιο της εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών διαμέσου της παραγωγής 

τυχαίων ακολουθιών, το πιο συχνά και ευρέως χρησιμοποιούμενο έργο είναι η Παραγωγή 

Τυχαίων Αριθμών (ΠΤΑ) (Random Number Generation – RNG). Το έργο απαιτεί από τους 

συμμετέχοντες να παράγουν μία αλληλουχία αριθμών σε τυχαία σειρά, ακολουθώντας έναν 

προκαθορισμένο ρυθμό, ενώ παράλληλα, προσπαθούν να περιορίσουν στερεότυπες 

αλληλουχίες, άμεσες επαναλήψεις και συγκεκριμένες στρατηγικές ανάκλησης. Οι εκδοχές του 

έργου ΠΤΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στις σχετικές έρευνες ποικίλουν. Οι διαφορές τους 

αφορούν το μέγεθος του συνόλου των εναλλακτικών επιλογών (π.χ. 1-6, 1-9 κλπ.), τον ρυθμό 

παραγωγής των τυχαίων αριθμών (π.χ. 1 απόκριση/1 δευτερόλεπτο, 1 απόκριση/2 

δευτερόλεπτα κλπ.), τον τρόπο απόκρισης (π.χ. γραπτή, προφορική, με χρήση Η/Υ) και το 

είδος των οδηγιών που δίνονται. Όσον αφορά τον τρόπο απόκρισης, παρόλο που η συγκριτική 

μελέτη των διαφορετικών εκδοχών σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναδείξει σημαντικές 

διαφορές στο παραγόμενο τυχαίο αποτέλεσμα (π.χ. Towse, 1998), ενώ σε άλλες όχι (π.χ. 

Baddeley, Emslie, Kolodny, & Duncan, 1998. Maes et al., 2011 Williams, Moss, Bradshaw, & 

Rinehart, 2002), η γενική υπόθεση στην οποία βασίζεται η χρήση τους, είναι ότι αυτές είναι 

ισοδύναμες.  

 Η παραγωγή τυχαίων αριθμών, ενώ είναι ένα απλό και εύκολο στη χορήγηση έργο, 

είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για το γνωστικό σύστημα διότι συνδυάζει δύο 

αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις, τη γρήγορη απόκριση και την αναστολή κάθε επιλογής 

απάντησης που δεν πληροί τα υποκειμενικά κριτήρια τυχαιότητας των υποκειμένων. Οι 

γνωστικές λειτουργίες που φαίνεται να εμπλέκονται στην εκτέλεση ενός έργου ΠΤΑ 

περιλαμβάνουν: 1) τη διατήρηση του προκαθορισμένου μεγέθους των εναλλακτικών 

επιλογών (π.χ. αριθμούς 1-6), των οδηγιών εκτέλεσης του έργου και της υποκειμενικής 

έννοιας της τυχαιότητας στη μακροπρόθεσμη μνήμη, 2) την ενσωμάτωση αυτών των 

πληροφοριών και την ενεργή διατήρησή τους στην εργαζόμενη μνήμη, 3) την παρακολούθηση 

της παραγωγής αποκρίσεων, και 4) την τροποποίηση των στρατηγικών παραγωγής 

(Jahanshahi, Saleem, Ho, Dirnberger, & Fuller, 2006).  

 Σύμφωνα με τους Spatt και Goldenberg (1993), η παραγωγή τυχαίων αριθμών 

αντικατοπτρίζει τη λειτουργία του εποπτικού συστήματος της προσοχής, όπως περιγράφεται 

στο μοντέλο των Norman και Shallice (1986). Κατά την εκτέλεση ενός έργου ΠΤΑ, τα άτομα 

χρειάζεται να εναλλάσσουν διαρκώς τις στρατηγικές απόκρισής τους, έτσι ώστε οι ακολουθίες 

αριθμών που δημιουργούν να συμβαδίζουν με την αντίληψή τους για την τυχαιότητα. Η 

παρέμβαση του εποπτικού συστήματος της προσοχής διασφαλίζει ότι τα κυρίαρχα 

αυτοματοποιημένα σχήματα δράσης που αντιστοιχούν σε μη τυχαίες επιλογές θα 
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αποκλείονται και θα αντικαθίστανται από άλλα καταλληλότερα σχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας. Η δράση του μηχανισμού αυτού διακρίνεται στις επί μέρους λειτουργίες της 

γνωστικής εναλλαγής, της αναστολής των αυτόματων ή υπερμαθημένων αποκρίσεων και της 

παρακολούθησης των δεδομένων της εργαζόμενης μνήμης. 

 Η σύνδεση της παραγωγής τυχαίων ακολουθιών και εκτελεστικών λειτουργιών, έχει 

διερευνηθεί και στο πλαίσιο του μοντέλου της εργαζόμενης μνήμης του Baddeley, τόσο από 

τον ίδιο όσο και από άλλους ερευνητές. Μάλιστα, η εξέλιξη των ερμηνειών για τις αποκλίσεις 

από την τυχαιότητα συσχετίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την αναθεώρηση του ρόλου του 

κεντρικού επεξεργαστή και τις τροποποιήσεις του μοντέλου. Αρχικά, ο Baddeley (1986) 

υποστήριξε ότι η παραγωγή τυχαίων ακολουθιών αριθμών ή γραμμάτων αντανακλά 

περιορισμούς του μηχανισμού κεντρικής επεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η 

ακριβής φύση αυτών των περιορισμών. Σε μεταγενέστερες έρευνες, ο Baddeley (1996. 

Baddeley et al., 1998) μελέτησε τον ρόλο της εργαζόμενης μνήμης και κυρίως του κεντρικού 

επεξεργαστή, σε μία σειρά από πειραματικές συνθήκες όπου εξεταζόταν η επίδραση του 

ρυθμού απόκρισης και της εκτέλεσης παράλληλων έργων κατά την παραγωγή τυχαίων 

αριθμών. Τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν ότι κατά την παραγωγή 

τυχαίων αριθμών, ο κεντρικός επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την 

αναστολή αυτόματων ή στερεότυπων απαντήσεων και επαναλήψεων, για τη διατήρηση των 

πρόσφατων απαντήσεων και τη σύγκρισή τους με τις τρέχουσες επιλογές, καθώς και για την 

εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών ανάκλησης των επιλογών. Σύμφωνα με τον 

Baddeley και τους συνεργάτες του (1998), οι πολύπλοκες αυτές διεργασίες δεν αντανακλούν 

μία κεντρική εκτελεστική λειτουργία, αλλά μάλλον ένα πιο σύνθετο σύνολο διακριτών 

υποσυστημάτων που αλληλεπιδρούν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Οι λειτουργίες αυτές 

επιτελούνται κατά την παραγωγή τυχαίων ακολουθιών σε μία σειρά από διαδοχικά βήματα. 

Τα υποκείμενα χρησιμοποιούν σχήματα αποκρίσεων, όπως π.χ. τη μέτρηση προς τα πάνω ή 

προς τα κάτω, για να δημιουργήσουν μία υποθετική απόκριση. Αυτή η πιθανή απόκριση 

αξιολογείται στο πλαίσιο των πρόσφατων αποκρίσεων για να προσδιοριστεί αν είναι 

«τυχαία». Εάν η υποτιθέμενη απόκριση αξιολογηθεί ως επαρκώς τυχαία, παράγεται. 

Διαφορετικά, η παραγωγή της αναστέλλεται, και τα υποκείμενα μεταβαίνουν σε ένα νέο 

σχήμα απόκρισης για να δημιουργήσουν μία νέα πιθανή απόκριση.  

 Άλλοι ερευνητές (Τowse & Cheshire, 2007. Towse & Valentine, 1997) διερεύνησαν τη 

σχέση εκτελεστικών λειτουργιών και τυχαιοποίησης, δημιουργώντας πειραματικές συνθήκες 

οι οποίες επέβαλλαν πρόσθετες γνωστικές απαιτήσεις κατά την παραγωγή τυχαίων αριθμών, 

όπως για παράδειγμα η ταυτόχρονη εκτέλεση ενός άλλου έργου. Τα ευρήματά τους έδειξαν 
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ότι η αύξηση των γνωστικών απαιτήσεων και του φόρτου στην εργαζόμενη μνήμη είχε 

αρνητική επίδραση στην τυχαιοποίηση, επιτρέποντάς τους να συμπεράνουν ότι η ικανότητα 

για παραγωγή τυχαίων αριθμών συνδέεται με τη λειτουργία της παρακολούθησης και 

ενημέρωσης των σχετικών με το έργο πληροφοριών από την εργαζόμενη μνήμη. Ειδικότερα, 

οι Τowse & Cheshire (2007) επεσήμαναν ότι και η λειτουργία της αναστολής των στερεότυπων 

αποκρίσεων απαιτεί τη διαμεσολάβηση της εργαζόμενης μνήμης, διότι η επιτυχής δράση της 

προϋποθέτει έναν έλεγχο των εν δυνάμει αποκρίσεων που να αντιστοιχεί με τις 

αναπαραστάσεις της μνημονικής αναζήτησης και ενημέρωσης. Η Jahananshahi και οι 

συνεργάτες της (2006), μελέτησαν την αρνητική επίδραση του αυξανόμενου ρυθμού 

απόκρισης στην ικανότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών. Ερμηνεύοντας τα ευρήματά τους, 

διατύπωσαν την άποψη ότι η αδυναμία αναστολής της μεροληψίας της μέτρησης που 

παρατηρείται όταν ο ρυθμός επιταχύνεται, οφείλεται στο γεγονός ότι ο κεντρικός 

επεξεργαστής της εργαζόμενης μνήμης δεν διαθέτει επαρκή χρόνο για να κατανείμει την 

προσοχή στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την τροποποίηση του παραγόμενου 

αποτελέσματος. Έτσι, η απαίτηση συγχρονισμού των αποκρίσεων με το ερέθισμα του 

γρήγορου ρυθμού έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή στερεότυπων απαντήσεων, δηλαδή πιο 

αυτόματων και λιγότερο ελεγχόμενων ή απαιτητικών για την προσοχή.  

 Σύμφωνα με τις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η παραγωγή τυχαίων αριθμών 

είναι μία γνωστικά απαιτητική διαδικασία που αντανακλά τον συντονιστικό ρόλο του 

κεντρικού επεξεργαστή της εργαζόμενης μνήμης και των επί μέρους εκτελεστικών 

λειτουργιών που απαιτούνται για την παρεμπόδιση στερεότυπων επιλογών, την 

παρακολούθηση και ενημέρωση των πρόσφατων αποκρίσεων και την εναλλαγή στρατηγικών. 

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν επιδεικνύουν καμία ευαισθησία στην επίδραση της 

εξάσκησης και της επανάληψης (Jahanashahi et al., 2006. Spatt & Goldenberg, 1993. Towse & 

Valentine, 1997), τα έργα ΠΤΑ έχουν αποτελέσει αξιόπιστα, χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία 

εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών σε υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς. 

 

2.3. Δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας  

 

 Σε σύγκριση με τις τυχαίες ακολουθίες αριθμών βασισμένες σε αλγόριθμους που 

δημιουργεί κάποιο πρόγραμμα Η/Υ, η επίδοση υγιών υποκειμένων σε έργα ΠΤΑ υπολείπεται 

σε τυχαιότητα και χαρακτηρίζεται από διάφορες στερεοτυπίες ή μεροληψίες, όπως 

περισσότερη μέτρηση, λιγότερες επαναλήψεις, ή μεγαλύτερη ισοκατανομή μεταξύ των 
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εναλλακτικών επιλογών. Στην ψυχολογική έρευνα, η μέτρηση της τυχαιότητας στα έργα ΠΤΑ 

γίνεται μέσω συγκεκριμένων δεικτών που ποσοτικοποιούν την απόκλιση από την τυχαιότητα, 

όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις στερεοτυπίες των τυχαίων ακολουθιών που παράγουν τα 

υποκείμενα. Αρκετές έρευνες έχουν συμπεριλάβει πολλούς διαφορετικούς δείκτες μέτρησης 

της απόκλισης από την τυχαιότητα, τους οποίους, εν συνεχεία, έχουν ομαδοποιήσει με τη 

χρήση στατιστικών μεθόδων παραγοντικών αναλύσεων. Οι εξαγόμενοι παράγοντες έχουν 

ερμηνευτεί με βάση τις εκτελεστικές λειτουργίες που φαίνεται να αντανακλούν.  

 Οι Ginsburg και Karpiuk (1994) χρησιμοποίησαν 10 δείκτες για να ποσοτικοποιήσουν 

την απόκλιση από την τυχαιότητα, τους Coupon, Gap, Poker, Runs, Repetitions, Series, 

Variance of digits, Digram repetitions, Cluster ratio και RNG. Στην έρευνά τους, 32 υποκείμενα 

εκτέλεσαν ένα έργο ΠΤΑ, το οποίο περιελάμβανε τις επιλογές από το 0 έως το 9 σε μία 

αλληλουχία 100 ψηφίων με ρυθμό 40 απαντήσεων ανά λεπτό. Οι συγγραφείς 

πραγματοποίησαν ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis-PCA) στις 

βαθμολογίες των εξεταζόμενων στους 10 δείκτες, η οποία ανέδειξε τρεις μη συσχετιζόμενους 

παράγοντες. Οι παράγοντες Seriation, Cycling και Repetition, κατά την ανάλυση των 

συγγραφέων, εκφράζουν τρεις διαφορετικές τάσεις μεροληψίας στην παραγωγή τυχαιότητας, 

τη μέτρηση, τον βαθμό στον οποίο οι εναλλακτικές επιλογές χρησιμοποιούνται εξίσου και την 

τάση να επαναλαμβάνονται οι αμέσως προηγούμενες επιλογές, αντίστοιχα. Οι γνωστικές 

λειτουργίες, τις οποίες φαίνεται να αντανακλούν οι τρεις αυτοί παράγοντες, είναι η αναστολή 

των επικρατέστερων και στερεότυπων γνωστικών σχημάτων, η παρακολούθηση και 

ενημέρωση των προηγούμενων αποκρίσεων και η αναστολή των επαναλήψεων στις 

παραγόμενες αποκρίσεις, αντίστοιχα (Williams et al., 2002). Το μοντέλο των τριών 

παραγόντων των Ginsburg και Karpiuk (1994) επιβεβαιώθηκε από τους Peters, Giesbrecht, 

Jelicic, & Merckelbach (2007) στην εργασία τους που διερεύνησε τις ψυχομετρικές ιδιότητες 

της παραγωγής τυχαίων αριθμών. Εκτός από την παραγοντική δομή, οι ίδιοι ερευνητές 

μελέτησαν την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, την εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής και την εγκυρότητα εξωτερικού κριτηρίου των έργων ΠΤΑ. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν ότι τα έργα ΠΤΑ δεν δέχονται επιδράσεις εξάσκησης και παρουσιάζουν μέτριες 

συσχετίσεις με άλλα νευροψυχολογικά έργα. Η ανάλυση των δεδομένων τους από την ομάδα 

των ασθενών με σχιζοφρένεια που συμπεριέλαβαν στο δείγμα τους, έδειξε ότι οι δείκτες που 

φορτίζουν στους παράγοντες Seriation και Cycling σχετίζονται με ελλείμματα στις εκτελεστικές 

ή «μετωπιαίες» λειτουργίες, τα οποία είναι πιθανό να προέρχονται από ψυχοπαθολογικά ή 

νευρολογικά ελλείμματα. Μία κάπως διαφορετική ερμηνεία των παραγόντων του μοντέλου 

των Ginsburg και Karpiuk (1994) προκύπτει από την έρευνα των Testa, Bennett και Ponsford 
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(2012). Στην έρευνα αυτή, ένα έργο ΠΤΑ συμπεριλήφθηκε σε μία συστοιχία 19 συνολικά 

έργων μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών, με σκοπό τη διερεύνηση των μεταξύ τους 

σχέσεων και την εξέταση της δομής και οργάνωσης των εκτελεστικών λειτουργιών. Από τις 

αναλύσεις τους προέκυψαν έξι ανεξάρτητοι παράγοντες με χαμηλές συσχετίσεις μεταξύ τους, 

οι οποίοι, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αντανακλούν τη μη ενιαία φύση των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Όσον αφορά το έργο ΠΤΑ, οι δείκτες του παράγοντα Seriation των Ginsburg και 

Karpiuk (1994) βρέθηκαν να φορτίζουν στον πρώτο παράγοντα της έρευνας που ονομάστηκε 

«Προσδοκώμενη Εργαζόμενη Μνήμη» και ο οποίος, σύμφωνα με τους συγγραφείς, 

αντανακλά την ικανότητα των υποκειμένων να διατηρούν ενεργές όλες τις πιθανές 

εναλλακτικές επιλογές και να δημιουργούν νοερά τις βραχυπρόθεσμες μελλοντικές 

αποκρίσεις, χρησιμοποιώντας τους πόρους της εργαζόμενης μνήμης τους. Οι παράγοντες 

Repetition και Cycling του μοντέλου των Ginsburg και Karpiuk (1994) βρέθηκαν να φορτίζουν 

στον έκτο παράγοντα που αναδείχθηκε στην έρευνα αυτή, ο οποίος ονομάστηκε «Αυτο-

Παρακολούθηση και Διατήρηση» και φάνηκε ότι αντανακλά την ικανότητα να γίνεται 

αντιληπτή η λανθασμένη απόκριση ή η ακατάλληλη συμπεριφορά και να τροποποιείται, ως 

αποτέλεσμα της ανατροφοδότησης. 

 Μία άλλη πρόταση για την ποσοτικοποίηση των μετρήσεων της απόκλισης από την 

τυχαιότητα προέρχεται από την εργασία των Towse και Neil (1998). Εκτός από την περιγραφή 

δεικτών, οι συγγραφείς παρουσιάζουν στην έρευνά τους και ένα πρόγραμμα Η/Υ, το RgCalc, 

το οποίο κατασκευάστηκε από τους ίδιους και αναλύει την τυχαιότητα υπολογίζοντας τις 

βαθμολογίες των δεικτών σε παραγόμενες αλληλουχίες αριθμών. Το RgCalc, ακόμη, δίνει τη 

δυνατότητα σύγκρισης της παραγωγής τυχαιότητας των υποκειμένων με αλληλουχίες 

«ψευδο-τυχαίων» αριθμών που δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, βασισμένες σε έναν 

αλγόριθμο. Οι 14 δείκτες μέτρησης που περιγράφονται από τους Towse και Neil είναι οι 

Redundancy, RNG (Random Number Generation) ,Coupon, NSQ (Null-Score Quotient), Response 

Frequencies, Adjacency , TPI (Turning Point Index), Phase Length, Runs, First -Order Difference, 

Repetition Distance, Repetition Gap (mean, mode, median), Phi Index και RNG2. Οι συγγραφείς 

πραγματοποίησαν ανάλυση κυρίων συνιστωσών σε αυτούς τους δείκτες, χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα από την επίδοση 94 υποκειμένων που παρήγαγαν αλληλουχίες τυχαίων αριθμών 

από το 1 έως το 10. Οι τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν ερμηνεύτηκαν με βάση τις 

στατιστικές ιδιότητες των δεικτών τυχαιότητας και τα σχετικά εμπειρικά ευρήματα από το 

πεδίο της ψυχολογικής έρευνας. Ο πρώτος παράγοντας ονομάστηκε «Ισότητα στη χρήση των 

εναλλακτικών επιλογών» και δείχνει κατά πόσο τα υποκείμενα τείνουν να χρησιμοποιούν 

εξίσου όλες τις εναλλακτικές επιλογές . Οι δείκτες Redundancy, Repetition Gap και Coupon 
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είχαν τις υψηλότερες φορτίσεις σε αυτόν τον παράγοντα. Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος 

βρέθηκε να αντιπροσωπεύεται καλύτερα από τρεις επί μέρους μετρήσεις του δείκτη Phi Index 

(Phi-2gram, Phi 3-gram και Phi 4-gram), ονομάστηκε «Βραχείες Επαναλήψεις» και αντανακλά 

την τάση για αποφυγή επαναλήψεων σε μικρές αλληλουχίες αριθμών. Ο τρίτος παράγοντας 

ονομάστηκε «Επικρατέστεροι Συσχετισμοί» και υποδηλώνει την τάση να παράγονται 

στερεότυπες ακολουθίες, όπως για παράδειγμα παρακείμενοι αριθμοί. Στον παράγοντα αυτό, 

οι δείκτες Runs, Turning Point Index (TPI) και Adjacency φόρτιζαν υψηλότερα. Τέλος, ο 

τέταρτος παράγοντας με την ονομασία «Μακρές Επαναλήψεις» αντανακλά την τάση για 

αποφυγή των επαναλήψεων σε μεγαλύτερες αλληλουχίες αριθμών, και βρέθηκε να 

αντιπροσωπεύεται καλύτερα από τους δείκτες Phi-5gram, Phi 7-gram και Phi 6-gram). Η ίδια 

παραγοντική δομή των συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας βρέθηκε και από 

τους Towse και Mclachlan (1999) στην έρευνά τους που διερεύνησε την ικανότητα 

παραγωγής τυχαίων αριθμών σε παιδιά σχολικής ηλικίας.  

 Ο Miyake και οι συνεργάτες του (2000) εξέτασαν σε επίπεδο λανθανουσών 

μεταβλητών, πώς κάθε μία από τις τρεις βασικές εκτελεστικές λειτουργίες της αναστολής, της 

γνωστικής ευελιξίας και της ανανέωσης και παρακολούθησης των αναπαραστάσεων της 

εργαζόμενης μνήμης, συνεισφέρει στην επίδοση ενός μεγάλου αριθμού γνωστών 

νευροψυχολογικών έργων. Για το έργο ΠΤΑ χρησιμοποίησαν τους δείκτες μέτρησης και τη 

μέθοδο ανάλυσής τους που προτάθηκε από τους Towse και Neil (1998). Η ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών στους 14 δείκτες ανέδειξε τρεις παράγοντες, οι οποίοι ήταν παρόμοιοι με αυτούς 

που παρουσίασαν οι Towse και Neil (1998) (οι δύο από τους τέσσερις παράγοντες του 

μοντέλου των Towse και Neil που αφορούσαν την αποφυγή επανάληψης σε μικρές και 

μεγαλύτερες ακολουθίες σχημάτισαν έναν μόνο παράγοντα ). Η δομή αυτή επιβεβαιώθηκε με 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο πρώτος παράγοντας 

των δικών τους αναλύσεων που περιελάμβανε τους ίδιους δείκτες με τον παράγοντα 

«Επικρατέστεροι Συσχετισμοί», σχετίζεται με τη λειτουργία της αναστολής των στερεότυπων 

αποκρίσεων, ενώ ο δεύτερος παράγοντας που περιελάμβανε τους δείκτες του παράγοντα 

«Ισότητα στη Χρήση των Εναλλακτικών Επιλογών» σχετίζεται με τη λειτουργία της ανανέωσης 

και παρακολούθησης των αναπαραστάσεων της εργαζόμενης μνήμης που επιτρέπει στις 

πρόσφατες αποκρίσεις να παραμένουν συνεχώς ενεργές και να ελέγχονται με βάση την 

υποκειμενική αντίληψη της τυχαιότητας. Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος θεωρήθηκε ότι 

αντανακλά μία τάση των υποκειμένων να αποφεύγουν τις επαναλήψεις σε μικρές ή μεγάλες 

αλληλουχίες, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με κάποια από τις τρεις υπό εξέταση βασικές 

εκτελεστικές λειτουργίες. Η λειτουργία της γνωστικής ευελιξίας ή εναλλαγής δεν βρέθηκε να 
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σχετίζεται με κάποιον από τους τρεις παράγοντες των δεικτών, παρόλο που έχει αναφερθεί 

ότι η παραγωγή τυχαίων αριθμών συνδέεται και με τη λειτουργία της εναλλαγής των 

στρατηγικών ανάκλησης (Audiffren, Tomporowski, & Zagrodnik, 2009. Baddeley, 1996). 

Συνοψίζοντας τα ευρήματά τους, οι Miyake κ.ά. (2000) υπογραμμίζουν ότι το έργο ΠΤΑ είναι 

ένα πολυδιάστατο και γνωστικά σύνθετο έργο, για την επιτυχή εκτέλεση του οποίου 

απαιτείται η συμβολή και η αλληλεπίδραση των λειτουργιών της αναστολής και της 

εργαζόμενης μνήμης.  

 

2.4. Εγκεφαλικά δίκτυα και παραγωγή τυχαίων αριθμών 

 

 Η Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών, ως διαδικασία που απαιτεί τη λειτουργία ρυθμιστικών 

και ελεγκτικών μηχανισμών της συμπεριφοράς έχει μελετηθεί σε συνάρτηση με τη λειτουργία 

του εγκεφάλου. Εκτεταμένες αναφορές στη βιβλιογραφία των σχετικών ερευνών 

υποδεικνύουν τον προμετωπιαίο φλοιό ως την πιο σημαντική εγκεφαλική δομή σε αυτή τη 

διαδικασία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει έως τώρα μία ευρέως αποδεκτή καταγραφή των 

εγκεφαλικών λειτουργιών που κατευθύνουν την παραγωγή τυχαιότητας. 

 Οι Jahanshahi, Dirnberger, Fuller και Frith (2000) πρότειναν ότι ο αριστερός έξω 

ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός είναι η κρίσιμη εγκεφαλική δομή για την παραγωγή τυχαίων 

αριθμών, διότι ασκεί ρυθμιστική επίδραση σε ένα συνειρμικό δίκτυο αριθμών που βρίσκεται 

στον άνω κροταφικό φλοιό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αναστολή των κυρίαρχων ή 

στερεότυπων αποκρίσεων, η οποία είναι απαραίτητη διεργασία για την ικανότητα παραγωγής 

τυχαιότητας. Οι ερευνητές αυτοί μελέτησαν τα επίπεδα ενεργοποίησης διαφορετικών 

εγκεφαλικών περιοχών υγιών υποκειμένων κατά την εκτέλεση ενός έργου ΠΤΑ σε 

διαφορετικούς ρυθμούς και ενός έργου απλής καταμέτρησης, χρησιμοποιώντας Τομογραφία 

Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET). Σε σύγκριση με το έργο της καταμέτρησης, το έργο ΠΤΑ βρέθηκε 

να συσχετίζεται με περισσότερο αυξημένη ενεργοποίηση στον αριστερό έξω ραχιαίο 

προμετωπιαίο φλοιό, τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, τον άνω βρεγματικό φλοιό και 

στα δύο ημισφαίρια, τον κάτω δεξιό μετωπιαίο φλοιό και την παρεγκεφαλίδα, αλλά και 

σημαντική απενεργοποίηση σε διάφορες περιοχές του δεξιού και του αριστερού κροταφικού 

φλοιού Οι ταχύτεροι ρυθμοί παραγωγής τυχαίων αριθμών συνδέθηκαν με σημαντική μείωση 

της ροής αίματος στον αριστερό και δεξιό έξω ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό και στο δεξιό άνω 

βρεγματικό φλοιό. Παράλληλα, η μειωμένη ενεργοποίηση στον αριστερό έξω ραχιαίο 

προμετωπιαίο φλοιό συσχετίστηκε με αυξημένη τάση για μεροληψία μέτρησης κατά τη 
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διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ΠΤΑ. Με βάση τα ευρήματα αυτά, τα οποία επιβεβαίωσαν 

προηγούμενα ευρήματα της Jahanshahi και των συνεργατών της (1998) σε έρευνά τους με 

χρήση διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού, πρότειναν ένα μοντέλο κατανεμημένων 

εγκεφαλικών δικτύων για την παραγωγή τυχαίων αριθμών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το 

νευροανατομικό υπόβαθρο της ικανότητας για παραγωγή τυχαίων αριθμών αποτελείται από 

ένα δίκτυο νευρωνικών συστημάτων που αφορούν τις αναπαραστάσεις των αριθμών και 

εκτείνεται σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Το δίκτυο περιλαμβάνει τον βρεγματικό φλοιό 

(για την οπτική αναπαράσταση των αριθμών), τον αριστερό έξω ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό 

(για την επιλογή των τυχαίων αριθμών μέσω της αναστολής των στερεότυπων αποκρίσεων), 

την παρεγκεφαλίδα (για την άρθρωση των αποκρίσεων), τον πρόσθιο φλοιό του 

προσαγωγίου(για τη διατήρηση της προσοχής), και τον κατώτερο μετωπιαίο φλοιό (για την 

ανάκτηση και εναλλαγή των στρατηγικών παραγωγής τυχαιότητας).  

 Παρόμοιες περιοχές ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση ενός έργου ΠΤΑ σε δύο 

διαφορετικούς ρυθμούς βρήκαν οι Daniels, Witt, Wolff, Jansen και Deuschl (2003), με τη 

μέθοδο της λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fMRI). Η παραγωγή τυχαίων 

αριθμών στον αργό ρυθμό ενεργοποίησε τις περιοχές του έξω ραχιαίου προμετωπιαίου 

φλοιού, του πλάγιου προκινητικού φλοιού, του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου, του 

βρεγματικού φλοιού και της παρεγκεφαλίδας. Στη συνθήκη του ταχύτερου ρυθμού, 

παρατηρήθηκε μείωση της ενεργοποίησης σε όλες τις παραπάνω περιοχές σε συνδυασμό με 

μεγαλύτερη τάση για μέτρηση στις τυχαίες ακολουθίες. Σύμφωνα με την ερμηνεία των 

συγγραφέων, η ικανότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών φαίνεται να βασίζεται σε ένα δίκτυο 

δομών κατανεμημένων σε όλο τον εγκέφαλο, μέρος του οποίου αποτελεί και ο έξω ραχιαίος 

προμετωπιαίος φλοιός. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Brugger, 1997), η ύπαρξη βλάβης ή δυσλειτουργίας στον 

προμετωπιαίο φλοιό επιδρά αρνητικά στην παραγωγή τυχαίων αριθμών. Ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών έχει μελετήσει την ικανότητα τυχαιοποίησης διαφόρων ομάδων κλινικών 

πληθυσμών, για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις προμετωπιαίας δυσλειτουργίας. Τα πορίσματα 

αυτών των ερευνών σαφώς υποδεικνύουν ότι η ικανότητα αυτή είναι σημαντικά 

περιορισμένη στους κλινικούς πληθυσμούς σε σύγκριση με τους υγιείς συμμετέχοντες. Έτσι, η 

παραγωγή τυχαίων αριθμών έχει βρεθεί να υπολείπεται σε ομάδες σχιζοφρενών ασθενών 

(Artiges et al., 2000. Dirnberger, Fuller, Frith, & Jahanshahi, 2014. Koike et al., 2011. 

Rosenberg, Weber, Crocq, Duval, & Machera, 1990. Salamé & Danion, 2007), καταθλιπτικών 

ασθενών (Watkins & Brown, 2002), σε ομάδες ατόμων με κάποια νευροεκφυλιστική 

ασθένεια, όπως η νόσος Alzheimer (Brugger, Monsch, Salmons, &. Butters, 1996) ή η νόσος 
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Parkinson (Brown, Soliveri, & Jahanshahi, 1998; Munte, Joppich, Jauper, Schrader, Dengler, & 

Heldmann, 2015), καθώς και σε ομάδες παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

(Rinehart, Bradshaw, Moss, Brereton, & Tonge, 2006. Williams et al., 2002). Παρόμοια 

ευρήματα αφορούν ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση 

(Geisseler et al., 2016), ασθενείς με σοβαρό τραυματισμό στον προμετωπιαίο φλοιό (Leclercq 

et al., 2000) και αφασικούς ασθενείς (Proios, Asaridou, & Brugger, 2008). Ακόμη, η 

περιορισμένη ικανότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών έχει αναφερθεί ως αποτέλεσμα χρήσης 

ουσιών (Murphy et al., 2011. Naim-Feil, Fitzgerald, Bradshaw, Lubman, & Sheppard, 2014) ή 

σημαντικής στέρησης του ύπνου (Heuer, Kohlisch, & Klein, 2005). Οι δυσλειτουργίες που 

έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα παραγωγής τυχαιότητας στις διαφορετικές 

αυτές ομάδες θεωρείται ότι εκπορεύονται από μία ελλειμματική έκφραση των εκτελεστικών 

λειτουργιών ως συνέπεια της παθολογίας. Ωστόσο, η επίδοση στην παραγωγή τυχαιότητας 

δεν ακολουθεί ένα ενιαίο πρότυπο σε όλες αυτές τις ομάδες, αλλά φαίνεται να παρουσιάζει 

διαφορετικού τύπου μεροληψίες. Σε άλλες ομάδες τα βασικά γνωστικά ελλείμματα που 

ευθύνονται για την κακή επίδοση στα έργα ΠΤΑ έχουν συνδεθεί με δυσλειτουργία του 

μηχανισμού αναστολής, ενώ σε άλλες φαίνεται να προέρχονται από αδυναμία 

παρακολούθησης και ενημέρωσης της εργαζόμενης μνήμης ή ακόμη, από αδυναμία 

μετατόπισης της προσοχής.  

 Ένα σημαντικό εύρημα που προκύπτει από συγκριτικές νευροαπεικονιστικές μελέτες 

ομάδων ασθενών και υγιών πληθυσμών είναι ότι οι δύο ομάδες υποκειμένων εμφανίζουν 

διαφορετικά πρότυπα ενεργοποίησης των εγκεφαλικών δομών που σχετίζονται με την 

εκτέλεση έργων ΠΤΑ. Οι Artiges et al. (2000), για παράδειγμα, βρήκαν ότι στην ομάδα των 

ασθενών με σχιζοφρένεια που εξέτασαν, δεν υπήρχε συνδιακύμανση ανάμεσα στην 

ενεργοποίηση του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου και στην ικανότητα να εκτελέσουν το 

έργο ΠΤΑ επιτυχώς, όπως αυτή εκτιμήθηκε με βάση τη βαθμολογία τους στους δείκτες 

μέτρησης της τυχαιότητας. Αντίθετα, η ομάδα των υγιών συμμετεχόντων, εμφάνισε 

υψηλότερη συσχέτιση ανάμεσα στην ενεργοποίηση αυτής της περιοχής και την καλύτερη 

επίδοση στη βαθμολογία των δεικτών τυχαιότητας. Μάλιστα, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι 

ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου είναι η περιοχή που ευθύνεται για τον εκτελεστικό 

έλεγχο και κατ’ επέκταση για τον αποκλεισμό των αυτόματων και στερεότυπων αποκρίσεων 

κατά την παραγωγή τυχαίων ακολουθιών. Σε άλλη έρευνα του Koike και των συνεργατών του 

(2011), οι ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσίασαν μικρότερη ενεργοποίηση σε πολλές 

περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού, συγκριτικά με τους υγιείς συμμετέχοντες. Ιδιαίτερα, η 

ενεργοποίηση ήταν σημαντικά χαμηλή για τους πρώτους και σημαντικά υψηλή για τους 
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δεύτερους, στον έξω ραχιαίο και τον κοιλιακό -πλευρικό προμετωπιαίο φλοιό και των δύο 

ημισφαιρίων κατά την εκτέλεση του έργου ΠΤΑ, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, τη σημαντική μείωση της λειτουργίας της εργαζόμενης μνήμης στους ασθενείς 

με σχιζοφρένεια. Μη τυπική ενεργοποίηση του δικτύου που ρυθμίζει την αναστολή στον 

εγκέφαλο σχιζοφρενών ασθενών κατά την παραγωγή τυχαίων αριθμών, αναφέρουν και οι 

Dirnberger κ.ά. (2014). Στην έρευνά τους, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια δεν επέδειξαν τη 

σημαντική ενεργοποίηση του αριστερού έξω ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού που 

παρατηρήθηκε στους υγιείς συμμετέχοντες κατά την εκτέλεση του έργου ΠΤΑ σε σύγκριση με 

ένα έργο απλής καταμέτρησης. Αντίθετα, στην ομάδα των ασθενών σημειώθηκε αύξηση στην 

ενεργοποίηση του δεξιού έξω ραχιαίου πρόσθιου φλοιού. Σε άλλη έρευνα των ίδιων 

συγγραφέων, όπου ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία για τη σύγκριση της παραγωγής 

τυχαίων αριθμών ανάμεσα σε ασθενείς με νόσο Parkinson και υγιείς συμμετέχοντες, 

παρατηρήθηκε ότι η ομάδα των ασθενών παρουσίασε ανάλογη μη τυπική ενεργοποίηση των 

εγκεφαλικών δομών συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Dirnberger, Frith, & Jahanshahi, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες παρουσίασαν αντίστροφα πρότυπα εγκεφαλικής 

ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση του έργου ΠΤΑ στην πιο απαιτητική γνωστικά συνθήκη του 

ταχύτερου ρυθμού. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε αύξηση της ροής αίματος στην 

περιοχή της δεξιάς εσωτερικής μοίρας της ωχράς σφαίρας και αντίστοιχη μείωση στις 

μετωπιαίες θέσεις και ιδιαίτερα στον έξω ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό. Αντιστρόφως, στην 

ομάδα των ασθενών, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ΠΤΑ με ταχύτερο ρυθμό, η 

ροή αίματος μειώθηκε στην εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας δεξιά, ενώ αυξήθηκε στις 

μετωπιαίες περιοχές. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η αδυναμία των ασθενών με νόσο 

Parkinson να τροποποιήσουν την ενεργοποίηση στις μετωπιαίες περιοχές ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις αυξημένες γνωστικές απαιτήσεις, σχετίζεται με τα υποφλοιικά πρότυπα 

ενεργοποίησης στην περιοχή της ωχράς σφαίρας και επομένως, τα ελλείμματα των 

εκτελεστικών λειτουργιών σε αυτούς τους ασθενείς, φαίνεται να προέρχονται από 

δυσλειτουργίες στην ενεργοποίηση των βασικών γαγγλίων και όχι από εγγενείς 

δυσλειτουργίες του προμετωπιαίου φλοιού. 

 Ακόμη ένα ενδιαφέρον εύρημα για τη συμβολή των εγκεφαλικών δομών στην 

παραγωγή τυχαίων ακολουθιών προέρχεται από μία μελέτη ασθενών με πολλαπλή 

σκλήρυνση (Geisseler et al., 2016). Οι δύο ομάδες των συμμετεχόντων, δηλαδή ασθενείς και 

υγιείς μάρτυρες, εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την ικανότητα παραγωγής 

τυχαιότητας σε ένα έργο ΠΤΑ, και ως προς τα ανατομικά – δομικά χαρακτηριστικά του 

εγκεφάλου τους (φλοιικές αλλοιώσεις, πάχος του φλοιού, μέγεθος τρίτης κοιλίας). Η ομάδα 
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των ασθενών, των οποίων η γενική επίδοση στο έργο ΠΤΑ υστερούσε σημαντικά συγκριτικά 

με την επίδοση της ομάδας ελέγχου, παρουσίασε μεγαλύτερη τάση για μέτρηση, η οποία 

σχετιζόταν με τον μεγαλύτερο βαθμό φλοιικών αλλοιώσεων, και μεγαλύτερη αδυναμία να 

συντονίζει την παραγωγή αποκρίσεων με τον ρυθμό, η οποία σχετιζόταν με τη γενικευμένη 

λέπτυνση του φλοιού.  

 Συνοψίζοντας, ανεξάρτητα από τα επί μέρους ευρήματα των ερευνών που μελετούν τα 

πρότυπα εγκεφαλικής παθολογίας και δυσλειτουργίας στην ικανότητα τυχαιοποίησης, η 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φαίνεται να υποστηρίζει ότι η ελλειμματική επίδοση 

σε έργα ΠΤΑ διαφορετικών ομάδων ασθενών με νευρολογικού ή ψυχοπαθολογικού τύπου 

δυσλειτουργίες σχετίζεται με μία αποδιοργάνωση των εκτελεστικών λειτουργιών. Κατά 

συνέπεια, η ικανότητα παραγωγής τυχαιότητας φαίνεται να είναι ένα ασφαλές κριτήριο για 

την εκτίμηση των εκτελεστικών λειτουργιών σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

 

2.5. Αναπτυξιακές τάσεις στην παραγωγή τυχαίων αριθμών 

 

 Η αντίληψη για την τυχαιότητα και η ικανότητα για τυχαιοποίηση υφίστανται 

διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής που αντανακλούν την αναπτυξιακή πορεία των 

γνωστικών λειτουργιών που τις υποστηρίζουν. Κατά κανόνα, η ανάπτυξη των γνωστικών 

ικανοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής ακολουθεί μία καμπύλη αντεστραμμένου σχήματος 

U με διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία στην οποία επιτυγχάνεται η κορύφωση ή μέγιστη 

απόδοσή τους (Gauvrit et al., 2017). 

 Πρώιμες καταγραφές της τυχαιοποίησης σε παιδιά έδειξαν ότι η ικανότητα παραγωγής 

τυχαιότητας επιδέχεται βελτιώσεις με την ανάπτυξη (Rabinowitz et al., 1989). Ο Brugger 

(1997) στην ανασκόπησή του αναφέρει ευρήματα ερευνών που υποδεικνύουν ότι παιδιά 

ηλικίας 5 ετών και νεότερα, όταν προσπαθούν να παράγουν τυχαίες ακολουθίες, τείνουν να 

επαναλαμβάνουν τις ίδιες εναλλακτικές επιλογές, σε αντίθεση με παιδιά μεγαλύτερων 

ηλικιών και ενήλικες που παρουσιάζουν μία τάση αποφυγής των επαναλήψεων. Επίσης, ο 

ρυθμός παραγωγής και η ικανότητα να επιλέγονται όλες οι εναλλακτικές απαντήσεις με την 

ίδια συχνότητα αυξάνονται σημαντικά από τα 6 έως τα 18 χρόνια της ζωής. 

 Μία συστηματική μελέτη της Παραγωγής Τυχαίων Αριθμών σε παιδιά ηλικίας 4 – 11 

ετών πραγματοποιήθηκε από τους Towse και Mclachlan (1999) μέσα από τρεις διαφορετικές 

πειραματικές διαδικασίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι επιδράσεις του 
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ρυθμού απόκρισης και των οδηγιών για την εκτέλεση του έργου, και να υπολογιστεί το 

κατώτατο όριο ηλικίας πέραν του οποίου τα παιδιά δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν έργα 

ΠΤΑ. Επιπλέον, διερευνήθηκε η οργάνωση των δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας για το 

δείγμα των 117 παιδιών της έρευνας. Συμπερασματικά, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα παιδιά 

ηλικίας 8 – 11 ετών είναι σε θέση να εκτελέσουν έργα παραγωγής τυχαίων αριθμών, παρόλο 

που η επίδοσή τους υπολείπεται σε τυχαιότητα συγκριτικά με το αποτέλεσμα που παράγεται 

από ένα υπολογιστικό πρόγραμμα τυχαιοποίησης. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών 

φάνηκε ότι αποτελούν μία ομάδα ακατάλληλη για έρευνες τυχαιοποίησης, καθώς, όπως 

έδειξαν τα δεδομένα των παιδιών αυτής της ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα, τις 

περισσότερες φορές δεν ήταν σε θέση να συμβαδίσουν με τον ρυθμό παραγωγής και οι 

αποκρίσεις τους έμοιαζαν περισσότερο με επαναλαμβανόμενες απαριθμήσεις των στοιχείων 

1 έως 10 που αποτελούσαν το σύνολο των εναλλακτικών επιλογών. Επιπλέον, η επίδοση 

στους δείκτες τυχαιότητας εμφανίστηκε βελτιωμένη στις μεγαλύτερες ηλικίες, εύρημα που 

ερμηνεύτηκε με βάση την αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την τυχαία 

παραγωγή, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε μείωση 

στην τυχαιότητα όταν αυξήθηκε ο ρυθμός απόκρισης στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι οδηγίες 

εκτέλεσης του έργου δεν φάνηκε να επιδρούν στην παραγόμενη τυχαιότητα, σε αντίθεση με 

το αυξημένο μέγεθος του συνόλου των εναλλακτικών επιλογών που είχε αρνητική επίδραση 

στην τυχαιότητα. Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα 

στους δείκτες τυχαιότητας με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, ανέδειξε 4 

παράγοντες παρόμοιους με εκείνους που αναφέρθηκαν από τους Towse και Neil (1998), 

επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητα μέτρησης διαφορετικών πλευρών του έργου ΠΤΑ για την 

ανάδειξη αντίστοιχων γνωστικών λειτουργιών και στα παιδιά.  

 Έργα ΠΤΑ έχουν συμπεριληφθεί σε έρευνες που μελετούν την επίδραση της ηλικίας 

στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Σε μία τέτοια 

έρευνα, οι Pureza, Jacobsen, Oliveira και Fonseca (2013) συνέκριναν τις επιδόσεις παιδιών 

ηλικίας 6 έως 12 ετών σε γνωστά εργαλεία μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών. Για την 

εκτίμηση της αναστολής και της εργαζόμενης μνήμης χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, και ένα 

έργο ΠΤΑ. Οι αναλύσεις των δεδομένων τους για το έργο ΠΤΑ έδειξαν ότι η ομάδα των 

μικρότερων παιδιών (6 - 7 ετών) διέφερε σημαντικά από τις δύο άλλες ηλικιακές ομάδες (8 - 

10 και 11 - 12 ετών, αντίστοιχα), εμφανίζοντας μεγαλύτερη απόκλιση από την τυχαιότητα. 

Μία παρόμοια μελέτη των Jacobsen κ.ά (2017) διερεύνησε την επίδραση βιολογικών και 

κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ειδικότερα, ερευνήθηκε κατά πόσο η ηλικία, το φύλο, η 
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εκπαίδευση των γονέων και ο τύπος του σχολείου φοίτησης των παιδιών (δημόσιο / ιδιωτικό) 

προέβλεπαν την επίδοση σε έργα μέτρησης της αναστολής, της γνωστικής ευελιξίας και της 

εργαζόμενης μνήμης. Η ηλικία βρέθηκε να είναι ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας 

στην επίδοση του έργου ΠΤΑ, υπογραμμίζοντας τη διαφοροποίηση της ικανότητας για 

παραγωγή τυχαιότητας κατά την ανάπτυξη στην παιδική ηλικία, και ιδιαίτερα από τα 6 έως τα 

12 έτη. Αντίθετα, το φύλο δεν βρέθηκε να διαφοροποιεί την επίδοση στην παραγωγή 

τυχαιότητας, υποδεικνύοντας ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες που ευθύνονται για την 

ικανότητα τυχαιοποίησης ακολουθούν κοινό πρότυπο ανάπτυξης και στα δύο φύλα. 

 Μία άλλη διάσταση της διαφοροποίησης που παρατηρείται στις παραγόμενες τυχαίες 

ακολουθίες αριθμών των ανθρώπων κατά την αναπτυξιακή πορεία, επισημαίνεται από τους 

Towse, Loetscher και Brugger (2014). Αυτή αφορά τις προτιμήσεις και τις μεροληψίες στην 

επιλογή αριθμών, ανεξάρτητα από την ποιότητα της τυχαιοποίησης, και θεωρείται ότι 

αντικατοπτρίζει αναπτυξιακές αλλαγές στην κωδικοποίηση των νοητικών αναπαραστάσεων 

των αριθμών. Η έρευνά τους έδειξε ότι οι ενήλικες εμφανίζουν σταθερά προτίμηση για τους 

μικρούς αριθμούς (1, 2 και 3), επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ανάλογο εύρημα των Loetscher 

και Brugger (2007). Αντίθετα, τα παιδιά που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, ηλικίας 4 έως 16 

ετών, παρουσίασαν συνολικά σαφή προτίμηση για μεγάλους αριθμούς, ενώ παράλληλα, 

παρατηρήθηκε μία μικρή αλλά συστηματική αναπτυξιακή τάση για ανάδυση της προτίμησης 

των μικρών αριθμών. Οι Towse, Loetscher και Brugger (2014) υποθέτουν ότι η προτίμηση των 

ενηλίκων στους μικρούς αριθμούς αντανακλά τη χωρική φύση της νοερής αναπαράστασης 

των αριθμών (από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά τη μετάβαση από τον μικρότερο αριθμό 

προς τον μεγαλύτερο) και προτείνουν ότι η εμφάνιση αυτής της προτίμησης κατά την 

ανάπτυξη σχετίζεται με την αυξανόμενη ικανότητα των παιδιών να αναπαριστούν τα 

αριθμητικά μεγέθη σε μία νοητή αριθμογραμμή. 
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Η παρούσα εργασία επεδίωξε να διερευνήσει τα πρότυπα ανάπτυξης των εκτελεστικών 

λειτουργιών διαμέσου ενός έργου Παραγωγής Τυχαίων Αριθμών και, δευτερευόντως, τα 

χαρακτηριστικά της παραγωγής τυχαιότητας, κατά την παιδική και την πρώιμη εφηβική 

ηλικία. 

 Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που 

επιτρέπουν τον συνειδητό έλεγχο της σκέψης και της δράσης με σκοπό να κατευθύνουν τη 

συμπεριφορά προς την επίτευξη μελλοντικών στόχων (Jurado & Rosselli, 2007). Πολλοί 

ερευνητές θεωρούν ότι η εργαζόμενη μνήμη, η γνωστική ευελιξία και η αναστολή είναι οι 

βασικές συνιστώσες των εκτελεστικών λειτουργιών (Miyake et al., 2000), παρόλο που στη 

σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται κατά περίπτωση και άλλες επί μέρους λειτουργίες, όπως 

ο σχεδιασμός, η κατανεμημένη προσοχή, η επίλυση προβλημάτων κ.λ.π. Η εργαζόμενη μνήμη 

περιγράφεται ως η ικανότητα δυναμικής αποθήκευσης, ενημέρωσης και χειρισμού των 

σχετικών με ένα έργο πληροφοριών, κατά την εκτέλεσή του. Η γνωστική ευελιξία είναι η 

ικανότητα εναλλαγής ανάμεσα σε γνωστικές δομές, έργα, ή κανόνες. Η αναστολή αναφέρεται 

στην ικανότητα καταστολής κυρίαρχων ή υπερμαθημένων αντιδράσεων προς όφελος κάποιας 

άλλης ή καμίας αντίδρασης. 

 Ένα έργο που χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση των εκτελεστικών λειτουργιών 

είναι η Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών. Ένα τυπικό έργο ΠΤΑ απαιτεί από τους εξεταζόμενους 

να εκφέρουν με τυχαίο τρόπο αλληλουχίες αριθμών από ένα σύνολο επιλογών, 

ακολουθώντας έναν προκαθορισμένο ρυθμό. Η δοκιμασία αυτή θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική για το γνωστικό σύστημα και ενδεικτική της λειτουργίας του κεντρικού 

επεξεργαστή, της ανώτερης δομής ελέγχου στο μοντέλο του Baddeley για την εργαζόμενη 

μνήμη (Baddeley, 1996. Baddeley et al., 1998). Στην εκτέλεσή της εμπλέκονται ανώτερες 

ελεγκτικές λειτουργίες (Jahananshahi et al., 2006. Miyake et al. 2000. Towse & Cheshire, 

2007), οι οποίες διαμεσολαβούνται από την ενεργοποίηση εγκεφαλικών δομών στον 

προμετωπιαίο φλοιό και σε άλλες υποφλοιικές περιοχές (Artiges et al., 2000. Jahananshahi, et 

al., 1998). 

 Η μελέτη των εκτελεστικών λειτουργιών στα παιδιά έχει συγκεντρώσει μεγάλο 

ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που 

αυτές επιτελούν στη γνωστική αλλά και την ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη. Στα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά, οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν βρεθεί να συνδέονται στενά με 
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διάφορες νοητικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα τη «Θεωρία του Νου», αλλά και με την 

ακαδημαϊκή επίδοση και την ικανότητα απόκτησης μεταγνωστικών στρατηγικών αυτο-

ρύθμισης της μάθησης (Monette, Bigras, & Lafreniere, 2015). Από την άλλη πλευρά, παιδιά με 

νευρολογικές αναπτυξιακές διαταραχές ή με εγκεφαλικές βλάβες ως αποτέλεσμα ασθένειας ή 

τραυματισμού παρουσιάζουν πολύ συχνά ελλείμματα εκτελεστικού τύπου (Hughes, 2011).  

 Η διαδικασία της ωρίμανσης των εκτελεστικών λειτουργιών φαίνεται να μην 

πραγματοποιείται γραμμικά από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση. Επίσης, πολλές 

αναπτυξιακές μελέτες αναφέρουν ότι οι επί μέρους δεξιότητες ακολουθούν διαφορετικές 

αναπτυξιακές πορείες (Anderson, 2002. Aran-Filippetti, 2013. Huizinga, et al., 2006), χωρίς να 

υπάρχει ευρεία συμφωνία σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η καμπύλη ανάπτυξης κάθε μίας 

από τις εκτελεστικές λειτουργίες, και πότε ολοκληρώνεται η ωρίμανσή τους. Όσον αφορά την 

παραγωγή τυχαίων αριθμών, έρευνες σε παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι η ηλικία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης της ικανότητας για παραγωγή τυχαιότητας 

(Jacobsen et al., 2017. Towse & Mclachlan, 1999). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα επεδίωξε να διερευνήσει την 

επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών που εμπλέκονται στην 

παραγωγή τυχαιότητας εκ μέρους των παιδιών. Συνεπώς, κύριος στόχος της παρούσας 

εργασίας ήταν η ανάδειξη των πιθανών διαφορών στην επίδοση ενός έργου Παραγωγής 

Τυχαίων Αριθμών ανάμεσα σε τρεις ηλικιακές ομάδες παιδιών και νεαρών εφήβων. Ένας 

δευτερεύων στόχος της παρούσας εργασίας, όπως διαμορφώθηκε με βάση τις διιστάμενες 

αναφορές σχετικά με τον ρόλο του φύλου στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών (π.χ. 

Brocki & Bohlin, 2004. Jacobsen et al., 2017. Monette et al., 2015), ήταν η διερεύνηση 

διαφορών φύλου στην παραγωγή τυχαίων αριθμών. 

 Επιπλέον, με βάση τα ευρήματα πολλών μελετών που υποδεικνύουν ότι οι 

παραγόμενες από τους ανθρώπους τυχαίες ακολουθίες παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις 

από την τυχαιότητα (Spatt & Goldenberg, 1993. Wagenaar, 1972), η παρούσα έρευνα 

επεδίωξε να διερευνήσει την ικανότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών των παιδιών και 

νεαρών εφήβων, μέσω της σύγκρισης της επίδοσής τους στους δείκτες μέτρησης της 

τυχαιότητας, με τα δεδομένα ψευδοτυχαίων ακολουθιών που δημιουργήθηκαν από ένα 

αλγοριθμικό πρόγραμμα Η/Υ, το RgCalc (Towse & Neil, 1998). 

 Τέλος, δεδομένου ότι η επιτυχής εκτέλεση του έργου Παραγωγής Τυχαίων Αριθμών 

απαιτεί την αναστολή υπερμαθημένων ή στερεότυπων μοτίβων αποκρίσεων (Heuer, Kohlisch, 

& Klein, 2000. Miyake et al., 2000) στην παρούσα εργασία τέθηκε ως επιπλέον στόχος, η 
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διερεύνηση της συσχέτισης της επίδοσης των συμμετεχόντων στο έργο ΠΤΑ με την επίδοσή 

τους σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο έργο εκτίμησης της αναστολής, τη δοκιμασία Stroop 

(Stroop, 1935. Ζαφείρη & Κοσμίδου, 2008).  

 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Με βάση τα παραπάνω, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Η επίδοση στο έργο ΠΤΑ ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων (7 – 9, 

10 – 12 και 13 – 15 ετών, αντίστοιχα) αναμένεται να διαφοροποιείται σημαντικά, με τη 

μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα να παρουσιάζει την καλύτερη επίδοση. 

2. Η επίδοση στο έργο ΠΤΑ δεν προβλέπεται να διαφοροποιείται ως προς το φύλο των 

συμμετεχόντων. 

3. Η επίδοση των συμμετεχόντων στο έργο ΠΤΑ, όπως προκύπτει από τη βαθμολογία τους σε 

επτά δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας, αναμένεται να διαφοροποιείται με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο από τους δείκτες των τυχαίων ακολουθιών που δημιουργήθηκαν από το 

αλγοριθμικό πρόγραμμα Η/Υ RgCalc. 

4. Η επίδοση των συμμετεχόντων στο έργο ΠΤΑ αναμένεται να συσχετίζεται με την επίδοσή 

τους στη δοκιμασία Stroop. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στη βαθμολογία της παρεμβολής και στις βαθμολογίες των συμμετεχόντων στους 

δείκτες Adjacency, Runs, RNG και Turning Point Index, οι οποίοι αντανακλούν την ικανότητα 

αναστολής στερεότυπων αποκρίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

3.1. Συμμετέχοντες 

 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 106 άτομα ηλικίας 7 έως 15 ετών, 

μαθητές των Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικών Σχολείων και των Β’ και Γ’ τάξεων 

Γυμνασίων της Θεσσαλονίκης, της Καλαμάτας και των Ιωαννίνων. Από αυτούς, 52 (49,1%) 

ήταν αγόρια και 54 ήταν κορίτσια (50,9%). Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 

1, 41 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 7-9 ετών (38, 7%), 40 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα 10-12 ετών (37,7%) και 25 άτομα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 13-15 ετών (23,6%). 

Όσον αφορά την τάξη φοίτησης (Πίνακας 2), από τα 106 άτομα 11 φοιτούσαν στη Β΄ 

Δημοτικού (10.4%), 16 στη Γ΄ Δημοτικού (15.1%), 20 στη Δ΄ Δημοτικού (18.9%), 14 στην Ε΄ 

Δημοτικού (13.2%), 19 στη ΣΤ΄ Δημοτικού (17.5%), 13 στην Α΄ Γυμνασίου (ποσοστό 12.3%) και 

13 φοιτούσαν στη Β΄ Γυμνασίου (12.3%). Κανένας από τους μαθητές των τριών ομάδων του 

δείγματος δεν είχε ιστορικό ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και όλοι τους φοιτούσαν σε 

τυπικές τάξεις στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων. 

 

 

Πίνακας 1 Κατανομή του δείγματος ως προς την ηλικιακή ομάδα 

Ηλικιακή Ομάδα (σε έτη) Συχνότητα Ποσοστό (%) 

7-9  41 38.7 

10-12  40 37.7 

13-15  25 23.6 

Σύνολο 106 100 
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Πίνακας 2. Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής «Τάξη φοίτησης» 
 

  

Φύλο Ν % 

Β’ Δημοτικού 11 10.4 
Γ’ Δημοτικού 16 15.1 
Δ’ Δημοτικού 20 18.9 
Ε’ Δημοτικού 14 13.2 
ΣΤ’ Δημοτικού 19 17.9 
Α’ Γυμνασίου 13 12.3 
Β’ Γυμνασίου 13 12.3 
Σύνολο 106 100 

 

3.2. Ερευνητικά Εργαλεία 

 

3.2.1. Το έργο παραγωγής τυχαίων αριθμών –  Δοκιμασία «Mental Dice» 

 Για την καταγραφή της ικανότητας παραγωγής τυχαίων αριθμών στην παρούσα έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο του έργου «Νοερό Ζάρι» [Mental Dice Task (Brugger et al., 

1996. Proios et al. 2008)]. Στο έργο αυτό, η έννοια της τυχαιότητας προσεγγίζεται με την 

αναλογία ενός ζαριού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φανταστούν ότι ρίχνουν 

επανειλημμένα ένα ζάρι και να αναφέρουν τον αριθμό, από το 1 έως το 6, που κάθε φορά 

εμφανίζεται. Στα παιδιά της έρευνας δόθηκαν οδηγίες ως εξής: «Φαντάσου ότι ρίχνεις ένα 

ζάρι ξανά και ξανά, πολλές φορές. Θέλω να μου λες τον αριθμό που δείχνει το ζάρι κάθε φορά 

που το ρίχνεις, ακολουθώντας τον ρυθμό του μετρονόμου. Θυμήσου ότι, ρίχνοντας το ζάρι, 

μπορεί να έρθουν μόνο οι αριθμοί από το 1 έως το 6, και ότι οι αριθμοί αυτοί δεν 

ακολουθούν κάποια σειρά, είναι τυχαίοι». Για να ελεγχθεί η κατανόηση των οδηγιών, κάθε 

παιδί έκανε μία δοκιμή, πριν ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου. Οι τυχαίοι αριθμοί έπρεπε να 

εκφέρονται με τον ρυθμό ενός μετρονόμου, ο οποίος είχε οριστεί στον 1 χτύπο ανά 

δευτερόλεπτο. Η παραγωγή των αριθμών συνεχιζόταν μέχρι να αναφερθούν 66 αριθμοί. Οι 

αποκρίσεις των παιδιών ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν για 

περαιτέρω επεξεργασία. 

 Κάθε σύνολο των 66 αριθμών που αντιστοιχούσαν σε κάθε έναν από τους 

συμμετέχοντες καταγράφηκαν στο υπολογιστικό πρόγραμμα RgCalc (Towse & Neil, 1998), 

προκειμένου να υπολογιστούν οι βαθμολογίες στους δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας. Για 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν επτά δείκτες, από ένα σύνολο 14 

δεικτών που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και περιγράφονται από τους κατασκευαστές του. Οι 

δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι: Coupon, Repetition Gap 

[(mean) (RepGap)], Redundancy (R), Turning Point Index (TPI), Run Scores (Runs), Adjacency 

[(combined) (A)] και Evan’s Random Number Generation (RNG).  
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 Ο δείκτης Coupon αναφέρεται στον αριθμό των αποκρίσεων που παράγονται πριν να 

χρησιμοποιηθούν όλες οι εναλλακτικές επιλογές σε μία ακολουθία. Εάν για παράδειγμα, ένας 

συμμετέχων παραλείπει εξ ολοκλήρου μία από τις επιλογές σε ολόκληρη την ακολουθία, η 

βαθμολογία Coupon, θα είναι ίση με τον αριθμό των αποκρίσεων που συνθέτουν την 

ακολουθία. Συστηματική εναλλαγή στη χρήση όλων των εναλλακτικών επιλογών, έχει ως 

αποτέλεσμα χαμηλότερη βαθμολογία στον δείκτη. 

 Ο δείκτης Repetition Gap (mean) αναφέρεται στον μέσο όρο του αριθμού των στοιχείων 

που παρεμβάλλονται μεταξύ των διαδοχικών εμφανίσεων του ίδιου στοιχείου σε μία 

ακολουθία. Η χαμηλή ή υψηλή βαθμολογία αντανακλά σχετικά μικρές ή μεγάλες, αντίστοιχα, 

αποστάσεις μεταξύ επαναλαμβανόμενων στοιχείων. 

 Ο δείκτης Redundancy σχετίζεται με τη συχνότητα εμφάνισης των εναλλακτικών 

επιλογών στις παραγόμενες ακολουθίες. Έτσι, μία βαθμολογία στον δείκτη Redundancy ίση 

με 0% υποδεικνύει απόλυτη ισότητα στη συχνότητα χρήσης των εναλλακτικών επιλογών, ενώ 

μία βαθμολογία ίση με 100% υποδεικνύει ότι η ίδια εναλλακτική επιλογή χρησιμοποιείται σε 

όλη την παραγόμενη αλληλουχία στοιχείων. 

 Ο δείκτης Turning Point Index σηματοδοτεί τις εναλλαγές μεταξύ αυξουσών και 

φθινουσών αλληλουχιών ψηφίων. Για παράδειγμα, στην ακολουθία «2, 4, 6, 4, 3, 1» υπάρχει 

ένα σημείο εναλλαγής (turning point) στην απάντηση «6» καθώς η αλληλουχία αρχίζει να 

φθίνει σε αυτό το σημείο. Ο δείκτης TPI είναι ένα μέτρο της κανονικότητας των ακολουθιών 

που εναλλάσσονται ανάμεσα σε αύξουσες και φθίνουσες. Μία θεωρητική κατανομή τυχαίων 

αποκρίσεων αναμένεται να παράγει 2/3 Χ (n-2) σημεία εναλλαγής, όπου n είναι ο αριθμός 

των τυχαίων αποκρίσεων στην ακολουθία. Μία τιμή ίση με 100 αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη 

κανονικότητα στην παραγόμενη αλληλουχία. Απόκλιση από αυτή την τιμή αναφοράς σημαίνει 

ότι οι συμμετέχοντες παράγουν περισσότερα ή λιγότερα σημεία εναλλαγής από ότι 

αναμένεται σε μια θεωρητική κατανομή τυχαίων απαντήσεων. Μια τέτοια απόκλιση αποτελεί 

ένδειξη μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Επομένως, μία τιμή αρκετά μικρότερη από το 100 

μπορεί να αντανακλά μία στρατηγική καταμέτρησης, ενώ αντίθετα, μία τιμή αρκετά 

μεγαλύτερη από το 100 μπορεί να απεικονίζει μια στρατηγική συστηματικής εναλλαγής 

μεταξύ των παραγόμενων αριθμών. Ο δείκτης TPI αναφέρεται ως ποσοστό επί τοις εκατό. 

 Ο δείκτης Run Scores περιγράφει τη μεταβλητότητα στις αύξουσες ακολουθίες. Από το 

σύνολο των απαντήσεων που παράγονται, καθορίζεται ο αριθμός των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε διαδοχικές αύξουσες αλληλουχίες. Η βαθμολογία του δείκτη είναι η 

διακύμανση αυτών των αριθμών.  
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 Ο δείκτης Adjacency μετρά το ποσοστό ζευγών από παρακείμενους (γειτονικούς) 

αριθμούς (π.χ. 2-3, 5-6).Η βαθμολογία σε αυτόν τον δείκτη μέτρησης κυμαίνεται μεταξύ 0%, 

στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν παρακείμενα ζεύγη και 100%, αν η ακολουθία που 

παράγεται από τον συμμετέχοντα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τέτοια ζεύγη. Επομένως, 

δυσκολία στην αναστολή της καταμέτρησης κατά τη διάρκεια του έργου ΠΤΑ, θα έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλή βαθμολογία στον δείκτη Adjacency.  

 Ο δείκτης Evan’s RNG δείχνει τη συχνότητα, με την οποία κάθε ζεύγος εναλλακτικών 

επιλογών ακολουθεί την εμφάνιση οποιουδήποτε άλλου ζεύγους εναλλακτικών επιλογών σε 

μία ακολουθία. Οι τιμές του δείκτη RNG κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1, με υψηλότερες τιμές να 

αντιπροσωπεύουν λιγότερη τυχαιότητα. Ο δείκτης RNG συγκαταλέγεται στις πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες μετρήσεις τυχαιότητας στη βιβλιογραφία για την παραγωγή τυχαίων 

αριθμών. 

 Η επιλογή των συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας στο έργο ΠΤΑ της 

παρούσας έρευνας βασίστηκε στα ευρήματα που αφορούν την παραγοντική τους δομή. 

Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις παραγόντων των Towse και Neil (1998) σε δεδομένα ενηλίκων και 

των Towse και Mclachlan (1999) σε δεδομένα παιδιών, έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες 

οργανώνονται σε δύο παράγοντες που αντανακλούν συγκεκριμένες στρατηγικές 

τυχαιοποίησης και εκφράζουν τις δύο εκτελεστικές λειτουργίες της εργαζόμενης μνήμης και 

της αναστολής (Miyake et al., 2000). Έτσι, οι δείκτες Coupon, Repetition Gap και Redundancy 

σχηματίζουν τον παράγοντα «Ισότητα στη χρήση των εναλλακτικών επιλογών» και αποτελούν 

μετρήσεις για την εκτίμηση της ανανέωσης και παρακολούθησης της εργαζόμενης μνήμης, 

και οι δείκτες Turning Point Index (TPI), Run Scores (Runs), Adjacency (A) και Evan’s RNG (RNG) 

σχηματίζουν τον παράγοντα «Επικρατέστεροι Συσχετισμοί» και αποτελούν μετρήσεις για την 

εκτίμηση της αναστολής. Η δομή αυτή των συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας 

επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα έρευνα. Τα αποτελέσματα της διερευνητικής ανάλυσης 

παραγόντων που πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα της έρευνας περιγράφονται στην ενότητα 

των «Αποτελεσμάτων». 

 Συνοψίζοντας, εάν μία ακολουθία τυχαίων αριθμών επιδεικνύει σαφή τάση για 

καταμέτρηση (δυσκολία στην αναστολή της καταμέτρησης), το μήκος των αλληλουχιών από 

παρακείμενους αριθμούς που θα περιλαμβάνει θα είναι μεγαλύτερο. Έτσι, η ακολουθία 

αριθμών θα χαρακτηρίζεται από έναν δείκτη TPI αρκετά μικρότερο από 100%, και υψηλές 

τιμές στους δείκτες Runs, Adjacency και RNG. Με τον ίδιο τρόπο, εάν μία ακολουθία τυχαίων 

αριθμών επιδεικνύει σαφή τάση για επαναληπτικότητα των ίδιων επιλογών, χωρίς 



60 
 

προηγουμένως να έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι εναλλακτικές επιλογές (δυσκολία στην 

ενημέρωση και παρακολούθηση της εργαζόμενης μνήμης), θα χαρακτηρίζεται από υψηλή 

βαθμολογία στους δείκτες Redundancy και Coupon και χαμηλή τιμή στον δείκτη Repetition 

Gap. 

 

3.2.2. Η δοκιμασία Λέξεων – Χρωμάτων του Stroop 

 Η Δοκιμασία Λέξεων-Χρωμάτων του Stroop (Stroop, 1935) είναι ένα κλασικό εργαλείο 

μέτρησης της επιλεκτικής προσοχής και των εκτελεστικών λειτουργιών, κυρίως δε, της 

αναστολής. Ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές της δοκιμασίας, στις οποίες 

ποικίλλει το είδος των ερεθισμάτων, ο τρόπος παρουσίασής τους αλλά και η μέθοδος 

βαθμολόγησης, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη συνέπεια ως προς τα αποτελέσματα στους 

τυπικούς πληθυσμούς (Ζαφείρη & Κοσμίδου, 2008). Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η εκδοχή της δοκιμασίας στην ελληνική της προσαρμογή σε δείγμα 

πληθυσμού ενηλίκων από τις Ζαφείρη και Κοσμίδου (2008). [βλ. Παράρτημα Α] 

 Η δοκιμασία αποτελείται από τρεις συνθήκες «Λέξεις», «Χρώματα» και «Λέξεις – 

Χρώματα». Κάθε συνθήκη περιλαμβάνει μία καρτέλα, η οποία αποτελείται από 100 στοιχεία, 

οργανωμένα σε πέντε στήλες των 20. Η καρτέλα που δίνεται στην πρώτη συνθήκη («Λέξεις») 

περιλαμβάνει τις λέξεις κόκκινο, πράσινο και μπλε και ζητείται από τους εξεταζόμενους να 

διαβάσουν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν, εντός του χρόνου των 45 δευτερολέπτων. Στη 

δεύτερη συνθήκη («Χρώματα»), η καρτέλα που δίνεται περιέχει ακολουθίες γραμμάτων χωρίς 

νόημα (ΧΧΧ), τυπωμένες με κόκκινο, πράσινο και μπλε μελάνι. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να 

κατονομάσουν τα χρώματα των ακολουθιών και πάλι όσο το δυνατόν ταχύτερα, εντός του 

ίδιου χρόνου. Στην τρίτη συνθήκη («Λέξεις-Χρώματα»), η καρτέλα που παρουσιάζεται στους 

εξεταζόμενους περιέχει λέξεις που δηλώνουν τα προαναφερθέντα ονόματα χρωμάτων, οι 

οποίες είναι τυπωμένες με μελάνι μη συμβατού χρώματος. Για παράδειγμα, η λέξη κόκκινο 

είναι τυπωμένη με πράσινο μελάνι. Έργο των εξεταζόμενων σε αυτή τη συνθήκη, είναι να 

κατονομάσουν το χρώμα με το οποίο είναι τυπωμένη η λέξη και όχι να διαβάσουν τη λέξη, 

όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για κάθε συνθήκη, καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των 

ερεθισμάτων που ειπώθηκαν σωστά στο χρονικό όριο των 45 δευτερολέπτων, και ο αριθμός 

αυτός αποτελεί και τη βαθμολογία της κάθε συνθήκης. Επιπλέον, υπολογίζεται μία 

προβλεπτική βαθμολογία για την τρίτη συνθήκη με βάση τη βαθμολογία στις δύο πρώτες 

συνθήκες, χρησιμοποιώντας τον τύπο: («Λέξεις» Χ «Χρώματα») /(«Λέξεις» + «Χρώματα»). Η 

διαφορά της βαθμολογίας ανάμεσα στη συνθήκη «Λέξεις – Χρώματα» και στην προβλεπτική 
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βαθμολογία συνιστά την Παρεμβολή, η οποία δηλώνει τον βαθμό δυσκολίας στην αναστολή 

των κυρίαρχων ή υπερμαθημένων αντιδράσεων. Στην παρούσα έρευνα, για τη βαθμολόγηση 

της δοκιμασίας Stroop και τον έλεγχο της συσχέτισής της με τους δείκτες μέτρησης της 

τυχαιότητας του έργου ΠΤΑ, χρησιμοποιήθηκε η ακατέργαστη βαθμολογία της Παρεμβολής.  

 

3.3. Διαδικασία 

 

 Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Μάιο, 

Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων που επελέγησαν (τρία Δημοτικά Σχολεία και τέσσερα Γυμνάσια στις πόλεις 

των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Καλαμάτας), στάλθηκαν ενημερωτικοί φάκελοι 

στους γονείς των μαθητών που φοιτούσαν σε αυτές. Κάθε φάκελος περιελάμβανε ένα 

ενημερωτικό έντυπο για τους σκοπούς και τις διαδικασίες της έρευνας, στοιχεία επικοινωνίας 

για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και μία έντυπη φόρμα συγκατάθεσης για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους στην έρευνα. Οι γονείς που υπέγραψαν και έστειλαν πίσω τη φόρμα 

συγκατάθεσης, συναίνεσαν στο να εξεταστούν τα παιδιά τους στον χώρο του σχολείου και τα 

δεδομένα της εξέτασης να χρησιμοποιηθούν με εχεμύθεια και ανώνυμα στην έρευνα. 

 Η εξέταση των παιδιών πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον 

χώρο του σχολείου που φοιτούσε κάθε παιδί. Η εξέταση διενεργήθηκε σε ατομική βάση και 

όλοι οι εξεταζόμενοι ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν, διακόπτοντας τη 

διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, εάν το επιθυμούσαν. Επίσης, οι συμμετέχοντες μαθητές 

ενημερώθηκαν για την ηχογράφησή τους κατά την εκτέλεση του έργου Παραγωγής Τυχαίων 

Αριθμών. Η εξέταση στα δύο έργα πραγματοποιούνταν χωρίς διάλειμμα και είχε συνολική 

διάρκεια περίπου 30 λεπτών. 
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Στατιστική ανάλυση 

 

 Έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε η 

κωδικοποίηση των μεταβλητών και τα δεδομένα εισήχθησαν στο Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 22.0). Για τη διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων, διενεργήθηκαν t-

test ανεξάρτητων δειγμάτων, Mann – Whitney U test, F – test (ANOVA), Kruskal – Wallis test, 

παραγοντική ανάλυση, καθώς και έλεγχος γραμμικής συσχέτισης με χρήση του συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 

α=0,05.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1. Διερεύνηση της παραγοντικής δομής του έργου παραγωγής τυχαίων αριθμών 

της παρούσας έρευνας 

 

 Για τη διερεύνηση της παραγοντικής δομής του έργου παραγωγής τυχαίων αριθμών 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση 

παραγόντων στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις επτά μεταβλητές - δείκτες μέτρησης 

της τυχαιότητας, προκειμένου να διακριβωθεί ο αριθμός των υποκείμενων παραγόντων του. 

Για την παραγοντική ανάλυση ελέγχθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

1. Το μέτρο Kaiser -Mayer – Olkin (KMO) να είναι μεγαλύτερο από 0.6 (Kaiser, 1974). 

2. Να μην υπάρχει σφαιρικότητα στα δεδομένα. Ο έλεγχος έγινε με το Bartlett’s test of 

 Sphericity. 

3. Η ορίζουσα του πίνακα συσχετίσεων να είναι μεγαλύτερη από 0.00001. 

Για τον αριθμό των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα ιδιοτιμών (scree – plot). 

Επιλέχθηκαν οι παράγοντες με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1, όπως φαίνεται στο Γράφημα 1. Η 

εξαγωγή των παραγόντων έγινε με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών (principal 

components). Ως μέθοδος περιστροφής επιλέχθηκε η μέθοδος Varimax. 

 

Γράφημα 1. Το scree-plot των 2 παραγόντων με ιδιοτιμή (eigenvalue) μεγαλύτερη του 1 
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 Ο έλεγχος της καταλληλόλητας των δεδομένων για παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι τα 

δεδομένα είναι επαρκή (Ορίζουσα του πίνακα συσχετίσεων > 0.0001, KMO=0.613>0.6, p τιμή 

του Bartlett’s Test of Sphericity <0.05, βλ. Παράρτημα Β). Η ανάλυση ανέδειξε δύο 

παράγοντες με ιδιοτιμή > 1.0 και συνολικό ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 70.86%. Ο 

πρώτος παράγοντας αποτελείται από τους δείκτες Adjacency, Turning Point Index, Runs και 

RNG και ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τους δείκτες Redundancy, Repetition Gap 

(mean) και Coupon. Οι φορτίσεις των επτά δεικτών στους δύο παράγοντες εμφανίζονται στον 

Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3. Φορτίσεις των δεικτών μέτρησης στους παράγοντες του έργου Παραγωγής 

Τυχαίων Αριθμών  

Δείκτες Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 

Adjacency 0,919  

Turning Point Index -0,825  

Runs Score 0,783  

RNG 0,634  

Redundancy  0,884 

Repetition Gap (mean)  -0,881 

Coupon  0,866 

 

4.2. Διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας στην παραγωγή τυχαίων αριθμών 

 

 Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στην επίδοση των 

συμμετεχόντων στο έργο ΠΤΑ πραγματοποιήθηκε μία σειρά αναλύσεων διακύμανσης. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα παραμετρικά F – test (ANOVA) και Welch, καθώς και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Kruskal – Wallis.  

 Για το F-test (ANOVA) ελέγχθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

1. Τα αποτελέσματα να μην επηρεάζονται από τις ακραίες τιμές. Ο έλεγχος έγινε με 

 σύγκριση της μέσης τιμής με την περικομμένη μέση τιμή. 

2. Τα δεδομένα να προέρχονται από πληθυσμούς που περιγράφονται ικανοποιητικά από 

 την Κανονική Κατανομή. Ο έλεγχος έγινε με το ιστόγραμμα και με το τεστ των Shapiro – 

 Wilk. 

3. Να υπάρχει ομοιογένεια των πληθυσμιακών διακυμάνσεων. Ο έλεγχος έγινε με το τεστ 

 του Levene.  
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 Όπου δεν υπήρχε ομοιογένεια των πληθυσμιακών διακυμάνσεων, χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ του Welch. Αν το ιστόγραμμα δεν ήταν συμμετρικό και το μέγεθος του δείγματος σε 

τουλάχιστον έναν από τους πληθυσμούς δεν ήταν μεγαλύτερο του 30, τότε προτιμήθηκε ο 

έλεγχος των Kruskal – Wallis. Οι ανά δύο συγκρίσεις έγιναν με χρήση είτε της διόρθωσης 

Bonferroni, για το F – test, είτε με τη χρήση της διόρθωσης Tamhane, για το Welch test. Σε 

περίπτωση εφαρμογής του Kruskal – Wallis test, οι ανά δύο έλεγχοι έγιναν με το τεστ των 

Mann – Whitney, χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni για το επίπεδο σημαντικότητας 

(απορρίπτουμε αν p<α/3=0.017). 

 Από τις στατιστικές αναλύσεις προέκυψε ότι η ηλικιακή ομάδα επιδρά με στατιστικώς 

σημαντικό τρόπο σε ορισμένες πλευρές της ικανότητας για παραγωγή τυχαιότητας, όπως 

φάνηκε από τη διαφοροποίηση της βαθμολογίας σε τέσσερις από τους επτά δείκτες μέτρησης 

της τυχαιότητας που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο ΠΤΑ της παρούσας έρευνας (Πίνακας 4). Το 

αποτέλεσμα αυτό επιβεβαίωσε μερικώς την υπόθεση 1. 

 Αναλυτικά, από τον έλεγχο των Kruskal – Wallis για τη διερεύνηση της διαφοροποίησης 

του μέσου όρου του δείκτη Redundancy ως προς την ηλικιακή ομάδα προέκυψε ότι η 

επίδραση της ηλικιακής ομάδας στον δείκτη είναι στατιστικώς σημαντική (KW=6.71, p=0.03). 

Οι ανά δύο συγκρίσεις με το τεστ των Mann – Whitney έδειξαν ότι ο δείκτης παρουσιάζεται 

μειωμένος στην ηλικιακή ομάδα 10 – 12 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 7 – 9 ετών. 

 Από το F – test (ANOVA) για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στον 

δείκτη Evan’s Random Number Generation προέκυψε ότι η επίδραση είναι στατιστικώς 

σημαντική (F=5.36, p=0.006). Από τις ανά δύο συγκρίσεις με τη διόρθωση Bonferroni 

προέκυψε ότι ο δείκτης RNG είναι μεγαλύτερος στα άτομα ηλικίας 7 – 9 ετών σε σχέση με τα 

άτομα ηλικίας 13 – 15.  

 Το F – test (ANOVA) για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στον δείκτη 

Turning Point Index έδειξε ότι η επίδραση δεν είναι στατιστικώς σημαντική (F=1.70, p=0.18). 

Έτσι, ο μέσος δείκτης TPI δε διαφοροποιείται στατιστικώς σημαντικά ως προς τις ηλικιακές 

ομάδες.  

 Από το F – test (ANOVA) για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στον 

δείκτη Runs προέκυψε ότι η επίδραση δεν είναι στατιστικώς σημαντική (F=2.80, p=0.06). 

Επομένως, η ηλικιακή ομάδα δεν είναι παράγοντας που επηρεάζει τον δείκτη Runs.  

 Το Kruskal – Wallis τεστ για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στον 

δείκτη Coupοn έδειξε ότι η επίδραση δεν είναι στατιστικώς σημαντική (KW=4.10, p=0.12). 

Συνεπώς, ο μέσος δείκτης Coupon παραμένει σταθερός στις κατηγορίες της ηλικιακής 

ομάδας.  
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 Από το Kruskal – Wallis τεστ για τη διερεύνηση της επίδρασης της ηλικιακής ομάδας 

στον δείκτη Adjacency προέκυψε ότι η επίδραση είναι στατιστικώς σημαντική (KW=10.92, 

p=0.004). Από τις ανά δύο συγκρίσεις με χρήση του τεστ των Mann – Whitney και διόρθωση 

Bonferroni προέκυψε ότι ο δείκτης Adjacency είναι μεγαλύτερος στα άτομα ηλικίας 7 – 9 ετών 

σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 13 – 15.  

 Τέλος, μέσω του ελέγχου Kruskal – Wallis διερευνήθηκε η επίδραση της ηλικιακής 

ομάδας στο δείκτη Repetition Gap (mean). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η 

επίδραση είναι στατιστικώς σημαντική (KW=6.92, p=0.03). Οι ανά δύο συγκρίσεις με τον 

έλεγχο των Mann – Whitney και χρήση της διόρθωσης Bonferroni έδειξαν ότι ο δείκτης 

Repetition Gap (mean) είναι μικρότερος στα παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών σε σχέση με τα παιδιά 

ηλικίας 13 – 15. 

 

 

4.3. Διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στην παραγωγή τυχαίων αριθμών  

 

 Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης 2, εξετάστηκε αν το φύλο των συμμετεχόντων 

επηρεάζει την επίδοση στους δείκτες μέτρησης της παραγωγής τυχαίων αριθμών. Από τη 

στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε (t- test ανεξαρτήτων δειγμάτων, Mann – 

Whitney U test,) προέκυψε ότι κανένας δείκτης δεν εξαρτάται στατιστικώς σημαντικά από το 

φύλο. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.  

Πίνακας 4. Διερεύνηση επίδρασης της ηλικιακής ομάδας στους δείκτες του έργου ΠΤΑ 

 

 Ομάδα 1 

7-9 

Ομάδα 2 

10-12 

Ομάδα 3 

13-15 

 

 

F/KW 

 

 

P 

 

 

Post- Hoc M (SD) M (SD) M (SD) 

R 1.53 (1.55) 0.87 (0.71) 0.90 (0.79) 6.71 0.03* 2<1 

RNG O.46 (0.04) 0.43 (0.04) 0.42 (0.04) 5.36 0.006** 1>3 

TPI 80.20 (14.50) 84.72 (13.91) 86.15 (13.68) 1.70 0.18 - 

Runs 1.23 (0.59) 1.18 (0.48) 0.93 (0.40) 2.80 0.06 - 

Coupon 9.94 (3.68) 8.76 (1.71) 8.55 (1.42) 4.10 0.12 - 

A 48.77 (9.03) 45.98 (8.50) 40.78 (9.23) 10.92 0.004** 1>3 

RepGap 5.78 (0.23) 5.87 (0.11) 5.91 (0.06) 6.92 0.03* 1<3 

Σημ. 1: *p<0.05, **p<0.01. 

Σημ.2: M= mean, SD= standard deviation, R=Redundancy, RNG= Evan’s Random Number Generation,   

TPI=Turning Point Index, A=Adjacency, RepGap=Repetition Gap (mean). F=F-test, 

KW= Kruskal – Wallis test. 
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 Αναλυτικά, η μέση βαθμολογία στον δείκτη Redundancy (R) των αγοριών (M=1.11, 

SD=1.13) δεν διαφέρει στατιστικώς σημαντικά από την αντίστοιχη βαθμολογία των κοριτσιών 

(M=1.15, SD=1.20): t=-0.154, p=0.878. Η μέση βαθμολογία στον δείκτη Evan’s Random 

Number Generation (RNG) των αγοριών (Μ=0.43, SD=0.05) δεν διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά από την αντίστοιχη βαθμολογία των κοριτσιών (M=0.45, SD=0.03): t=1.79, p=0.075. 

Η μέση βαθμολογία στον δείκτη Turning Point Index (TPI) των αγοριών (Μ=84.32, SD=14.48) 

δεν διαφέρει στατιστικώς σημαντικά από την αντίστοιχη βαθμολογία των κοριτσιών 

(M=82.33, SD=13.95): t=0.72, p=047. 

 

 

 

Αναλόγως, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέση βαθμολογία του 

δείκτη Run Scores (Runs) των αγοριών (Μ=1.06, SD=0.48) και των κοριτσιών (M=1.22, 

SD=0.55): t=1.53, p=0.12, στη μέση βαθμολογία του δείκτη Coupon των αγοριών (Μ=9.36, 

SD=1.93) και των κοριτσιών (M=8.98, SD=3.22): t=0.74, p=0.45, στη μέση βαθμολογία του 

δείκτη Adjacency (A) των αγοριών (Μ=44.08, SD=9.65) και των κοριτσιών (M=47.53, SD=8.74): 

t=1.92, p=0.057 και στη μέση βαθμολογία του δείκτη Repetition Gap mean (Rep Gap) των 

αγοριών (Μ=5.86, SD=0.13) και των κοριτσιών (M=5.82, SD=0.20): t=1.17, p=0.240. Επομένως, 

ο πληθυσμιακός μέσος όρος του κάθε δείκτη στα αγόρια είναι ίσος με τον αντίστοιχο μέσο 

δείκτη στα κορίτσια. 

 

Πίνακας 5. Διερεύνηση εξάρτησης των δεικτών παραγωγής τυχαίων αριθμών από το φύλο. 

 Αγόρια Κορίτσια  

t 

 

p M SD M SD 

R 1.11 1.13 1.15 1.20 -0.154 0.878 

RNG 0.43 0.05 0.45 0.03 -1.79 0.075 

TPI 84.32 14.48 82.33 13.95 0.72 0.470 

Runs 1.06 0.48 1.22 0.55 -1.53 0.120 

Coupon 9.36 1.93 8.98 3.22 0.74 0.450 

A 44.08 9.65 47.53 8.74 -1.92 0.057 

Rep Gap 5.86 0.13 5.82 0.20 1.17 0.240 

Σημ. 1: *p<0.05, **p<0.01. 

Σημ.2: M= mean, SD= standard deviation, R=Redundancy, RNG=Evan’s Random Number Generation, TPI=Turning 

 Point Index, A=Adjacency, RepGap=Repetition Gap (mean). 
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4.4. Διερεύνηση της ικανότητας παραγωγής τυχαιότητας των συμμετεχόντων σε 

σύγκριση με τα δεδομένα προσομοίωσης (RgCalc) 

 

 Για τη διερεύνηση της ικανότητας παραγωγής τυχαίων αριθμών των συμμετεχόντων 

της παρούσας έρευνας, αρχικά δημιουργήθηκαν 106 αλληλουχίες ψευδοτυχαίων αριθμών, 

χρησιμοποιώντας τον βασικό αλγόριθμο RgCalc του αντίστοιχου προγράμματος για Η/Υ που 

παρέχεται από τους Towse & Neil (https://www.lancaster.ac.uk/staff/towse/rgcpage.html). 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι δείκτες Redundancy, Evan’s Random Number Generation, 

Turning Point Index, Run Scores, Coupon, Adjacency και Repetition Gap (mean) για κάθε 

αλληλουχία αριθμών και υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των τιμών σε 

κάθε δείκτη. Η σύγκριση των μέσων όρων των προσομοιωμένων δεδομένων με τους μέσους 

όρους των πειραματικών δεδομένων που προέκυψαν από τις παραγόμενες αλληλουχίες 

αριθμών των συμμετεχόντων, έγινε με το t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων.  

 Ειδικότερα, ο δείκτης Redundancy των συμμετεχόντων (M=1.13, SD=1.16) είναι 

μικρότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του προγράμματος RgCalc (M=2.01, SD=1.36) (t=-5.04, 

p<0.001), ο δείκτης RNG στους συμμετέχοντες (M=0.44, SD=0.04) είναι μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο του RgCalc (M=0.37, SD=0.03) (t=11.96, p<0.001), ο δείκτης Turning Point Index 

στους συμμετέχοντες (Μ=83.31, SD=14.18) είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο του RgCalc 

(M=92.46, SD=8.34) (t=-5.72, p<0.001), ο δείκτης Runs στους συμμετέχοντες (Μ=1.14, 

SD=0.52) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του RgCalc (M=0.47, SD=0.29) (t=11.59, 

p<0.001), ο δείκτης Coupon στους συμμετέχοντες (M=9.17, SD=2.66) είναι μικρότερος από τον 

αντίστοιχο του RgCalc (M=14.56, SD=3.15) (t=-13.43, p<0.001), ο δείκτης Adjacency στους 

συμμετέχοντες (M=45.83, SD=9.32) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του RgCalc 

(M=28.21, SD=5.83) (t=16.49, p<0.001) και ο δείκτης Repetition Gap στους συμμετέχοντες 

(M=5.84, SD=0.17) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του RgCalc (M=5.51, SD=0.19) 

(t=13.31, p<0.001. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 6. 

 

 

  

https://www.lancaster.ac.uk/staff/towse/rgcpage.html
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Πίνακας 6. Σύγκριση των πειραματικών και των προσομοιωμένων δεδομένων στους δείκτες 

μέτρησης της τυχαιότητας 

 Συμμετέχοντες Ακολουθίες RgCalc  

t 

 

p M SD M SD 

R 1.13 1.16 2.01 1.36 -5.04 <0.001* 

RNG 0.44 0.04 0.37 0.03 11.96 <0.001* 

TPI 83.31 14.18 92.46 8.34 -5.72 <0.001* 

Runs 1.14 0.52 0.47 0.29 11.59 <0.001* 

Coupon 9.17 2.66 14.56 3.15 -13.43 <0.001* 

A 45.83 9.32 28.21 5.83 16.49 <0.001* 

RepGap 5.84 0.17 5.51 0.19 13.31 <0.001* 

Σημ. 1:*p<0.05, **p<0.01. 

Σημ.2: M=mean, SD= standard deviation, R=Redundancy, RNG= Evan’s Random Number Generation, 
TPI=Turning Point Index, A=Adjacency, RepGap=Repetition Gap (mean). 

  

 Από τη στατιστική ανάλυση, προέκυψε ότι η παραγωγή τυχαιότητας των 

συμμετεχόντων (επίδοση σε όλους τους δείκτες μέτρησης τυχαιότητας) διαφέρει στατιστικώς 

σημαντικά από την αντίστοιχη που προέρχεται από τα προσομοιωμένα δεδομένα του 

προγράμματος RgCalc, επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση 3. Τα Γραφήματα 2, 3 και 4 

εμφανίζουν σχηματικά τις διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους των βαθμολογιών των 

συμμετεχόντων και των προσομοιωμένων δεδομένων από το πρόγραμμα RgCalc του 

υπολογιστή. 

 

Γράφημα 2. Μέσοι όροι της βαθμολογίας των συμμετεχόντων (observed) και των προσομοιωμένων 

δεδομένων (computer) στους δείκτες Redundancy, Coupon και Repetition Gap (mean) 
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Γράφημα 3. Μέσοι όροι της βαθμολογίας των συμμετεχόντων (observed) και των προσομοιωμένων 

δεδομένων (computer) στους δείκτες Turning Point Index και Adjacency 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 4. Μέσοι όροι της βαθμολογίας των συμμετεχόντων (observed) και των προσομοιωμένων 

δεδομένων (computer) στους δείκτες Evan’s RNG και Runs 



71 
 

4. Διερεύνηση της συσχέτισης του έργου παραγωγής τυχαίων αριθμών με τη 

δοκιμασία Stroop 

 

 Τέλος, για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης 4, εξετάστηκε αν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δεικτών του έργου παραγωγής τυχαίων αριθμών και της βαθμολογίας της 

παρεμβολής στη δοκιμασία Stroop. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συσχέτισης του Pearson, 

τα οποία αποτυπώνονται στον Πίνακα 7, έδειξαν ότι κανένας από τους δείκτες Redundancy, 

Evan’s RNG, Turning Point Index, Runs, Coupon, Adjacency και Repetition Gap (mean), οι 

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της τυχαιότητας στην παρούσα έρευνα, δεν 

συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την επίδοση στη δοκιμασία Stroop, όπως μετρήθηκε 

μέσω της βαθμολογίας της παρεμβολής. Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώνουν την 

ερευνητική υπόθεση 4. 

 

 

 
Πίνακας 7. Πίνακας συσχετίσεων της βαθμολογίας παρεμβολής Stroop με τους δείκτες 

παραγωγής τυχαίων αριθμών 

 
R RNG TPI Runs Coupon A RepGap 

Βαθμολογία 

παρεμβολής 

Stroop 

r -0,133 0,015 0,145 -0,054 -0,075 -0,116 0,055 

p 0,174 0,875 0,139 0,580 0,444 0,236 0,573 

N 106 106 106 106 106 106 106 

Σημ. 1: *p<0.05, **p<0.01. 

Σημ.2: R=Redundancy, RNG=Evan’s Random Number Generation, TPI=Turning Point Index, A=Adjacency, 

RepGap=Repetition Gap 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή τυχαίων αριθμών απαιτεί γνωστικό έλεγχο, ο 

οποίος ασκείται μέσω των εκτελεστικών λειτουργιών της αναστολής και της παρακολούθησης 

και ανανέωσης του περιεχομένου της εργαζόμενης μνήμης, κύριος στόχος της παρούσας 

έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας και του φύλου στις λειτουργίες αυτές. 

Επίσης, ελέγχθηκε κατά πόσο οι παραγόμενες από τα παιδιά τυχαίες ακολουθίες αριθμών 

μπορούν να προσεγγίσουν την τυχαιότητα των ακολουθιών που παράγονται από ένα 

αλγοριθμικό πρόγραμμα Η/Υ. Τέλος, διερευνήθηκε κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης της 

τυχαιότητας συσχετίζονται με τη δοκιμασία Stroop, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο έργο 

εκτίμησης της αναστολής. 

 Για τον έλεγχο της οργάνωσης των δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας στα δεδομένα 

των συμμετεχόντων της έρευνας, πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση παραγόντων με 

τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών. Παρόλο που η διερεύνηση της παραγοντικής δομής του 

έργου ΠΤΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στις υποθέσεις της παρούσας έρευνας, θεωρήσαμε ότι 

είναι χρήσιμο να αναφερθούν τα αποτελέσματά της, στον βαθμό που υποδεικνύουν τη σχέση 

των εκτελεστικών λειτουργιών με την παραγωγή τυχαίων αριθμών.  

 Από την εφαρμογή της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών προέκυψαν δύο παράγοντες, οι 

οποίοι εξηγούν το 70,86 % της συνολικής διακύμανσης των δεδομένων. Ο πρώτος 

παράγοντας αποτελείται από τους δείκτες Adjacency, Turning Point Index, Runs και RNG, και ο 

δεύτερος από τους δείκτες Redundancy, Repetition Gap (mean) και Coupon. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες είναι πανομοιότυποι με τους δύο από τους τέσσερις παράγοντες που βρήκαν οι 

Towse και Neil (1998), χρησιμοποιώντας 14 δείκτες μέτρησης τυχαιότητας στα δεδομένα ενός 

δείγματος ενηλίκων. Στη δική τους έρευνα, οι δείκτες Runs, Turning Point Index, Adjacency και 

RNG φόρτιζαν υψηλότερα στον παράγοντα «Επικρατέστεροι Συσχετισμοί» και οι δείκτες 

Redundancy, Repetition Gap (mean) και Coupon είχαν τις υψηλότερες φορτίσεις στον 

παράγοντα «Ισότητα στη χρήση των εναλλακτικών επιλογών». Η ίδια παραγοντική δομή 

προέκυψε και από τα δεδομένα παιδιών ηλικίας 8 έως 11 ετών σε έρευνα των Towse και 

Mclachlan (1999). Η αντιστοιχία των δύο παραγόντων από τα δεδομένα της παρούσας 

έρευνας με τους δύο από τους τέσσερις παράγοντες των παραπάνω ερευνών, δείχνει ότι η 

παραγωγή τυχαίων αριθμών στα παιδιά και τους νεαρούς εφήβους αυτής της έρευνας, 

αντανακλά μία τάση για χρήση στερεότυπων ή υπερμαθημένων συσχετισμών στις 

αλληλουχίες τους και μία άλλη για ίση κατανομή των εναλλακτικών επιλογών. Άλλες έρευνες 

που, επίσης, βρήκαν την ίδια παραγοντική δομή με τους Towse και Neil, έχουν δείξει ότι οι 

δείκτες του παράγοντα «Ισότητα στη χρήση των εναλλακτικών επιλογών» είναι ενδεικτικοί της 
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ικανότητας των εξεταζόμενων να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις πληροφορίες στην 

εργαζόμενη μνήμη, ενώ οι δείκτες του παράγοντα «Επικρατέστεροι Συσχετισμοί» μπορούν να 

καταγράψουν την ικανότητα αναστολής κυρίαρχων και επικρατέστερων αποκρίσεων 

(Audiffren, et al., 2009. Maes et al., 2011. Miyake et al., 2000). Βασιζόμενοι στα ευρήματα 

αυτά και στην παραγοντική δομή που ανέδειξε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας, υποθέτουμε ότι η επίδοση των παιδιών και των νεαρών 

εφήβων του δείγματός μας στο έργο ΠΤΑ, αντανακλά ορισμένες πτυχές των εκτελεστικών 

λειτουργιών της αναστολής και της εργαζόμενης μνήμης. 

 Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της ηλικίας 

στην παραγωγή τυχαίων αριθμών κατά την παιδική και πρώιμη εφηβική ηλικία. Ο στατιστικός 

έλεγχος των αναλύσεων διακύμανσης έδειξε ότι η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι 

συμμετέχοντες επιδρά σημαντικά στην επίδοσή τους στους περισσότερους δείκτες μέτρησης 

της τυχαιότητας. Εξετάζοντας τις αναπτυξιακές τάσεις στην ικανότητα τυχαιοποίησης, το 

γενικό εύρημα που προέκυψε ήταν ότι αυτή εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη στην ομάδα 

των νεαρών εφήβων ηλικίας 13 έως 15 ετών σε σύγκριση με την ομάδα των μικρότερων 

παιδιών ηλικίας 7 έως 9 ετών. Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα παιδιά 

ηλικίας 10 έως 12 ετών και στους εφήβους ηλικίας 13 έως 15 ετών. Τα ευρήματα αυτά 

υποδηλώνουν ότι, σε γενικές γραμμές, η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 

παραγωγή τυχαίων αριθμών και ότι η ικανότητα τυχαιοποίησης, έχοντας αναπτυχθεί έως 

έναν βαθμό στην αρχή της σχολικής ηλικίας, έπειτα βελτιώνεται σημαντικά με την έναρξη της 

εφηβείας. 

 Η σημαντική επίδρασης της ηλικίας στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής τυχαίων 

αριθμών και των γνωστικών λειτουργιών από τις οποίες αυτή εξαρτάται, αποτελεί εύρημα 

προηγούμενων ερευνών. Σε μία παρόμοια έρευνα, η Pureza και οι συνεργάτες της (2013) 

εξέτασαν την επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη των εκτελεστικών λειτουργιών σε 90 

παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, μοιρασμένα σε τρεις ηλικιακές ομάδες. Η επίδοση των παιδιών 

της έρευνάς τους στο έργο ΠΤΑ, διαφοροποιήθηκε σημαντικά μόνο ανάμεσα στη μικρότερη 

ηλικιακή ομάδα και τις άλλες δύο ομάδες. Το γεγονός ότι η επίδοση των παιδιών ηλικίας 8 - 

10 ετών δεν διέφερε σημαντικά από την επίδοση των παιδιών της μεγαλύτερης ηλικιακής 

ομάδας (11 – 12 ετών) υποδεικνύει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι τα παιδιά ηλικίας 8 – 

10 ετών έχουν ήδη αναπτύξει μερικώς τις ικανότητες της αυτο-παρακολούθησης και του 

γνωστικού ελέγχου μέσω της αναστολής και ότι αυτές οι ικανότητες παραμένουν σταθερές 

έως την έναρξη της εφηβείας περίπου στην ηλικία των 11 – 12 ετών. Παρόμοιο πρότυπο 

ανάπτυξης αναφέρεται και σε άλλες έρευνες που εξετάζουν αναπτυξιακές διαφορές στις 

εκτελεστικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, οι Brocki και Bohlin (2004) βρήκαν ότι η 
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εργαζόμενη μνήμη βελτιώνεται σημαντικά σε δύο ξεχωριστές χρονικές στιγμές κατά την 

ανάπτυξη, στην ηλικία των 8 ετών και μετά τα 12 έτη, με την έναρξη της εφηβείας. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να βρίσκονται σε μερική συμφωνία με τα 

ευρήματα αυτά.  

 Η υπόθεση ότι οι διαφορές στην ικανότητα τυχαιοποίησης μπορούν να εξηγηθούν από 

την αύξηση της ηλικίας διερευνήθηκε και από τους Towse και Mclachlan (1999). Στην έρευνά 

τους συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών, τα οποία εξετάστηκαν σε διαφορετικές 

εκδοχές ενός έργου ΠΤΑ. Οι συγγραφείς εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην ηλικία, τον ρυθμό 

απόκρισης και την ικανότητα τυχαιοποίησης. Βρήκαν μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ηλικία και τη βελτίωση της τυχαιοποίησης (βασισμένη στην επίδοση των συμμετεχόντων 

στους δείκτες Redundancy και Turning Point Index), η οποία εκδηλωνόταν κυρίως μέσα από 

την ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν περισσότερο όλες τις εναλλακτικές επιλογές και 

να τις κατανέμουν πιο τυχαία στις ακολουθίες που παράγουν, αποφεύγοντας την παραγωγή 

των αριθμών στη φυσική τους σειρά.  

 Στην παρούσα έρευνα, όλοι οι δείκτες μέτρησης της τυχαιότητας διαφοροποιήθηκαν σε 

σχέση με την ηλικία, ωστόσο, οι διαφορές ήταν στατιστικώς σημαντικές για τέσσερις από τους 

επτά δείκτες, δηλαδή τους Redundancy, Repetition Gap, Adjacency και RNG. Οι δύο πρώτοι 

δείκτες φορτίζουν υψηλά στον παράγοντα που σχετίζεται με την ισότητα στη χρήση των 

εναλλακτικών επιλογών και αντανακλούν την ικανότητα των εξεταζόμενων να διατηρούν, να 

ανανεώνουν και να ελέγχουν τις πληροφορίες στην εργαζόμενη μνήμη, επιτρέποντάς τους να 

κατανέμουν εξίσου τις εναλλακτικές επιλογές στις ακολουθίες των αριθμών που παράγουν 

και να αποφεύγουν τις πολλές επαναλήψεις. Ο δείκτης Redundancy διαφοροποιήθηκε 

σημαντικά στην ηλικιακή ομάδα των 10 έως 12 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 7 

έως 9 ετών, ενώ ο δείκτης Repetition Gap διαφοροποιήθηκε σημαντικά στην ηλικιακή ομάδα 

των 13 έως 15 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 7 έως 9 ετών. Στον βαθμό που οι 

δείκτες αυτοί σχετίζονται με την εργαζόμενη μνήμη, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν 

δύο διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης αυτής της εκτελεστικής λειτουργίας, για τους 

συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας. Είναι πιθανό, οι δύο δείκτες να αντανακλούν 

διαφορετικές πτυχές της ικανότητας για ενεργή διατήρηση και διαχείριση των σχετικών με το 

έργο πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη, οι οποίες να αναπτύσσονται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Σύμφωνα με τους Towse και Mclachlan (1999), καθώς η παραγωγή τυχαίων 

αριθμών είναι ένα πολύπλοκο έργο που ενεργοποιεί πολλές γνωστικές διαδικασίες, η 

αναπτυξιακή αλλαγή μπορεί να είναι εμφανής σε κάποιες διαστάσεις της, ενώ άλλες πτυχές 

της μπορεί να παραμένουν σχετικά αμετάβλητες με την ηλικία. Μία άλλη ερμηνεία 

περιλαμβάνει την πιθανότητα να εμπλέκονται και άλλες γνωστικές λειτουργίες, εκτός της 
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εργαζόμενης μνήμης, στην παραγωγή τυχαιότητας που μετρούν οι συγκεκριμένοι δείκτες. 

Πολλές φορές, η επίδοση στα έργα εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών, επηρεάζεται 

από άλλες γνωστικές λειτουργίες, γεγονός που δυσχεραίνει την κατανόηση της πορείας 

ανάπτυξης μίας μεμονωμένης διαδικασίας (Hughes & Graham 2002. Welsh, 2002). Από την 

άλλη πλευρά, οι δείκτες Adjacency και RNG φορτίζουν στον παράγοντα που σχετίζεται με τους 

επικρατέστερους συσχετισμούς και αντανακλούν την ικανότητα για αναστολή των 

στερεότυπων επιλογών, όπως είναι η παραγωγή «γειτονικών» αριθμών, η οποία είναι 

ενδεικτική της μέτρησης. Και οι δύο αυτοί δείκτες βελτιώθηκαν σημαντικά στην ηλικιακή 

ομάδα των 13 έως 15 ετών σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των 7 έως 9 ετών. Ευρήματα 

άλλων ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη της αναστολής αναφέρουν διαφορετικά ηλικιακά 

πλαίσια εντός των οποίων σημειώνεται σημαντική βελτίωση αυτής της ικανότητας. Οι Brocki 

και Bohlin (2004) αναφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον έλεγχο της αναστολής 

ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες των 7 έως 9ετών και των 9 έως 11 ετών, με μικρές ή μη 

στατιστικώς σημαντικές βελτιώσεις μετά τα 12 έτη. Σε άλλη έρευνα (Huizinga et al., 2006), η 

επίδοση των εξεταζόμενων ηλικίας 7, 11, 15 και 21 ετών, σε δύο έργα εκτίμησης της 

ικανότητας της αναστολής, βρέθηκε να βελτιώνεται σημαντικά μέχρι τα 15 έτη, χωρίς 

περαιτέρω διαφοροποίηση στα 21 έτη. Αντίθετα, στο τρίτο έργο αναστολής που 

χρησιμοποιήθηκε σε εκείνη την έρευνα, τη δοκιμασία Stroop, η επίδοση των εξεταζόμενων 

συνέχισε να βελτιώνεται σημαντικά έως την πρώιμη ενηλικίωση. Η σημαντική διαφοροποίηση 

των δεικτών μέτρησης της τυχαιότητας στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα σε σχέση με τη 

μικρότερη της παρούσας έρευνας, είναι πιθανό να υποδηλώνει ότι η ικανότητα της 

αναστολής παραμένει σταθερή από τα 9 έως τα 12 έτη και αναπτύσσεται σημαντικά με την 

έναρξη της εφηβείας. Η βελτιωμένη ικανότητα αναστολής που επέδειξαν οι νεαροί έφηβοι 

της παρούσας έρευνας σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά, είναι πιθανό να σχετίζεται με 

ανατομικές και λειτουργικές αλλαγές, και κυρίως με την ανάπτυξη του προμετωπιαίου 

φλοιού, η οποία επιταχύνεται σημαντικά στην ηλικία αυτή, ενώ ολοκληρώνεται κατά την 

πρώιμη ενηλικίωση (O’Hare & Sowell, 2008). Η συμμετοχή του προμετωπιαίου φλοιού στην 

ανάπτυξη της αναστολής έχει αναδειχθεί από ευρήματα σχετικών ερευνών. Για παράδειγμα, 

μία αναπτυξιακή έρευνα νευροαπεικόνισης, επικεντρωμένη στη λειτουργία της αναστολής 

εξέτασε τις διαφορές στην ενεργοποίηση των εγκεφαλικών δομών κατά την εκτέλεση της 

δοκιμασίας Stroop ανάμεσα σε τρεις ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων, δηλαδή παιδιά 

ηλικίας 7 έως 11 ετών, εφήβους 12 έως 16 ετών και νεαρούς ενήλικες 18 έως 22 ετών 

(Adleman et al., 2002). Η ενεργοποίηση στις περιοχές του αριστερού ραχιαίου προμετωπιαίου 

φλοιού και του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου βρέθηκε να αυξάνεται γραμμικά με την 

ηλικία, ενώ παράλληλα, η αύξηση αυτή συσχετίστηκε με βελτίωση στην επίδοση του έργου 
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αναστολής. Σύμφωνα με τα ευρήματα μίας άλλης έρευνας, στην οποία διερευνήθηκε η 

επίδραση του προμετωπιαίου διακρανιακού ερεθισμού στην παραγωγή τυχαίων αριθμών, η 

ικανότητα για την τυχαιοποίηση αριθμών εξαρτάται από τη λειτουργία ενός εγκεφαλικού 

δικτύου που συνδέει τον προμετωπιαίο φλοιό με τον άνω κροταφικό φλοιό (Jahanshahi et al., 

1998). Στο δίκτυο αυτό, ο προμετωπιαίος φλοιός, και ειδικότερα το έξω ραχιαίο τμήμα του, 

λειτουργεί ως κεντρικός ρυθμιστής του δικτύου, αναχαιτίζοντας την ενεργοποίηση στην 

περιοχή του άνω κροταφικού φλοιού, όπου συντελείται η συνειρμική σύνδεση των αριθμών 

βάσει ενός ισχυρού προτύπου που συνήθως είναι η σειριακή τοποθέτησή τους στην 

αριθμογραμμή (1, 2, 3, 4, κ.λπ.). Το αποτέλεσμα της ρυθμιστικής λειτουργίας του 

προμετωπιαίου φλοιού είναι η αναστολή της παραγωγής στερεότυπων αλληλουχιών στις 

ακολουθίες αριθμών.  

 Όσον αφορά την επίδραση του φύλου στην ικανότητα τυχαιοποίησης, η παρούσα 

έρευνα, όπως αναμενόταν, δεν εντόπισε διαφορές φύλου στην παραγωγή τυχαίων αριθμών. 

Αντίστοιχο εύρημα αναφέρεται από την Jacobsen και τους συνεργάτες της (2017), τόσο για το 

έργο ΠΤΑ όσο και για τα υπόλοιπα εργαλεία εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών που 

χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους, προκειμένου να προσδιορίσουν την επίδραση βιολογικών 

και κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων στις εκτελεστικές λειτουργίες παιδιών σχολικής 

ηλικίας. Ομοίως, διαφορές φύλου στα έργα μέτρησης της αναστολής και της εργαζόμενης 

μνήμης δεν εντοπίστηκαν στην έρευνα των Brocki και Bohlin (2004). Αντίθετα, οι Wiebe κ.ά. 

(2008) αναφέρουν διαφορές φύλου, με τα κορίτσια προσχολικής ηλικίας να εμφανίζουν 

καλύτερη επίδοση από τα συνομήλικά τους αγόρια στα έργα μέτρησης των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Τα διαφορετικά ευρήματα που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία, δεν 

επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός ευρέως αποδεκτού συμπεράσματος σχετικά με την ύπαρξη 

διαφορών φύλου στις εκτελεστικές λειτουργίες ή και τη φύση αυτών των διαφορών. Σε μία 

πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για τις διαφορές φύλου, οι συγγραφείς 

υπογραμμίζουν ότι το φύλο δεν φαίνεται να αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που 

συμβάλλει στις ατομικές διαφορές στις εκτελεστικές λειτουργίες, καθώς οι διαφορές που 

εντοπίζονται εντός του φύλου συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τις διαφορές ανάμεσα στα 

φύλα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής συναίνεση ως προς την ύπαρξη διαφορών φύλου 

στις εκτελεστικές λειτουργίες, είναι πιθανό να αντανακλά διαφορές στην επιλογή στρατηγικής 

ή και στον σχεδιασμό των ερευνών, και όχι σε διαφορά ικανοτήτων μεταξύ των φύλων 

(Grissom & Reyes, 2019). 

 Όσον αφορά την ικανότητα τυχαιοποίησης των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας, 

η σύγκριση της βαθμολογίας τους στους επτά δείκτες μέτρησης τυχαιότητας με τα δεδομένα 

προσομοίωσης που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα RgCalc, έδειξε ότι οι ακολουθίες των 
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παιδιών και των νεαρών εφήβων διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από τις ακολουθίες του 

προγράμματος, επιβεβαιώνοντας την αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση. Η διαφορά ήταν 

στατιστικώς σημαντική για όλους τους δείκτες. Συγκρινόμενη με τις «ψευδοτυχαίες» 

ακολουθίες του προγράμματος, η επίδοση των συμμετεχόντων της έρευνας διαφοροποιήθηκε 

ως προς δύο βασικά χαρακτηριστικά: 1) μία τάση για παραγωγή ακολουθιών από αριθμούς 

στη φυσική τους σειρά, δηλαδή μία τάση για μέτρηση, όπως φαίνεται από τις υψηλότερες 

βαθμολογίες στους δείκτες Adjacency, Runs, RNG και τη χαμηλότερη βαθμολογία στον δείκτη 

TPI, και 2) μία τάση για παραγωγή ακολουθιών, στις οποίες όλες οι εναλλακτικές επιλογές 

εμφανιζόταν με την ίδια συχνότητα και κατανέμονταν με υπερβολική ομοιομορφία, όπως 

υποδηλώνεται από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στους δείκτες Redundancy και Coupon και 

την υψηλότερη βαθμολογία στον δείκτη Repetition Gap. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

αντανακλούν τις ιδιότητες των παραγόντων Seriation και Cycling που εντοπίστηκαν από τους 

Ginsburg και Karpiuk (1994) αλλά και των ανάλογων παραγόντων από την έρευνα των Towse 

και Neil (1998), δηλαδή τους παράγοντες «Επικρατέστεροι Συσχετισμοί» και «Ισότητα στη 

χρήση των εναλλακτικών επιλογών», και υποδηλώνουν μία δυσκολία των παιδιών και των 

νεαρών εφήβων να καταστείλουν αυτόματες και στερεότυπες αποκρίσεις από τη μία πλευρά, 

και μία τάση να αντιλαμβάνονται την τυχαιότητα ως μεγαλύτερη κανονικότητα στην 

εμφάνιση όλων των εναλλακτικών επιλογών, από μία άλλη. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα ερευνών, τα οποία έχουν δείξει ότι η προσέγγιση της 

τυχαιότητας από υγιείς πληθυσμούς χαρακτηρίζεται από αυτές τις συγκεκριμένες 

μεροληψίες, όταν συγκρίνεται με στατιστικά μοντέλα τυχαιότητας ή «ψευδοτυχαίες» 

ακολουθίες που δημιουργούνται από Η/Υ (Audiffen et al., 2009. Jahanshahi et al., 1998. Spatt 

& Goldenberg, 1993. Wagenaar, 1972).  

 Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν επιβεβαίωσαν την ερευνητική υπόθεση 4, 

σύμφωνα με την οποία αναμενόταν ότι η επίδοση των συμμετεχόντων στη δοκιμασία Stroop 

θα συσχετιζόταν θετικά με το έργο παραγωγής τυχαίων αριθμών. Ειδικότερα, αναμενόταν ότι 

η βαθμολογία της παρεμβολής στη δοκιμασία Stroop θα συσχετιζόταν με τις βαθμολογίες 

στους δείκτες Adjacency, Turning Point Index, Runs και RNG, οι οποίοι φορτίζουν στον ίδιο 

παράγοντα που συνδέεται με την ικανότητα αναστολής κυρίαρχων ή επικρατέστερων 

αποκρίσεων. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έχουν 

αναδείξει στατιστικώς σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση (r ~ .30) ανάμεσα στα δύο έργα σε 

πληθυσμούς υγιών ενηλίκων (Brugger, Pietzsch, Weidmann, Biro, & Alon. 1995. Peters et al., 

2007). Ωστόσο, ανάλογη έρευνα σε ομάδες ενηλίκων με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη και 

ηλικιωμένων με ήπια γνωστική διαταραχή, έδειξε ότι τα δύο αυτά έργα δεν συσχετίστηκαν με 

στατιστικώς σημαντικό τρόπο (Maes et al., 2011). Τα ευρήματα αυτά είναι πιθανό να 
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υποδηλώνουν ότι τα δύο έργα εκτιμούν διαφορετικές πτυχές της ικανότητας της αναστολής 

σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Αυτό αποτελεί μία πιθανή εξήγηση για την έλλειψη 

συσχέτισης ανάμεσα στα δύο έργα που παρατηρήθηκε στο δείγμα παιδιών και νεαρών 

εφήβων της παρούσας έρευνας. Οι έννοιες της αναστολής και του ελέγχου της παρεμβολής 

είναι αρκετά ευρείες και η χρήση τους από τους διάφορους ερευνητές εμφανίζει ασυνέπειες, 

με αποτέλεσμα να μην είναι απόλυτα σαφές ποιες συγκεκριμένες λειτουργίες 

περιλαμβάνουν. Από την ταξινόμηση των διαφορετικών μορφών αναστολής που έχουν 

προταθεί κατά καιρούς, φαίνεται ότι ο όρος «διαδικασίες σχετιζόμενες με την αναστολή» 

είναι περισσότερο περιεκτικός και αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των λειτουργιών που 

έχουν ως αποτέλεσμα τον έλεγχο και την αναστολή αυτόματων, κυρίαρχων και ακατάλληλων 

ερεθισμάτων σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο (Nigg, 2000). Οι Friedman και Miyake 

(2004) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες σχετιζόμενες με την αναστολή και 

τη συμβολή κάθε μίας από αυτές σε μία σειρά από γνωστικά έργα εκτίμησης της αναστολής. 

Τα ευρήματά τους υποδεικνύουν ότι η αναστολή κυρίαρχων αποκρίσεων συνδέεται στενά με 

την αντίσταση στην παρεμβολή από περισπασμούς, αλλά καμία από τις δύο αυτές 

λειτουργίες δεν συνδέεται με την τρίτη λειτουργία της αναστολής που αντανακλά την 

αντίσταση στην παρεμβολή από πληροφορίες που προέρχονται από τη μνήμη, οι οποίες 

μπορεί να ήταν σχετικές με το εκτελούμενο έργο σε προηγούμενο χρόνο, αλλά έχουν πλέον 

καταστεί μη σχετικές. Όσον αφορά τη συνάφεια των έργων που εκτιμούν αυτές τις 

συνιστώσες της λειτουργίας της αναστολής, οι Friedman και Miyake (2004) βρήκαν ότι τόσο η 

δοκιμασία Stroop όσο και οι δείκτες μέτρησης τυχαιότητας του παράγοντα «Επικρατέστεροι 

Συσχετισμοί» στο έργο ΠΤΑ, αποτελούν μετρήσεις της ίδιας λειτουργίας, δηλαδή της 

αναστολής των κυρίαρχων αποκρίσεων. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν, δεδομένου ότι 

το δείγμα της έρευνάς τους αποτέλεσαν αποκλειστικά νεαροί υγιείς φοιτητές, τα 

αποτελέσματά τους δεν μπορούν να γενικευτούν σε άλλους πληθυσμούς με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, ή τα άτομα με εγκεφαλική βλάβη. Η φύση 

των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που σχετίζονται με την αναστολή και των έργων 

εκτίμησής της ενδέχεται να μην είναι ταυτόσημη σε άλλους πληθυσμούς. 

 

Συμπέρασμα -Περιορισμοί - Προτάσεις  

 

 Η εργασία αυτή παρέχει ορισμένες πληροφορίες για την ικανότητα παραγωγής τυχαίων 

αριθμών και τις υποκείμενες εκτελεστικές λειτουργίες που εμπλέκονται σε αυτή, κατά την 

παιδική και πρώιμη εφηβική ηλικία. Τα ευρήματα που προέκυψαν, ανέδειξαν τη σημαντική 
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επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη της παραγωγής τυχαίων αριθμών και επιβεβαίωσαν την 

ύπαρξη δύο βασικών χαρακτηριστικών της τυχαιοποίησης στα παιδιά και τους νεαρούς 

εφήβους, την τάση για στερεότυπες αποκρίσεις και για ισότητα στη χρήση των διαφορετικών 

εναλλακτικών επιλογών. Τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται να συνδέονται με περιορισμούς 

που επιβάλλουν στο γνωστικό σύστημα των παιδιών οι αναπτυσσόμενες εκτελεστικές 

λειτουργίες της αναστολής και της ανανέωσης και παρακολούθησης του περιεχομένου της 

εργαζόμενης μνήμης.  

 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένοι μεθοδολογικοί παράγοντες 

που περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. 

Αρχικά, όσον αφορά το δείγμα της έρευνας, πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί του 

μικρού σχετικά αριθμού συμμετεχόντων, ο τρόπος επιλογής τους βάσει διαθεσιμότητας, 

καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην επιλογή τους καμία αξιολόγηση 

για τυχόν ύπαρξη μαθησιακών ή άλλων γνωστικών δυσκολιών. Σε μελλοντικές έρευνες, θα 

ήταν χρήσιμο να γίνει αξιολόγηση των συμμετεχόντων με έγκυρα εργαλεία εκτίμησης της 

γενικής γνωστικής ικανότητας, προκειμένου να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια εξαίρεσης 

από την έρευνα αλλά και να εντοπιστούν τυχόν προϋπάρχουσες διαφοροποιήσεις και να 

εκτιμηθεί ο ρόλος τους στην παραγωγή τυχαιότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης της συμπεριφοράς που συμπληρώνονται από γονείς ή 

εκπαιδευτικούς για την εκτίμηση διαταραχών της προσοχής, οι οποίες συχνά συνδέονται με 

δυσκολίες εκτελεστικού τύπου, θα μπορούσαν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. 

Επιπλέον, εξαιτίας του μεγέθους του δείγματος, η παρούσα έρευνα διερεύνησε την επίδραση 

της ηλικίας στην ικανότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών κατά την ανάπτυξη σε ηλικιακές 

ομάδες, χρησιμοποιώντας συγκριτικές αναλύσεις. Τα ευρήματα που προέκυψαν, θα πρέπει 

να επιβεβαιωθούν στο μέλλον από άλλες έρευνες, με μεγαλύτερο δείγμα, το οποίο να 

επιτρέπει τη μελέτη της ηλικίας ως συνεχούς μεταβλητής, ή ακόμη και από διαχρονικές 

έρευνες.  

 Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση στους δείκτες 

μέτρησης της τυχαιότητας με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, η οποία ανέδειξε 

την ίδια δομή που έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές, για τους δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Η χρήση περισσότερων δεικτών σε δεδομένα μεγαλύτερου δείγματος από 

μελλοντικές έρευνες, θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων, η οποία θα μπορέσει να διαφωτίσει περαιτέρω τη σύνδεση της παραγωγής 

τυχαίων αριθμών με τις εκτελεστικές λειτουργίες. 

 Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα, χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες η δοκιμασία 

Stroop, προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτισή της με τους δείκτες μέτρησης της 
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τυχαιότητας που αντανακλούν την αναστολή των κυρίαρχων και στερεότυπων αποκρίσεων. 

Δύο είναι οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας που συνδέονται με αυτή τη μεθοδολογική 

επιλογή. Πρώτον, η εκδοχή της δοκιμασίας Stroop που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα έχει σταθμιστεί στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν 

τυποποιημένα δεδομένα για το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων στην έρευνα. Επομένως, η 

καταλληλόλητα της συγκεκριμένης εκδοχής για χορήγηση σε πληθυσμούς παιδιών και 

νεαρών εφήβων παραμένει αμφισβητήσιμη. Δεύτερον, η χρήση ενός μόνο εργαλείου 

εκτίμησης της ικανότητας της αναστολής περιόρισε σημαντικά την προσπάθεια διερεύνησης 

της συσχέτισης της παραγωγής τυχαίων αριθμών με τις εκτελεστικές λειτουργίες. Επόμενες 

ερευνητικές προσπάθειες, στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν πολλαπλά νευροψυχολογικά 

έργα εκτίμησης των εκτελεστικών λειτουργιών, θα μπορούσαν να παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής των έργων ΠΤΑ σε παιδιά και 

εφήβους. Μία γενικότερη διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων τους, είναι δυνατόν να 

καταστήσει τα έργα ΠΤΑ χρήσιμα ερευνητικά και κλινικά εργαλεία.  

 Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα αδρά ευρήματα αλλά και τους περιορισμούς 

της παρούσας έρευνας, οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν περαιτέρω 

την παραγωγή τυχαίων αριθμών ως σύνθετη διαδικασία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 

την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών που διέπουν την αντίληψη της τυχαιότητας και των 

αποκλίσεων από αυτή στα παιδιά και τους εφήβους. 

  



81 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Adleman, Ν. Α., Menon, V., Blasey, C. M., White, C. D., Warsofsky, I. S., Glover, G. H., & Reiss, 

 A. L. (2002). A developmental fMRI study of the Stroop Color-Word Task. Neuroimage 

 16, 61–75. doi:10.1006/nimg.2001.1046.  

Alvarez, J. A. & Emory, E. (2006). Executive function and the frontal lobes: A Meta-Analytic 

 Review. Neuropsychology Review, 16(1), 17-42. doi: 10.1007/s11065-006-9002-x. 

Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during 

 childhood. Child Neuropsychology, 8(2), 71-82. 

Anderson, P. (2008). Towards a developmental model of executive function. In V. Anderson, 

 R. Jacobs, & P. Anderson (Eds.), Executive functions and the frontal lobes. A lifespan 

 perspective, (pp.3-20). Hove, East Sussex: Psychology Press. 

Anderson, V. A., Anderson, P., Northam, E., Jacobs, R., & Catroppa, C. (2001). Development of 

 executive functions through late childhood and adolescence in an Australian sample. 

 Developmental Neuropsychology, 20(1), 385–406. 

Arán‐Filippetti, V. (2013). Structure and invariance of executive functioning tasks across 

 socioeconomic status: Evidence from Spanish‐speaking children. The Spanish Journal 

 of Psychology, 16, E101. Ανακτήθηκε από https://doi.org/10.1017/sjp.2013.102. 

Ardila, A., Pineda, D. &, Rosselli, M. (2000). Correlation between intelligence test scores and 

 executive function measures. Archives of Clinical Neuropsychology, 15(1), 31–36. 

Artiges, E., Salamé, P., Recasens, C., Poline, J-B., Attar-Levy, D., De la Raillère, A., . . . Martinot, 

 J. L. (2000). Working memory in patients with schizophrenia: A PET study during a 

 random number generation task. American Journal of Psychiatry, 157, 1517–1519. 

Audiffren, Μ., Tomporowski, P. D &, Zagrodnik, J. (2009). Acute aerobic exercise and 

 information processing: Modulation of executive control in a Random Number 

 Generation task. Acta Psychologica, 132, 85-95. 

Baddeley, A. D. (1986). Working memory. New York: Oxford University Press. 

Baddeley, A. D. (1996). Exploring the central executive. Quarterly Journal of Experimental 

 Psychology, 49 A, 5-28.  

https://doi.org/10.1017/sjp.2013.102


82 
 

Baddeley, A. D. (2002). Fractionating the central executive. In D.T. Stuss & R.T. Knight (Eds.) 

 Principles of frontal lobe function (pp. 246–260). New York, NY: Oxford University  Press. 

Baddeley, A., Emslie, H., Kolodny, J., & Duncan, J. (1998). Random generation and the 

 executive control of working memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 

 51A (4), 819–852.  

Baddeley, A., & Hitch, G. (1974). Working memory. Psychology of learning and motivation, 

 8, 47-89. 

Best, J. R., Miller, P.H., & Jones, L.L. (2009). Executive functions after age 5: changes and 

 correlates. Developmental Review, 29(3), 180–200.  

Brocki, K. C., & Bohlin, G. (2004). Executive functions in children aged 6 to 13: A dimensional 

 and developmental study. Developmental Neuropsychology, 26(2), 571–593. 

Brocki, K.C., Nyberg, L., Thorell, L. B., & Bohlin, G. (2007). Early concurrent and longitudinal 

 symptoms of ADHD and ODD: relations to different types of inhibitory control and 

 working memory. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 

 48(10), 1033-1041. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01811.x. 

Brown, R. G., Soliveri, P., & Jahanshahi, M. (1998). Executive processes in Parkinson’s disease - 

 random number generation and response suppression. Neuropsychologia, 36(12), 

 1355-1362. 

Brugger, P., Monsch, A. U., Salmons, D. P., & Butters, N. (1996). Random number generation in 

 dementia of the Alzheimer type: A test of frontal executive functions. Neuropsychologia, 

 34(2), 97-103. 

Brugger, P., Pietzsch, S., Weidmann, G., Biro, P., & Alon, E. (1995). Stroop-type interference in 

 random number generation. Psychological Reports, 77, 387–390. 

Brydges, C., Reid, C. L., Fox, A. M., & Anderson, M. (2012). A unitary executive function predicts 

 intelligence in children. Intelligence, 40, 458-469. 10.1016/j.intell.2012.05.006. 

Burgess, P. (1997). Theory and methodology in executive function research. In P. Rabbitt (Ed.) 

 Methodology of frontal executive function (pp. 81–116). Hove, East Sussex: Psychology 

 Press. 



83 
 

Chaytor, N., Schmitter-Edgecombe, M., & Burr, R. (2006). Improving the ecological validity of 

 executive functioning assessment. Archives of Clinical Neuropsychology, 21, 217–227. 

Collette, F., Van der Linden, M., Laureys, S., Delfiore, G., Degueldre, C., Luxen, A. & Salmon, E. 

 (2005). Exploring the unity and diversity of the neural substrates of executive 

 functioning. Human Brain Mapping, 25(4), 409-423. DOI:10.1002/hbm.20118. 

Cooper, R. P. (2016). Executive functions and the generation of “random” sequential 

 responses: A computational account. Journal of Mathematical Psychology, 73, 153-168.  

Crone, E. A., Wendelken, C., Donohue, S. E., & Bunge S. A. (2005). Neural evidence for 

 dissociable components of task-switching. Cerebral Cortex, 16(4), 475-486. 

Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the 

 prefrontal cortex. Philosophical Transactions of the Royal society B, 351, 1413-1420. 

Daniels, C., Witt, K., Wolff, S., Jansen, O., & Deuschl, G. (2003). Rate dependency of the human 

 cortical network subserving executive functions during generation of random number 

 series – a functional magnetic resonance imaging study. Neuroscience Letters, 345, 25 –

 28. doi: 10.1016/s0304-3940(03)00496-8. 

De Luca, C. R. & Leventer, R. J. (2008). Developmental trajectories of executive functions across 

 the lifespan. In V. Anderson, R. Jacobs, & P. Anderson (Eds.), Executive functions and the 

 frontal lobes. A lifespan perspective, (pp.23-56). Hove, East Sussex: Psychology Press. 

Denckla, M. B. (1996). A theory and model of executive function: A neuropsychological 

 perspective. In G. Lyon, & N. Krasnegor (Eds.), Attention, memory and executive 

 function, (pp.263-278). Maryland: Paul Brooks.  

Dirnberger, G., Frith, C. D., & Jahanshahi, M. (2005). Executive dysfunction in Parkinson's 

 disease is associated with altered pallidal-frontal processing. Neuroimage, 25(2), 

 588‐599. doi:10.1016/j.neuroimage.2004.11.023. 

Dirnberger, G., Fuller, R., Frith, C. D., & Jahanshahi, M. (2014). Neural correlates of executive 

 dysfunction in schizophrenia: failure to modulate brain activity with task demands. 

 NeuroReport, 25(16), 1308-1315. doi: 10.1097/WNR.0000000000000264. 

Duncan, J., Burgess, P. & Emslie, H. (1995). Fluid intelligence after frontal lobe lesions. 

 Neuropsichologia, 33(3), 261–268. 



84 
 

Engelhardt, L. E., Harden, K. P., Tucker-Drob. E. M., & Church, J. A. (2019). The neural 

 architecture of executive functions is established by middle childhood. Neuroimage, 

 185, 479-489.  

Friedman, N., & Miyake, A. (2004). The relations among inhibition and interference control 

 functions: A latent-variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 

 133(1), 101–135. 

Friedman, N. P., Miyake, A., Corley, R. P., Young, S. E., Defries, J. C., & Hewitt, J. K. (2006). Not 

 all executive functions are related to intelligence. Psychological Science, 17(2), 172–179. 

Gauvrit, N., Zenil, H., Soler-Toscano, F., Delahaye, J-P., & Brugger P. (2017). Human behavioral 

 complexity peaks at age 25. PLOS Computational Biology 13(4): e1005408. Ανακτήθηκε 

 από https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005408 

Geisseler, O., Pflugshaupt, T., Buchmann, A., Bezzola, L., Reuter, K., Schuknecht, B., . . . 

 Brugger, P. (2016). Random number generation deficits in patients with multiple 

 sclerosis: Characteristics and neural correlates. Cortex, 82, 237‐243. 

 doi:10.1016/j.cortex.2016.05.007. 

Giedd, J. N., Lalonde, F. M., Celano, M. J., White, S. L., Wallace, G. L., Lee, N. R., & Lenroot, R. K. 

 (2009). Anatomical brain magnetic resonance imaging of typically developing children 

 and adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 

 48(5), 465–470.  

Ginsburg, N., & Karpiuk, P. (1994). Random generation: analysis of the responses. Perceptual 

 and Motor Skills, 79, 1059-1067. 

Gioia, G., Isquith, P., Guy, S., & Kenworthy, L. (2000). Behavior rating inventory of executive 

 functions. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources. 

Grissom, N. M., & Reyes, T. M. (2019). Let’s call the whole thing off: evaluating gender and sex 

 differences in executive function. Neuropsychopharmacology Reviews, 44, 86-96. 

 https://doi.org/10.1038/s41386-018-0179-5. 

Heuer, H., Kohlisch, O., & Klein, W. (2005). The effects of total sleep deprivation on the 

 generation of random sequences of key-presses, numbers and nouns. The Quarterly 

 Journal of Experimental Psychology, 58A(2), 275–307. 

https://doi.org/10.1038/s41386-018-0179-5


85 
 

Hughes, C., & Graham, A. (2002). Measuring executive functions in childhood: Problems and 

 solutions. Child and Adolescent Mental Health, 7, 131–142.  

Huizinga, M., Dolan, C. V., & Van der Molen, M. W. (2006). Age-related change in executive 

 function: Developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia, 44, 

 2017–2036. 

Jacobsen, G. M., De Mello, C. M., Kochhann, R., & Fonseca, R. P. (2017). Executive functions in 

 school – age children: Influence of age, gender, school type and parental education. 

 Applied Cognitive Psychology, 31, 404-413. 

Jahanshahi, Μ., Dirnberger, G., Fuller, R., & Frith, C. D. (2000). The role of the dorsolateral 

 prefrontal cortex in random number generation: A study with positron emission 

 tomography. Neuroimage 12, 713–725. doi:10.1006/nimg.2000.0647. 

Jahanshahi, M., Profice, P., Brown, R. G., Ridding, M. C., Dirnberger, G., Rothwell, J. C. (1998). 

 The effects of transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex 

 on suppression of habitual counting during random number generation. Brain, 121(8), 

 1533–1544. 

Jahanshahi, M., Saleem, T., Ho, A. K., Dirnberger G., & Fuller, R. (2006). Random Number 

 Generation as an Index of Controlled Processing. Neuropsychology, 20(4), 391–399. 

Jurado, M. B., & Rosselli, M. (2007). The elusive nature of executive functions: A review of our 

 current understanding. Neuropsychology Review, 17, 213-233. doi: 10.1007/s11065-007-

 9040-z. 

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36. 

Kareev, Y. (1995). Through a narrow window: working memory capacity and the detection of 

 covariation. Cognition, 56, 263-269. 

Kerr, A., & Zelazo, P. D. (2004). Development of “hot” executive function: the children’s 

 gambling task. Brain and Cognition, 55, 148-157. 

Klenberg, L., Korkman, M., & Lahti-Nuuttila, P. (2001). Differential development of attention 

 and executive functions in 3- to 12-Year-old Finnish children. Developmental 

 Neuropsychology, 20(1), 407-428. doi: 10.1207/S15326942DN2001_6. 



86 
 

Koike, S., Takizawa, R., Nishimura, Y., Marumo, K., Kinou, M., Kawakubo, Y., . . . Kasai, K. 

 (2011). Association between severe dorsolateral prefrontal dysfunction during random 

 number generation and earlier onset in schizophrenia. Clinical Neurophysiology, 122(8), 

 1533-1540. doi: 10.1016/j.clinph.2010.12.056. 

Leclercq, M., Couillet, J., Azouvi, P., Marlier, Ν., Martin, Υ., Strypstein, Ε., & Rousseaux, Μ. 

 (2000). Dual task performance after severe diffuse traumatic brain injury or vascular 

 prefrontal damage. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 22(3), 

 339‐350. doi:10.1076/1380-3395(200006)22:3;1-V;FT339. 

Lehto, J. E., Juujarvi, P., Kooistra, I., & Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive 

 functioning: Evidence from children. British Journal of Developmental Psychology, 21, 

 59-80. doi:10.1348/026151003321164627. 

Lenroot, R.  K., Gogtay, N., Greenstein, D. K., Wells, E. M., Wallace, G. L., Clasen, L. S., . . . 

 Giedda, J. N. (2007). Sexual dimorphism of brain developmental trajectories during 

 childhood and adolescence. Neuroimage, 36(4), 1065–1073. doi: 

 10.1016/j.neuroimage.2007.03.053. 

Levin, H. S., Fletcher, J. M., Kufera, J. A., Harward, H., Lilly, M. A., Mendelsohn, D., . . . 

 Eisenberg, H. M. (1996). Dimensions of cognition measured by the Tower of London and 

 other cognitive tasks in head-injured children and adolescents. Developmental 

 Neuropsychology, 12(1), 17–34. 

Lezak, M. D. (1982). The problem of assessing executive functions. International Journal of 

 Psychology, 17(2-3), 281-297. 

Li, S. C., Lindenberger, U., Hommel, B., Aschersleben, G., Prinz, W., & Baltes, P. B. (2004). 

 Transformations in the couplings among intellectual abilities and constituent cognitive 

 processes across the life span. Psychological Science, 15(3), 155–163. 

 doi:10.1111/j.0956-7976.2004.01503003.x 

Loetscher, T., & Brugger, P. (2007). Exploring Number Space by Random Digit Generation. 

 Experimental Brain Research, 180(4), 655-665. doi: 10.1007/s00221-007-0889-0. 

Logan, G. (2000). Executive Processing. Psychological Research, 63, 211.  

Luria, A. (1973). The working brain: An introduction to neuropsychology. New York: Basic 

 Books.  



87 
 

Maes, J. H., Eling, P. A., Reelick, M. F., & Kessels, R. P. (2011). Assessing executive functioning: 

 on the validity, reliability, and sensitivity of a click/point random number generation task 

 in healthy adults and patients with cognitive decline. Journal of Clinical and Experimental 

 Neuropsychology, 33(3), 366-378. doi: 10.1080/13803395.2010.524149. 

Miller, E., & Cohen, J. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual 

 Reviews of Neuroscience, 24, 167-202. 

Miller, M. R., Giesbrecht, G. F., Müller, U., McInerney, R. J., & Kerns, K. A. (2012). A latent 

 variable approach to determining the structure of Executive Function in preschool 

 children. Journal of Cognition and Development, 13(3), 395-423. 

 doi:10.1080/15248372.2011.585478. 

Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., & Howerter, A. (2000). The unity and 

 diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: 

 A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49–100. 

Monette, S., Bigras, M., & Lafrenière, M. A. (2015). Structure of executive functions in typically 

 developing kindergarteners. Journal of Experimental Child Psychology, 140, 120-139.  

Munte, T. B., Joppich, G., Dauper, J., Schraderd, C., Denglerd, R., & Heldmann, M. (2015). 

 Random number generation and executive functions in Parkinson’s Disease: An event-

 related brain potential study. Journal of Parkinson’s Disease, 5(3), 613–620.                   

 doi: 10.3233/JPD-150575. 

Murphy, P. N., Erwin, P. G., Maciver, L., Fisk, J. E., Larkin, D., Wareing, M., . . . Ralley, R. (2011). 

 The relationships of ‘ecstasy’ (MDMA) and cannabis use to impaired executive inhibition 

 and access to semantic long-term memory. Human, Psychopharmacology, 26(7), 460-

 469. doi: 10.1002/hup.1228. 

Naim-Feil, J., Fitzgerald, P. B., Bradshaw, J. L., Lubman, D.I., & Sheppard, D. (2014). 

 Neurocognitive deficits, craving, and abstinence among alcohol-dependent individuals 

 following detoxification. Archives of Clinical Neuropsychology, 29(1), 26‐37. 

 doi:10.1093/arclin/act090. 

Narayanan, N. S., Prabhakaran, V., Bunge, S. A., Christoff, K., Fine, E. M., & Gabrieli, J. D. E. 

 (2005). The role of the prefrontal cortex in the maintenance of verbal working memory: 

 An event-related fMRI analysis. Neuropsychology, 19(2), 223–232. 



88 
 

Neindam, T. A., Laird, A. R., Ray, K. L., Dean, M., Glahn, D. C., & Carter, C. S. (2012). Meta-

 analytic evidence for a superordinate cognitive control network subserving diverse 

 executive functions. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 12(2), 241-268. 

 doi:10.3758/s13415-011-0083-5. 

Nejati, V., Salehinejad, M.A., & Nitsche, M. A. (2018). Interaction of the Left Dorsolateral 

 Prefrontal Cortex (l-DLPFC) and Right Orbitofrontal Cortex (OFC) in Hot and Cold 

 Executive Functions: Evidence from Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS). 

 Neuroscience, 369, 109-123. doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.10.042. 

Neuringer, A. (1986). Can people behave “randomly”? The role of feedback. Journal of 

 Experimental Psychology, General, 115, 62-75.  

Nickerson, R. S. (2002). The production and Perception of randomness. Psychological Review, 

 109(2), 330-357.  

Nigg, J. T. (2000). On inhibition/disinhibition in developmental psychopathology: Views from 

 cognitive and personality psychology and a working inhibition taxonomy. Psychological 

 Bulletin, 126, 220–246. 

Norman, D. A., & Shallice, T. (1986). Attention to action: Willed and automatic control of 

 behavior. In R. J. Davidson, G. E. Schwartz, & D. Shapiro (Eds.), Consciousness and 

 self-regulation: Advances in research and theory, (Vol. 4, pp. 1–18). New York: 

 Plenum. 

O’Hare, E. D.; & Sowell, E. R. (2008). Imaging developmental changes in gray and white matter 

 in the human brain. In: C. A. Nelson, M. Luciana (Eds) Handbook of Developmental 

 Cognitive Neuroscience. Cambridge, (pp. 23-38). MA: MIT Press. 

Otero, T. M., & Barker, L. A. (2014) The frontal lobes and executive functioning. In: S. 

 Goldstein, & J. A. Naglieri (Eds.). Handbook of Executive Functioning, (pp. 29-44). New 

 York, NY: Springer New York.  

Peters, M., Giesbrecht, T., Jelicic, M., & Merckelbach, H. (2007). The random generation task: 

 Psychometric properties and normative data of an executive function task in a mixed 

 sample. Journal of the International Neuropsychological Society, 13, 626-634.               

 doi: 10.1017/S135561770707086. 



89 
 

Peterson, E., & Welsh, M. C. (2014) The development of hot and cool executive functions in 

 childhood and adolescence. Are we getting warmer? In: S. Goldstein, & J. A. Naglieri 

 (Eds) Handbook of Executive Functioning, (pp. 45–65). New York, NY: Springer New York.  

Proios, H., Asaridou, S. S., & Brugger, P. (2008). Random number generation in patients with 

 aphasia: a test of executive functions. Acta Neuropsychologica, 6(2), 157-168. 

Pureza, J. R., Jacobsen, G. M., Oliveira, R. G., & Fonseca, R. P. (2011). Relationships between 

 executive functions tasks in late childhood. Psychology & Neuroscience, 4(3), 369-376. 

 doi: 10.3922/j.psns.2011.3.010. 

Rabinowitz, F. M., Dunlap, W. M., Grant, M. J., & Campione, J. C. (1989) The rules used by 

 children and adults in attempting to generate random numbers. Journal of 

 Mathematical Psychology, 33(3), 227-287. 

Rapoport, A., & Budescu, D. (1992). Generation of random series in two-person strictly 

 competitive games. Journal of Experimental Psychology, General, 121, 352-363. 

Rapoport, A., & Budescu, D. (1997). Randomization in individual choice behavior. Psychological 

 Review, 104(3), 603-617.  

Rinehart, N. J., Bradshaw, J. L., Moss, S. A., Brereton, A. V., & Tonge, B. J. (2006). Pseudo-

 random number generation in children with high-functioning autism and Asperger's 

 disorder: further evidence for a dissociation in executive functioning? Autism, 10(1), 

 70‐85. doi:10.1177/136236130606201. 

Rosenberg, S., Weber, N., Crocq, M-A., Duval, F., & Macher, J-P. (1990). Random number 

 generation by normal, alcoholic and schizophrenic subjects. Psychological Medicine, 20, 

 953-960. 

Royall, P., Lauterbach, E. C., Cummings, J. L., Reeve, A., Rummans, T. A., Kaufer, D. I., . . . 

 Coffey, E. (2002). Executive control function: A review of its promise and challenges for 

 clinical research. A report from the Committee on Research of the American 

 Neuropsychiatric Association. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 14, 

 377–405. doi:10.1176/jnp.14.4.377. 

Salamé, P., & Danion, J-M. (2007). Inhibition of inappropriate responses is preserved in the 

 think-no-think and impaired in the random number generation tasks in schizophrenia. 



90 
 

 Journal of the International Neuropsychological Society, 13, 277–287. 

 doi:10.10170S1355617707070300. 

Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. 

 Psychological Review, 3, 403-428. 

Salthouse, T. A. (2005). Relations between cognitive abilities and measures of executive 

 functioning. Neuropsychology, 19, 532–545. 

Shallice, T. (1990). From neuropsychology to mental structure. New York: Oxford University 

 Press.  

Shallice, T., & Burgess, P. W. (1996). The domain of supervisory processes and temporal 

 organization of behaviour. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: 

 Biological Sciences, 351, 1405-1412. 

Shing, Y. L., Lindenberger, U., Diamond, A., Li, S. C., & Davidson, M. C. (2010). Memory 

 maintenance and inhibitory control differentiate from early childhood to adolescence. 

 Developmental Neuropsychology, 35(6), 679–697. doi:10.1080/87565641.2010.508546. 

Spatt, J., & Goldenberg, G. (1993). Components of random generation by normal subjects and 

 patients with dysexecutive syndrome. Brain and Cognition, 23, 231-242. 

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reaction. Journal of Experimental 

 Psychology, 18, 643-662. 

Stuss, D. T. (2011). Functions of the Frontal Lobes: Relation to Executive Functions. Journal of 

 the International Neuropsychological Society, 17, 759–765. 

 doi:10.1017/S1355617711000695. 

Stuss, D. T., & Alexander, M. (2000). Executive functions and the frontal lobes: A conceptual 

 view. Psychological Research, 63, 289–298. 

Stuss, D. T., Alexander, M. P., Floden, D., Binns, M. A., Levine, B., McIntosh, A. R., . . . Hevenor, 

 S. J. (2002). Fractionation and localization of distinct frontal lobe processes: Evidence 

 from focal lesions in humans. In D. T. Stuss, & R. T. Knight (Eds.) Principles of frontal lobe 

 function, (pp. 392–407). New York, NY: Oxford University Press. 



91 
 

Testa, R., Bennett, P., & Ponsford, J. (2012). Factor analysis of nineteen executive function 

 tests in a healthy adult population. Archives of Clinical Neuropsychology 27(2), 213–224. 

 doi: 10.1093/arclin/acr112. 

Towse, J. N. (1998). On random generation and the central executive of working memory. 

 British Journal of Psychology, 89, 77-101. 

Towse, J. N., & Cheshire, A. (2007). Random number generation and working memory. 

 European Journal of Cognitive Psychology, 19(3), 374-394. 

Towse, J. N., Loetscher, T., & Brugger, P. (2014). Not all numbers are equal: preferences and 

 biases among children and adults when generating random sequences. Frontiers in 

 Psychology, 5: 19. Ανακτήθηκε από: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3899545/ 

Towse, J. N., & Mclachlan, A. (1999). An exploration of random generation among children. 

 British Journal of developmental Psychology, 17, 363-380. 

Towse, J. N., & Neil, D. (1998). Analyzing human random generation behavior: A review of 

 methods used and a computer program for describing performance. Behavior Research 

 Methods, Instruments, & Computers, 30(4), 583-591. 

Towse, J. N., & Valentine, J. D. (1997). Random generation of numbers: A search for underlying 

 processes. European Journal of Cognitive Psychology, 9(4), 381-400. 

 doi:10.1080/713752566. 

Van der Linden, M., Beerten, A., & Pesenti, M. (1998). Age-related differences in random 

 generation. Brain and Cognition, 38, 1-16. 

Van der Ven, S. H. G., Kroesbergen, E. H., Boom, J., & Leseman, P. P. M. (2013). The structure 

 of executive functions in children: A closer examination of inhibition, shifting, and 

 updating. British Journal of Developmental Psychology, 31, 70-87. doi:10.1111/j.2044-

 835X.2012.02079.x. 

Wagenaar, W. A. (1972). Generation of random sequences by human subjects: A critical survey 

 of literature. Psychological Bulletin, 77(1), 65-72. 

Ward, J. (2015) The student’s guide to cognitive neuroscience. New York NY: Psychology Press. 



92 
 

Warren, P. A., Gostoli, U., Farmer, G. D., El-Deredy, W., & Hahn, U. (2018). A re-examination of 

 “bias” in human randomness perception. Journal of Experimental Psychology: Human 

 Perception and Performance, 44(5), 663-680. 

Watkins, E., & Brown, R. G. (2002). Rumination and executive function in depression: an 

 experimental study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 72(3), 400-402. 

 doi: 10.1136/jnnp.72.3.400. 

Welsh, M. C. (2002). Developmental and clinical variations in executive functions. In D. L. 

 Molfese, & V. J. Molfese (Eds.), Developmental variations in learning, (pp. 139–185). 

 Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Welsh, M. C., & Pennington, B. F. (1988). Assessing frontal lobe functioning in children: Views 

 from developmental psychology. Developmental Psychology, 4, 199-230. 

Wiebe, S. A., Espy, K. A., & Charak, D. (2008). Using Confirmatory Factor Analysis to understand 

 executive control in preschool children: I. latent structure. Developmental Psychology, 

 44(2), 575–587. doi: 10.1037/0012-1649.44.2.575. 

Williams, M. A., Moss, S. A., Bradshaw, J. L., & Rinehart, N. J. (2002). Random number 

 generation in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(1), 43-47. 

Ζαφείρη, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (2008). Επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στη 

 «σύγκρουση» τύπου Stroop. Ψυχολογία, 15(4), 319-341. 

Zelazo, P. D., Carter, A., Reznick, J., & Frye, D. (1997). Early development of executive 

 functions: A problem-solving framework. Review of General Psychology, 1, 198–226.  

 doi:10.1037/1089-2680.1.2.198. 

Zelazo, P. D., Qu, L., & Muller, U. (2005). Hot and cool aspects of executive function: Relations 

 in early development. In W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, & B. Sodian (Eds.), 

 Young Children’s Cognitive Development: Interrelationships Among Executive 

 Functioning, Working Memory, Verbal Ability, and Theory of Mind, (pp. 71–93). 

 Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

  



93 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Η δοκιμασία Stroop 

 

STROOP 

 

 

 

Όνομα/κωδικός: _____________________________________________ 

 

Ηλικία: _____  Μορφ. επίπ: _____  Φύλο: _____  Ημερ/νία: __________ 

 

Όνομα εξεταστής/τριας ________________________________________ 

 

 

Μεταβλητή Ακατέργαστη 
Βαθμολογία 

Εκατοστιαίες 
τιμές 

Βαθμολογία Λέξεων (Λ)  
 
 

 

Βαθμολογία Χρωμάτων (Χ) 
 
 

 

Βαθμολογία Λέξεων – Χρωμάτων (Λ-Χ) 
 
 

 

Προβλεπόμενες Βαθμολογίες Λέξεων- 
Χρωμάτων (Λ-Χ) 
ΛΧ’ = (Λ x Χ)/(Λ + Χ) = ____ / ____ = ____ 
 

  

ΛΧ – ΛΧ’ = Παρεμβολή 
____- ____= _______________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών 

 

 

Correlation Matrixa 

 R RNG TPI Runs Coupon A RepGap 

R 1,000 0,172 -0,038 -0,229 0,641 -0,086 -0,689 

RNG 0,172 1,000 -0,266 0,285 0,127 0,571 -0,151 

TPI -0,038 -0,266 1,000 -0,582 0,072 -0,709 -0,008 

Runs -0,229 0,285 -0,582 1,000 -0,143 0,601 0,054 

Coupon 0,641 0,127 0,072 -0,143 1,000 -0,039 -0,676 

A -0,086 0,571 -0,709 0,601 -0,039 1,000 -0,026 

RepGap -0,689 -0,151 -0,008 0,054 -0,676 -0,026 1,000 

a. Determinant = 0,034 
 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0,613 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 343,460 

df 21 

Sig. 0,000 

 


