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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη διερευνά πειραματικά τη σχέση της ιδεοψυχαναγκαστικής 

διαταραχής και της τελειομανίας με την κοινωνική τιμωρία. Μέχρι τώρα, η 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή περιγράφεται ως αυξημένη στερεοτυπία - επανάληψη 

και, επομένως, καθυστέρηση κατά την εκτέλεση ενός έργου. Η παρούσα έρευνα την 

ορίζει ως εκδήλωση αυξημένης υπακοής των ατόμων στις οδηγίες που τους δίνονται, 

ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, και αναζητά τις αιτίες τέτοιων διαμορφώσεων 

της συμπεριφοράς στην τιμωρητική κοινωνική πλαισίωση των ατόμων.  

Οι συμμετέχοντες κατονόμασαν το χρώμα λέξεων που περιέγραφαν χρώματα 

(κανονικό stroop) και τιμωρητικά ερεθίσματα (συναισθηματικό stroop), υπακούοντας 

με τυχαία σειρά σε δύο οδηγίες που αφορούσαν α) στην ταχύτητα και β) στην 

ακρίβεια εκτέλεσης του έργου. Βάσει των υποθέσεων, από τα άτομα με υψηλό σκορ 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής αναμένονταν μικρότεροι χρόνοι ανταπόκρισης 

στην πρώτη συνθήκη συγκριτικά με την δεύτερη ενώ, ο χρόνος ανταπόκρισης των 

ατόμων με χαμηλό σκορ ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής θεωρήθηκε ότι δεν θα 

διαφοροποιείται ως προς τις οδηγίες. 

Από το σύνολο του δείγματος, στην ομάδα που δέχτηκε τις οδηγίες με την σειρά 

«ακρίβεια - ταχύτητα» υπήρξε σημαντική συσχέτιση επιπέδου τελειομανίας και 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με τον χρόνο ανταπόκρισης, σε συμφωνία και με 

τις δύο οδηγίες. Η μεγαλύτερη συσχέτιση κατά το συναισθηματικό stroop έναντι του 

κανονικού stroop υποδεικνύει επίδραση της τιμωρίας στην διαμόρφωση 

ψυχοπαθολογίας. 

 

 

 

 



3 

 

Εισαγωγή 

Περιγραφή της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής 

Επιδίωξη της σειράς ερευνών, στην οποία συγκαταλέγεται και η παρούσα, 

είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της κοινωνικής τιμωρίας στην εκδήλωση και πορεία της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.  

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή χαρακτηρίζεται από εμμονές που 

προκαλούν αξιοσημείωτο άγχος και καταπόνηση και μπορεί να συνδυάζονται με 

καταναγκασμούς δηλαδή επαναλαμβανόμενες πράξεις που έχουν σκοπό να 

ανακουφίσουν το άγχος. Κεντρικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι εμμονές ή/και οι 

καταναγκασμοί είναι υπερβολικοί ή αναιτιολόγητοι, κάτι το οποίο ορισμένες φορές 

γίνεται αντιληπτό και από το ίδιο το άτομο. 

Οι εμμονές είναι επίμονες ιδέες, σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες που 

εκλαμβάνονται από το άτομο ως παρεισφρητικές και ανάρμοστες. Οι πιο κοινές 

εμμονές είναι οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις σχετικά με μόλυνση, οι 

επαναλαμβανόμενες αμφιβολίες, η ανάγκη για επαναλαμβανόμενο έλεγχο, οι 

επιθετικές παρορμήσεις και οι σεξουαλικής φύσεως ιδέες. Το άτομο με εμμονές 

συνήθως προσπαθεί να καταπιέσει ή να αγνοήσει αυτές τις σκέψεις ή παρορμήσεις 

και να τις εξουδετερώσει με κάποια άλλη σκέψη ή πράξη, οδηγούμενο έτσι σε 

καταναγκασμούς. Οι καταναγκασμοί είναι επαναληπτικές συμπεριφορές, όπως το 

πλύσιμο των χεριών ή πνευματικές πράξεις όπως το μέτρημα, των οποίων το 

περιεχόμενο μπορεί να σχετίζεται με τις έμμονες ιδέες που έχει το άτομο. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις το άτομο οδηγείται να εκτελέσει τον καταναγκασμό ώστε 

να μειώσει το άγχος και την αγωνία που συνοδεύουν την εμμονή ή με σκοπό να 

προλάβει κάποιο γεγονός που του προκαλεί φόβο. Σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο 

εκδηλώνει στερεοτυπικές δράσεις σύμφωνα με ιδιοσυγκρασιακά σχηματισμένους 

κανόνες, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αιτιολογήσει αυτές τις συμπεριφορές του. 
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Σε κάθε περίπτωση οι καταναγκαστικές πράξεις είναι ξεκάθαρα υπερβολικές και δεν 

συνδέονται ρεαλιστικά με αυτό το οποίο σχεδιάστηκαν να εξουδετερώνουν ή να 

προλαμβάνουν. 

Όταν τα άτομα αναγνωρίζουν την υπερβολή των καταναγκασμών τους, είναι 

πιθανόν να προσπαθήσουν να αντισταθούν στην εκδήλωσή τους. Η προσπάθεια αυτή 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία αυξανόμενη αίσθηση άγχους ή έντασης, 

αισθήματα που ανακουφίζονται ενδίδοντας στον καταναγκασμό (American 

Psychiatric Association, 1994).   

 

Εισαγωγή στην έννοια της τιμωρίας 

Η τιμωρία χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους με σκοπό οι ίδιοι ή άλλοι 

άνθρωποι να μην συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, με τον τρόπο που 

τιμωρείται. Χρησιμεύει στο να απομακρύνει περίεργες, επικίνδυνες ή με άλλο τρόπο 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές από το ρεπερτόριο του ατόμου, διότι αυτό είναι 

ενισχυτικό για τα άτομα που επιβάλλουν την τιμωρία. Επομένως, το άτομο που 

τιμωρείται συμπεριφέρεται με σκοπό να αποφύγει την τιμωρία. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί αν το άτομο συμπεριφερθεί με τρόπους που δεν τιμωρούνται. Μπορεί 

όμως να γίνει και με την εκδήλωση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών απλά και 

μόνο επειδή τυγχάνει οι συγκεκριμένες συμπεριφορές να μην τιμωρούνται. Φαίνεται 

έτσι η επικινδυνότητα της χρήσης της τιμωρίας στο κοινωνικό περιβάλλον με σκοπό 

την διαμόρφωση συμπεριφορών. Ακόμη, το άτομο τείνει να επανεκδηλώνει την 

τιμωρημένη συμπεριφορά, όταν τα τιμωρητικά ερεθίσματα αποσύρονται, πράγμα που 

συμπληρωματικά καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της τιμωρίας στον 

χειρισμό της συμπεριφοράς (Skinner, 1971). 

Σύμφωνα με τον Dinsmoor, στην ερευνητική βιβλιογραφία ο όρος «τιμωρία» 

χρησιμοποιείται για τις περιστάσεις όπου το ερέθισμα παράγεται σαν συνέπεια 
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κάποιας καταγεγραμμένης απάντησης είτε μειώνει την μελλοντική πιθανότητα της 

εκδήλωσης αυτής της απάντησης (O’Donohue, 1998). Γενικότερα, ως κοινωνική 

τιμωρία μπορεί να οριστεί κάθε ερέθισμα που παράγεται από το περιβάλλον και 

απευθύνεται στο άτομο ως συνέπεια των δράσεών του και είτε του προκαλεί 

αντιδράσεις φόβου είτε του στερεί την πιθανότητα αντιδράσεων ευχαρίστησης 

(Μέλλον, 2007).  

Η τιμωρία συχνά συγχέεται με τον όρο «έλεγχος της συμπεριφοράς», ο οποίος 

χρησιμοποιείται από την ανάλυση της συμπεριφοράς. Ωστόσο, ο όρος αυτός 

παραπέμπει στον καθορισμό της τάσης εμφάνισης μιας συμπεριφοράς μέσω 

ενίσχυσης και εξάλειψης της ενίσχυσης και όχι μόνο στην τιμωρία, η οποία 

συνίσταται στον κοινωνικό εξαναγκαστικό έλεγχο της συμπεριφοράς (Μέλλον, 

2007). Ο έλεγχος της συμπεριφοράς καθορίζει την μεταβλητότητα της συμπεριφοράς 

χωρίς να είναι απαραίτητα ανεπιθύμητος. Η ενίσχυση όσο και η τιμωρία καθορίζουν 

την συμπεριφορά και είναι διαδικασίες που συμβαίνουν αναπόφευκτα στο 

περιβάλλον. Η επιλογή της εφαρμογής της τιμωρίας είναι αυτή που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ανεπιθύμητη κατά τον έλεγχο της συμπεριφοράς για λόγους που 

αναλύονται παρακάτω. 

Η τιμωρία μπορεί και αυτή να διαμορφώσει την συμπεριφορά, όπως και η 

θετική/αρνητική ενίσχυση και η εξάλειψη της θετικής/αρνητικής ενίσχυσης
1
. Υπάρχει 

θετική και αρνητική τιμωρία ανάλογα με το αν οι τιμωρητικές δράσεις παράγουν  

αρνητικά ενισχυτικά ερεθίσματα προς αφαίρεση (θετική τιμωρία) ή αν αποσύρουν 

θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα τα οποία προϋπήρχαν (αρνητική τιμωρία). Ωστόσο, δεν 

                                                   
1
 Τα επίθετα «θετικός» και «αρνητικός» όταν χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τους όρους 

«ερέθισμα», «ενισχυτής», «ενίσχυση», «εξάλειψη της ενίσχυσης» και «τιμωρία» έχουν ποσοτικό και 

όχι ποιοτικό χαρακτήρα  ̇ περιγράφουν δηλαδή την πρόσθεση ή αντίστοιχα την αφαίρεση ενός 

ερεθίσματος η οποία ενισχύει τη δράση που το παράγει και δεν αναφέρονται στην κοινωνική εκτίμηση 

και κρίση που μπορεί να υπάρχει για τα ερεθίσματα σε κάθε περίπτωση. Όταν όμως χρησιμοποιούνται 

για να περιγράψουν αντιδράσεις ή συναισθήματα, τότε έχουν ποιοτικό χαρακτήρα. 



6 

 

υπάρχει αρχή της τιμωρίας σε αναλογία με την αρχή της ενίσχυσης γιατί η τιμωρία 

δεν είναι πάντα αποτελεσματική στην μείωση ή αύξηση των δράσεων την οποία 

φέρεται να προκαλεί. Η πιθανή μη αποτελεσματικότητα της τιμωρίας  οφείλεται στο 

ιστορικό ενίσχυσης των δράσεων και στην εκδήλωση ενίσχυσης παράλληλα με την 

τιμωρία. 

Παρόλα αυτά, η τιμωρία μπορεί να μειώσει την συχνότητα εμφάνισης των 

δράσεων για τους εξής λόγους (Μέλλον, 2007). Πρώτη πιθανή της επίδραση είναι η 

πρόκληση αντιδράσεων που είναι ασυμβίβαστες ή αταίριαστες με την εκδήλωση των 

τιμωρημένων δράσεων. Κατά την παρουσίαση αρνητικά ενισχυτικών ερεθισμάτων ή 

την αφαίρεση θετικά ενισχυτικών ερεθισμάτων, προκαλείται διέγερση του 

συμπαθητικού τομέα του αυτόματου νευρικού συστήματος. Με βάση την οικονομία 

της συμπεριφοράς, η πρόκληση αυτών των αντιδράσεων στο νευρικό σύστημα, οι 

οποίες είναι αυτόματες, είναι ασυμβίβαστη με την δράση (που τιμωρείται στην 

εκάστοτε περίπτωση) με αποτέλεσμα την μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτής 

της δράσης. Η προκλητική λειτουργικότητα των ερεθισμάτων δεν εξαρτάται από το 

αν είναι συνέπειες των τιμωρούμενων δράσεων αλλά μόνο από την παρουσία τους 

κατά την τιμωρία των δράσεων. Δεύτερη επίδραση της τιμωρίας είναι η δημιουργία 

εξαρτημένων συναισθηματικών αντανακλαστικών. Τα αυτόματα σωματαισθητικά 

ερεθίσματα που παράγονται κατά την εκδήλωση της τιμωρούμενης μορφής δράσης 

συσχετίζονται με τις αντιδράσεις που προκαλεί το ερέθισμα (η παρουσίαση ή η 

αφαίρεση του οποίου τιμωρεί την δράση) με αποτέλεσμα τη δημιουργία εξαρτημένων 

συναισθηματικών αντανακλαστικών. Σε ένα τρίτο επίπεδο, η διακοπή μιας 

τιμωρημένης δράσης ενισχύεται από την αφαίρεση των αυτόματων ερεθισμάτων που 

παράγει αυτή η δράση. Τα ερεθίσματα αυτά έχουν καταστεί εξαρτημένα αρνητικά 

ενισχυτικά ερεθίσματα τα οποία ενισχύουν τις δράσεις δράσης φυγής του 

τιμωρημένου ατόμου, καθιστώντας αποτελεσματική την τιμωρία.  
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Τέλος, η τιμωρία παράγει θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα για την επιθυμητή 

συμπεριφορά ακόμη και τις στιγμές που δεν πραγματώνεται πλέον τιμωρία˙ αυτό 

συμβαίνει ως εξής. Οι ανεπιθύμητες δράσεις παράγουν ερεθίσματα που προκαλούν 

αντιδράσεις φόβου, ντροπής και άλλων αρνητικών συναισθημάτων. Τα ουδέτερα 

σωματαισθητικά ερεθίσματα και άλλα ερεθίσματα που μπορεί να παράγονται 

ταυτόχρονα με την εκδήλωση της τιμωρούμενης δράσης συσχετίζονται με τα 

ερεθίσματα που παράγει η τιμωρούμενη δράση και τα οποία προκαλούν δυσάρεστα 

συναισθήματα, με αποτέλεσμα να γίνονται έτσι το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

τερματίζονται τα ερεθίσματα που παράγει η τιμωρημένη δράση και να αποκτούν 

εξαρτημένα αρνητική ενισχυτική δύναμη. Καθίστανται έτσι «προειδοποιητικά 

σήματα» που πρέπει να τερματιστούν. Από την άλλη πλευρά, οι επιθυμητές δράσεις 

παράγουν θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα για την εκδήλωσή τους λόγω της 

ασυμβατότητάς τους με τις τιμωρούμενες δράσεις και τις συνέπειές των τελευταίων. 

Αυτά τα θετικά ενισχυτικά ερεθίσματα λειτουργούν σαν σήματα ασφαλείας έχοντας 

ιδιαίτερη σημασία στην εξήγηση της προέλευσης των διαταραχών άγχους. Στο 

πλαίσιο της τιμωρίας, οι μη τιμωρούμενες δράσεις καταλήγουν στην πρόκληση 

συναισθημάτων ασφάλειας και η γενίκευση της εξαρτημένα θετικά ενισχυτικής 

δύναμης των ερεθισμάτων που αυτές παράγουν μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση 

τους από το άτομο ακόμη και χωρίς την απειλή των προειδοποιητικών σημάτων, όταν 

δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος προς αποφυγή. Η χρήση των σημάτων 

ασφαλείας ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται είναι ευδιάκριτη στις 

διαταραχές άγχους, όπως στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή η οποία 

χαρακτηρίζεται από τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο, με άλλα λόγια την 

επαναλαμβανόμενη παραγωγή σημάτων ασφαλείας. Σκοπός της παρούσας είναι να 

διερευνήσει την σχέση της τιμωρίας όπως έχει περιγραφεί με την εκδήλωση των 

δράσεων που συνιστούν την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. 
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Προηγούμενη έρευνα σχετικά με την τιμωρία 

Στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία έχει βρεθεί συσχέτιση ανάμεσα στην 

ευαισθησία στην τιμωρία και σε συμπεριφορές που σχετίζονται με διάφορες 

διαστάσεις της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, χωρίς ωστόσο να έχει διερευνηθεί 

πειραματικά η σχέση τιμωρίας και ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής μέσα από μία 

ολιστική θεώρησή της τελευταίας. Στην έρευνα των Olatunji et al. (2009) η αηδία, η 

οποία έχει βρεθεί να σχετίζεται με τον φόβο μόλυνσης, μία από τις πιο κοινές 

συμπεριφορές της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, βρέθηκε να έχει συσχέτιση 

(r=0.3. p<0.01) με τα ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά της κλίμακας Symptom 

Checklist-90. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές έλεγξαν τον παράγοντα της αποφυγής 

κινδύνου, τότε η συσχέτιση αυτή μειώθηκε σημαντικά (r=0.11),  υποδηλώνοντας ότι 

τα άτομα τείνουν να αναστέλλουν την συμπεριφορά τους εκδηλώνοντας αηδία όταν 

πρέπει να αποφύγουν πιθανή τιμωρία ή απώλεια ανταμοιβής. Στην έρευνα των 

Fullana et al. (2004) η αποθησαύριση, μία μορφή καταναγκαστικής συμπεριφοράς, 

βρέθηκε να έχει συσχέτιση με την ευαισθησία στην τιμωρία (r=0.319, p=0.027). Πιο 

συγκεκριμένα όσον αφορά στην καταναγκαστική αποθησαύριση, η  δυσκολία 

απόρριψης περιττών αντικειμένων έχει συσχετιστεί με την ευαισθησία στην τιμωρία 

ενώ η τάση απόκτησης καινούριων αντικειμένων έχει συσχετιστεί με την ευαισθησία 

στην ανταμοιβή (r=0.319,p=0.027), (Tortella-Feliu et al., 2006).  

Στην βιβλιογραφία, η τιμωρία συσχετίζεται με την ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταραχή και από μία άλλη άποψη: ως στρατηγική ελέγχου των εμμονών και των 

καταναγκασμών εκ μέρους των ατόμων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (βλ. 

Amir, Cashman, Foa, 1997˙ Abramowitz & al., 2003˙ Belloch & al., 2009˙ Tolin & 

al., 2007). Η δυσπροσαρμοστική χρήση της τιμωρίας ως στρατηγικής στην 

καθημερινότητα των ατόμων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ένα ακόμη 
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στοιχείο που οδηγεί στην ανάγκη για μελέτη της επίδρασης της τιμωρίας στην 

διαμόρφωση τέτοιων ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών. 

 

Το φαινόμενο του συναισθηματικού stroop 

Στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε ότι ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος που 

χαρακτηρίζει τον ψυχαναγκασμό πηγάζει από την κοινωνική τιμωρία της μη 

προσεκτικής & αυτοελεγχόμενης συμπεριφοράς του ατόμου κατά την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του. Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας στηρίχθηκαν στα ευρήματα 

των Μέλλον, Αγγελάκης & Παπαδοπούλου, 2007. Για να διερευνηθεί η σχέση 

τιμωρίας και επαναλαμβανόμενου ελέγχου, τόσο στην έρευνα των Μέλλον, 

Αγγελάκης & Παπαδοπούλου, 2007, όσο και στην παρούσα, χρησιμοποιήθηκε ως 

μέθοδος το φαινόμενο του συναισθηματικού stroop. 

Το συναισθηματικό stroop είναι μια παραλλαγή του φαινομένου stroop, το 

οποίο μελετήθηκε πρώτη φορά από τον J.R. Stroop το 1935. Και το stroop, και το 

συναισθηματικό stroop είναι μέθοδοι ευρέως διαδεδομένες στην πειραματική 

ψυχολογία. Στο κανονικό stroop (βλ. Mac Leod, 1991) το υποκείμενο λαμβάνει την 

οδηγία να κατονομάσει το χρώμα με το οποίο είναι τυπωμένη μία λέξη, η οποία 

περιγράφει κάποιο άλλο χρώμα (πχ. η λέξη μπλε γραμμένη με κόκκινο μελάνι). Το 

γεγονός ότι στο ίδιο ερέθισμα υπάρχουν δύο αντιφατικές πληροφορίες, το χρώμα της 

λέξης και το λεκτικό της περιεχόμενο έχει ως αποτέλεσμα για τους περισσότερους 

ανθρώπους μία σχετική καθυστέρηση στον χρόνο αντίδρασής τους συγκριτικά με τον 

χρόνο αντίδρασής τους σε ερεθίσματα που δεν περιλαμβάνουν αντιφατικές 

πληροφορίες (πχ η λέξη μπλε γραμμένη με μπλε μελάνι). Η επίδραση του φαινομένου 

stroop υπολογίζεται με βάση ένα κλάσμα, στον αριθμητή του οποίου βρίσκεται ο 

χρόνος ανταπόκρισης (reaction time) στο αντιφατικό ερέθισμα και στον παρονομαστή 

του οποίου βρίσκεται ο χρόνος ανταπόκρισης στο αντιφατικό ερέθισμα συν ο χρόνος 
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ανταπόκρισης στο ουδέτερο, μη αντιφατικό ερέθισμα. Αν δεν υπάρχει καμία 

επίδραση του φαινομένου stroop, το κλάσμα αυτό ισούται με .50. Η συνήθης 

επίδραση του φαινομένου stroop ισούται με .55. 

Στο συναισθηματικό Stroop, ισχύει κατ’ αντιστοιχία η υπόθεση της σχετικής 

καθυστέρησης της ανταπόκρισης των ατόμων σε ερεθίσματα που είναι εννοιολογικά 

επώδυνα και απειλητικά γι’ αυτούς, συγκριτικά με ερεθίσματα που το εννοιολογικό 

τους περιεχόμενο είναι ουδέτερο (βλ.  Williams, Mathews & MacLeod, 1996). Έτσι, 

για τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, έχει υποτεθεί ότι λέξεις που 

παραπέμπουν στα συμπτώματα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τα άτομα να αργούν περισσότερο να αντιδράσουν σε αυτά τα ερεθίσματα 

συγκριτικά με τον χρόνο που χρειάζονται για να αντιδράσουν σε ουδέτερα 

ερεθίσματα.  

Τα ευρήματα σχετικά με την επίδραση του συναισθηματικού stroop στην 

συμπεριφορά ατόμων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι αντικρουόμενα. Η 

πλειοψηφία των ερευνών δεν υποστηρίζει την παραπάνω υπόθεση του 

συναισθηματικού stroop. Οι Kyrios & Iob (1998) βρήκαν ότι τα άτομα, είτε είχαν 

διαγνωσθεί με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, είτε όχι, αντιδρούσαν πιο γρήγορα 

στις απειλητικές παρά στις ουδέτερες λέξεις, είτε το απειλητικό περιεχόμενο ήταν 

γενικό είτε ειδικό ως προς την διαταραχή, με αναφορά δηλαδή στον 

ιδεοψυχαναγκασμό. Τα ευρήματα αυτά εξηγήθηκαν βάσει των διαφορετικών 

στρατηγικών γνωστικής επεξεργασίας των ερεθισμάτων, οι οποίες απαιτούσαν είτε 

μικρή είτε μεγάλη χωρητικότητα και είχαν ως αποτέλεσμα αντίστοιχα μεγάλη ή μικρή 

ταχύτητα στην αντίδραση των υποκειμένων στα ερεθίσματα. Οι Moritz & al. (2004) 

επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα, καθώς βρήκαν ότι οι γενικές απειλητικές 

λέξεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη σχετική καθυστέρηση στο 

συναισθηματικό stroop για τους ασθενείς που πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστική 
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διαταραχή και υπέθεσαν έτσι ότι το συναισθηματικό stroop έχει μεγαλύτερη 

επίδραση όταν οι λέξεις σχετίζονται με ατομικά προσδιορισμένες ανησυχίες των 

υποκειμένων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.  

Άλλες έρευνες χρησιμοποίησαν παραλλαγές του συναισθηματικού stroop ή 

εφάρμοσαν την μέθοδο στην διερεύνηση και άλλων διαταραχών πέραν της 

ιδεοψυχαναγκαστικής. Οι McNally & al. (1992) εξέθεσαν άτομα με διαταραχή 

πανικού, άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και μία υγιή ομάδα ελέγχου σε 

λεκτικά ερεθίσματα με θετική έννοια, σε λεκτικά ερεθίσματα με απειλητικό 

περιεχόμενο σχετικό με την διαταραχή πανικού (λέξεις σχετικές με καταστροφές, 

φόβο και σωματικές αισθήσεις) και σε ουδέτερα, μη λεκτικά ερεθίσματα. Τόσο η 

ομάδα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, όσο και η ομάδα με διαταραχή πανικού 

αξιολόγησαν τα ερεθίσματα που ήταν είτε θετικά, είτε σχετικά με καταστροφές, είτε 

σχετικά με φόβο ως έχοντα μεγαλύτερη συναισθηματική επίδραση από τα ερεθίσματα 

σχετικά με τις αισθήσεις του σώματος. Ωστόσο, οι χρόνοι ανταπόκρισης της ομάδας 

με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ήταν συγκριτικά πιο αργοί και από την ομάδα 

ελέγχου και από την ομάδα με διαταραχή πανικού ως προς το σύνολο των 

κατηγοριών ερεθισμάτων. Ακόμη, η ομάδα με διαταραχή πανικού, αν και 

αξιολογούσε τις λέξεις σχετικές με φόβο και τις θετικές λέξεις ως έχουσες 

μεγαλύτερη συναισθηματική επίδραση από τις λέξεις σχετικές με καταστροφή, 

αργούσε περισσότερο να αντιδράσει στην τελευταία κατηγορία συγκριτικά με τις δύο 

προηγούμενες. Σε επόμενη έρευνα των ιδίων (McNally & al., 1994), όπου τα 

ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προσαρμοσμένα ατομικά στις ανησυχίες 

των υποκειμένων με διαταραχή πανικού σχετικά με την διαταραχή, βρέθηκε 

σημαντική επίδραση του συναισθηματικού stroop στην συμπεριφορά τους, όχι όμως 

και στην συμπεριφορά των υποκειμένων με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι 

McNally & al. καταλήγουν ότι γίνεται επιλεκτική επεξεργασία των απειλητικών 



12 

 

λέξεων κατά το συναισθηματικό stroop, η οποία επηρεάζει την ταχύτητα 

ανταπόκρισης τον ατόμων στα ερεθίσματα. Η επίδραση αυτή όμως δεν συμβαίνει 

στον ίδιο βαθμό σε όλες τις αγχώδεις διαταραχές αλλά παρατηρείται στις διαταραχές 

εκείνες που χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτα διαταραγμένες γνωστικές λειτουργίες 

(McNally & al., 1994). 

Οι Koçak & al. (2010) μελέτησαν το πώς το ύφος εκφώνησης μια οδηγίας 

(ήρεμο ή αγχωτικό) μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που χρειάζονται τα υποκείμενα 

με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή για να εκτελέσουν την οδηγία, ανάλογα με το αν 

το περιεχόμενο της οδηγίας είναι αγχωτικό ή όχι και επομένως, αντιφατικό ή όχι με 

το ύφος εκφώνησης της οδηγίας. Βρέθηκε ότι ανεξάρτητα από το αν τα ερεθίσματα 

ήταν αντιφατικά ή όχι τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή καθυστερούσαν 

πάντα περισσότερο να εκδηλώσουν την ζητούμενη συμπεριφορά συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου. Σε επερχόμενη δοκιμασία stroop ωστόσο, η σχετική καθυστέρηση 

ήταν η ίδια για την πειραματική και για την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές θεωρούν 

ότι η γενικότερη καθυστέρηση ανταπόκρισης απέναντι στα ερεθίσματα, είτε αυτά 

είναι αντιφατικά είτε όχι, αποδίδεται στην δυσκολία των ατόμων με 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή να διαχειριστούν την ασυμφωνία του συνήθους 

τρόπου αντίδρασής τους, ο οποίος θεωρείται να είναι η καθυστέρηση κατά την 

αντίδραση σε ερεθίσματα, με τις οδηγίες του πειράματος που σε κάθε περίπτωση 

απαιτούσαν ταχύτητα. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν έρευνες που επιβεβαιώνουν την επίδραση 

του συναισθηματικού stroop στα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Οι Foa & 

al. (1993) βρήκαν ότι άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και συγκεκριμένα με 

εμμονές καθαριότητας αργούσαν περισσότερο να αντιδράσουν  σε λεκτικά 

ερεθίσματα σχετικά με την μόλυνση, συγκριτικά με ουδέτερα λεκτικά ερεθίσματα. 

Αξιοσημείωτα, τα ιδεοψυχαναγκαστικά άτομα χωρίς εμμονές καθαριότητας 
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καθυστερούσαν περισσότερο να αντιδράσουν σε γενικές απειλητικές λέξεις 

συγκριτικά με ουδέτερες λέξεις. Οι Lavy, Oppen &van den Hoot (1994) βρήκαν ότι 

τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή καθυστερούσαν σημαντικά να 

αντιδράσουν σε λεκτικά ερεθίσματα σχετικά με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

τα οποία ήταν αρνητικά φορτισμένα (π.χ. βρώμικος), συγκριτικά είτε με λεκτικά 

ερεθίσματα σχετικά με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και θετικά φορτισμένα 

(πχ. καθαρός, ασφαλής), είτε με ουδέτερες λέξεις (πχ. τετράγωνο), είτε με γενικά 

λεκτικά ερεθίσματα, θετικά ή αρνητικά (πχ. αγάπη και πόλεμος αντίστοιχα). Οι Rao 

& al. (2010) βρήκαν μεγαλύτερη σχετική καθυστέρηση των ατόμων με 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κατά το συναισθηματικό stroop, πιθανώς 

συσχετίζοντας την εκδήλωση αυτή με το κατά πόσον η πάθηση βρίσκεται σε έξαρση 

ή όχι. 

Όσον αφορά στα νευροψυχολογικά δεδομένα για την παθογένεση της 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, δίνεται έμφαση στον προμετωπιαίο φλοιό, τον 

ραχιοπλάγιο προμετωπιαίο φλοιό και τον φλοιό πρόσθιου προσαγωγίου (βλ.  Graybiel 

& Rauch, 2000˙ Friedlander &Desrocher, 2006). Συγκεκριμένα, ο προμετωπιαίος 

φλοιός και ο φλοιός πρόσθιου προσαγωγίου ενεργοποιούνται από ερεθίσματα με 

συναισθηματικά διεγερτικό περιεχόμενο (Mohanty & al., 2007).  

Συνοπτικά, οι παραπάνω έρευνες, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά τους, 

κινούνται γύρω από τον θεωρητικό άξονα της υπόθεσης ότι συγκεκριμένα 

ερεθίσματα είναι επώδυνα για τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, με 

αποτέλεσμα συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον χρόνο ανταπόκρισης των ατόμων σε 

αυτά τα απειλητικά ερεθίσματα συγκριτικά με ουδέτερα ερεθίσματα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έχει γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί η σχέση μεταξύ αυτής της σχετικής 

καθυστέρησης και διαφόρων στοιχείων, όπως του είδους των συμπτωμάτων (Foa, 

1993), της έξαρσης των συμπτωμάτων (Rao & al., 2010), του είδους της απειλής που 
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φέρουν τα ερεθίσματα (McNally & al., 1992), του ιδιοσυγκρασιακού ή μη χαρακτήρα 

των απειλητικών ερεθισμάτων (McNally & al., 1994) και των αντιφατικής ή όχι 

φύσης των ερεθισμάτων (Koçak & al., 2010).  

 

Η παρούσα έρευνα 

Η σειρά ερευνών στην οποία συγκαταλέγεται και η παρούσα ξεκίνησε με την 

υπόθεση ότι λέξεις σχετικές με τιμωρία θα ήταν επώδυνες για τα άτομα με 

ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία στην συμπεριφορά τους. Υποτέθηκε ότι λέξεις που 

παραπέμπουν σε τιμωρία, που επιβάλλεται ή επαπειλείται για τα άτομα κατά τις 

κοινωνικές, διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις θα είχαν αντίστοιχη επίδραση στην 

συμπεριφορά τους με τα ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται στο συναισθηματικό 

stroop και επομένως ότι θα αργούσαν περισσότερο να αντιδράσουν σε αυτές 

συγκριτικά με ουδέτερες λέξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, υποτέθηκε ότι αν ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος 

τερματίζει την τιμωρία, θα υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ επιπέδων 

ιδεοψυχαναγκασμού και συναισθηματικού Stroop, δηλαδή της σχετική καθυστέρησης 

στον χρόνο ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στα τιμωρητικά ερεθίσματα, 

συγκριτικά με ουδέτερα ερεθίσματα. Επίσης, υποτέθηκε ότι αν οι αντικρουόμενες 

πληροφορίες αποτελούν διακριτικά ερεθίσματα που ενισχύουν τις συμπεριφορές του 

επαναλαμβανόμενου ελέγχου, τότε στο κανονικό Stroop θα υπάρχει μεγαλύτερη 

σχετική καθυστέρηση των ατόμων με στοιχεία ιδεοψυχαναγκασμού συγκριτικά με 

την συνήθη (0.55).  

Οι υποθέσεις αυτές διερευνήθηκαν σε προηγούμενο πείραμα (Mέλλον, 

Αγγελάκης, & Παπαδοπούλου, 2007). Αυτό που βρέθηκε ωστόσο, ήταν ότι τα 

επίπεδα σχετικής καθυστέρησης και για το κανονικό και για το συναισθηματικό 

Stroop είχαν σχεδόν μηδενική συσχέτιση με το επίπεδο αυτοαναφερόμενης 
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ιδεοψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύθηκαν ως εξής: και 

στο κανονικό και στο συναισθηματικό Stroop δόθηκε στα υποκείμενα η οδηγία να 

απαντούν γρήγορα, επομένως η καθυστέρηση ήταν αυτό που ορίστηκε ως λάθος. Αν 

τα άτομα τείνουν να αποφεύγουν την τιμωρία των πιθανών λαθών τους και αν η 

καθυστέρηση ορίστηκε ως λάθος, τότε ως αποτέλεσμα προέκυψε τα άτομα να μην 

καθυστερούν κατά την εκτέλεση του έργου που τους ζητήθηκε. Είναι πιθανόν τα 

άτομα με υψηλό επίπεδο ιδεοψυχαναγκασμού να μην καθυστερούν περισσότερο όταν 

βλέπουν λέξεις όπως ΛΑΘΟΣ, επειδή η καθυστέρησή τους έχει οριστεί ως λάθος και 

τα λάθη είναι κάτι που στο ιστορικό διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους έχει 

τιμωρηθεί. 

Υποτέθηκε έτσι, ότι το βασικότερο στοιχείο της ιδεοψυχαναγκαστικής 

συμπεριφοράς δεν είναι οι αργές κινήσεις και ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος αλλά η 

φυγή απειλών τιμωρίας. Το πείραμα επαναλήφθηκε από τον Αγγελάκη με μια 

διαφοροποίηση στις οδηγίες. Αυτή τη φορά ζητήθηκε από τα υποκείμενα να 

κατονομάσουν το χρώμα των λέξεων όχι όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, αλλά με όση 

μεγαλύτερη ακρίβεια ήταν δυνατόν. Στο σύνολο του δείγματος οι νέες οδηγίες δεν 

αύξησαν κατά μέσο όρο την σχετική καθυστέρηση ούτε στο κανονικό, ούτε στο 

συναισθηματικό Stroop. Ωστόσο, βρέθηκε συσχέτιση της σχετικής καθυστέρησης με 

το επίπεδο ψυχαναγκαστικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε θετική συσχέτιση 

αυτοαναφερόμενων ψυχαναγκαστικών στοιχείων και σχετικής καθυστέρησης και στο 

κανονικό και στο συναισθηματικό  Stroop.  

Στην παρούσα έρευνα, δοκιμάζεται η σχέση της σχετικής καθυστέρησης σε 

κανονικό και συναισθηματικό Stroop με το επίπεδο στοιχείων ιδεοψυχαναγκαστικής 

διαταραχής και τελειομανίας εντός υποκειμένων, όταν δηλαδή το υποκείμενο δέχεται 

και τα δύο είδη οδηγιών, «ταχύτητα» και «ακρίβεια», στη σειρά. Υποθέτουμε ότι όσο 

μεγαλύτερο ιδεοψυχαναγκασμό αναφέρουν τα άτομα για τον εαυτό τους, τόσο 



16 

 

περισσότερο η συμπεριφορά τους θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις οδηγίες που τους 

δίνονται μέσα στο τιμωρητικό πλαίσιο. Επομένως, από τα άτομα με υψηλό σκορ 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής αναμένονται μικρότεροι χρόνοι ανταπόκρισης στην 

συνθήκη «ταχύτητα» συγκριτικά με τη συνθήκη «ακρίβεια» ενώ, ο χρόνος 

ανταπόκρισης των ατόμων με χαμηλό σκορ ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής 

θεωρείται ότι δεν θα διαφοροποιείται ως προς τις οδηγίες.  
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Μέθοδος 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα πήραν μέρος 76 άτομα, στην πλειονότητά τους πρωτοετείς 

φοιτητές ψυχολογίας του Παντείου πανεπιστημίου. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα 

δεν είχαν εκτεθεί ξανά στο φαινόμενο Stroop ούτε είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν 

σε πειραματική έρευνα για την τιμωρία. Επίσης, οι συμμετέχοντες δεν πληρώθηκαν 

ούτε αμοίφθηκαν με διδακτικές μονάδες για την συμμετοχή τους. Κατά την είσοδο 

τους στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν φόρμα ενυπόγραφης 

συγκατάθεσης για την συμμετοχή τους στο πείραμα, ενημερώθηκαν για το ανώνυμο 

της συμμετοχής τους και το δικαίωμά τους να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, 

δεν αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα όρασης ή άλλο πρόβλημα υγείας. 

 

Υλικά 

Πριν τη συμμετοχή στο πείραμα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την 

ελληνική εκδοχή ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς σε σχέση με ιδεοψυχαναγκασμό 

(Obsessive-Compulsive Inventory-Revised [OCI-R]˙ Foa et al., 2002), Maudsley 

Obsessive Compulsive Inventory [MOCI]˙ Hodgson & Rachman, 1977), τελειομανία 

(Frost Multidimensional Perfectionism Scale [FMPS]˙  Frost, Marten, Lahart & 

Rosenblate, 1990), ιστορικό τιμωρίας (History of Punishment [HoP]˙ Aggelakis & 

Mellon, υπό έκδοση), κατάθλιψη (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 

[CESD]˙ Radloff, 1991)  και ψευδαισθήσεις (Launay-Slade Hallucination Scale 

[LSHS]˙ Launay & Slade, 1981). Συμπλήρωσαν επίσης τα δημογραφικά τους 

στοιχεία (τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, εκπαιδευτικό 

επίπεδο, εισόδημα, θρησκεία, επίπεδο θρησκευτικού αισθήματος). Τα 

ερωτηματολόγια παρουσιάζονται στο παράρτημα I. 
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Το OCI-R είναι ένα ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων σχετικά με όλο το φάσμα 

των συμπτωμάτων που συναντώνται σε ασθενείς που υποφέρουν από την 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αποτελείται από έξι υποκλίμακες σχετικά με το 

πλύσιμο,  τον έλεγχο, την τακτικότητα, την αποθησαύριση, την εξουδετέρωση και τις 

εμμονές. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με βάση με πενταβάθμια κλίμακα, όπου το 0 

(ποτέ) είναι η χαμηλότερη βαθμολογία ενώ το 4 (πάρα πολύ) είναι η υψηλότερη. 

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει καλές έως πολύ καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. 

(Fullana, et al., 2005; Hajcak, Huppert, Simons, & Foa, 2004).    

Το MOCI αποτελείται από 30 ερωτήσεις σωστού-λάθους σχετικά με όλο το 

φάσμα της ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας. Περιλαμβάνει τέσσερα πεδία  

παραπόνων τα οποία είναι: έλεγχος, καθαριότητα, αργοί ρυθμοί και αμφιβολίες. Το 

MOCI αξιολογεί της συχνότητα αυτών των συμπτωμάτων. Χαρακτηρίζεται από καλή 

εσωτερική εγκυρότητα και καλή έως πολύ καλή αξιοπιστία ανάμεσα στα τεστ και 

συγκλίνουσα εγκυρότητα (Emmelkamp, Kraaijkamp, & Van den Hout, 1999; Støylen, 

Larsen, & Kvale, 2000). 

Το FMPS περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις με βασική διάσταση την μέτρηση της 

υπερβολικής ανησυχίας σχετικά με λάθη. Οι υπόλοιπες διαστάσεις του μετρούν τα 

υψηλά προσωπικά κριτήρια, την αντίληψη υψηλών γονεϊκών προσδοκιών και 

επικριτικότητας, την αμφιβολία για την ποιότητα των πράξεων του ατόμου και την 

προτίμηση στην τάξη και την οργανωτικότητα. Οι ερωτήσεις είναι σε πενταβάθμια 

κλίμακα, όπου το 1 αντιστοιχεί σε διαφωνώ απόλυτα και το 5 σε συμφωνώ απόλυτα. 

Το CESD αποτελείται από 20 ερωτήσεις  οι οποίες περιγράφουν συμπτώματα 

σχετικά με την κατάθλιψη. Οι ερωτήσεις  είναι σε 4βάθμια  κλίμακα, όπου το 0 

αντιστοιχεί σε σπάνια ή καθόλου και το 3 σε σταθερά ή τις περισσότερες φορές. Η 

κλίμακα έχει βρεθεί να έχει πολύ υψηλή εσωτερική συνάφεια και ικανοποιητική 

αξιοπιστία ανάμεσα στα τεστ. Η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η δομή των 
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παραγόντων της κλίμακας βρέθηκαν παρόμοιες σε ένα μεγάλο εύρος δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στον γενικό πληθυσμό. 

Το HoP αποτελείται από 30 ερωτήσεις που αξιολογούν την εμπειρία 

αποτρεπτικών ή ενοχλητικών γεγονότων στην ζωή του ατόμου, μέσω μιας 

πενταβάθμιας κλίμακας από το 0 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 4 (συμφωνώ απόλυτα). 

Παραδείγματα αυτών των ερωτήσεων είναι τα επόμενα: «Οι γονείς μου ήταν ιδιαίτερα 

αυστηροί μαζί μου», «Οι σχέσεις μου με τους δασκάλους μου ήταν συνήθως κακές». 

Από τις 30 ερωτήσεις, οι 10 ήταν αντεστραμμένες, ώστε να αξιολογούν ευχάριστα 

γεγονότα, όπως «Θεωρώ ότι είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια». 

Το LSHS αποτελείται από 16 ερωτήσεις που μετρούν την προδιάθεση για 

ψευδαισθήσεις σε υγιή άτομα. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μία τετεβάθμια 

κλίμακα, από το 1 (ποτέ) έως το 4 (πολύ συχνά). Περιέχει ερωτήσεις σχετικά με 

ψευδαισθήσεις τριών ειδών, παρεισφρητικά ή έντονα πνευματικά γεγονότα καθώς και 

ακουστικές και οπτικές θρησκευτικές ψευδαισθήσεις (Waters, Badcock, & Maybery, 

2003). Χαρακτηρίζεται επίσης από πολύ καλές έως άριστες ψυχομετρικές ιδιότητες. 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Πειραματικής και Εφαρμοσμένης 

Ανάλυσης της Συμπεριφοράς στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Για το πειραματικό έργο 

Stroop οι συμμετέχοντες εισήλθαν σε ένα θάλαμο διαστάσεων 1,5Π x 2,5Υ x 2Β μ. 

όπου ήταν τοποθετημένα ένα γραφείο πάνω στο οποίο βρισκόταν μία οθόνη Sony 

TFT LCD Color, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Intel®, Pentium ®), καθώς και  μία συσκευή 5-key Psychology Software Tools 

model # 200A serial response box η οποία διέθετε ενσωματωμένο έναν φωνητικά 

ενεργοποιούμενο ηλεκτρονόμο που συνδεόταν με μικρόφωνο. Στον θάλαμο 

βρίσκονταν επίσης δύο καρέκλες, μία για τον πειραματιστή και μία τον 

συμμετέχοντα, σε ίση απόσταση από τον υπολογιστή. Ο θάλαμος διαχωριζόταν από 

τον υπόλοιπο εργαστηριακό χώρο με κουρτίνα.  
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Ο έλεγχος των προβαλλόμενων ερεθισμάτων και η καταγραφή των χρόνων 

ανταπόκρισης έγινε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος λειτουργούσε 

πρόγραμμα σχεδιασμένο με το λογισμικό E-prime.  

 

Διαδικασία 

Κατά την είσοδο τους στο εργαστήριο κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε πρώτα 

τα ερωτηματολόγια με την εξής σειρά: Obsessive-Compulsive Inventory-sv, Launay-

Slade Hallucination Scale, History of Punishment, Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale, Maudsley Obsessive Compulsive Inventory, δημογραφικά 

στοιχεία, Frost Multidimensional Perfectionism Scale.  

Στη συνέχεια, κάθε συμμετέχων εισήλθε στον πειραματικό θάλαμο μαζί με 

τον πειραματιστή, ώστε ο τελευταίος να καταγράφει τυχόν μηχανικά ή ονομαστικά 

λάθη του συμμετέχοντα κατά το πειραματικό έργο stroop. Τα μηχανικά λάθη 

σχετίζονται με την σύλληψη εξωτερικών ήχων από το μικρόφωνο, πέραν των 

αποκρίσεων του συμμετέχοντα, με αποτέλεσμα την καταγραφή λανθασμένων χρόνων 

ανταπόκρισης. Τα ονομαστικά λάθη συνίστανται σε κατονομασία άλλου χρώματος 

από το χρώμα του παρουσιαζόμενου ερεθίσματος. 

Αναλόγως του σκορ του κάθε συμμετέχοντα στην κλίμακα OCI-R, γινόταν 

κατανομή του στην ομάδα των ατόμων με υψηλό σκορ ocd (>30) ή με χαμηλό σκορ 

ocd (<30). Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν ισομερώς στις δύο ομάδες κατά την 

πορεία των πειραμάτων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν με τυχαία σειρά και στις δύο πειραματικές 

συνθήκες, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με τυχαία σειρά, 40 συμμετέχοντες 

δέχθηκαν πρώτα την οδηγία περί ταχύτητας και μετά την οδηγία περί ακρίβειας. Οι 

υπόλοιποι 36 συμμετέχοντες δέχθηκαν τις οδηγίες με την αντίθετη σειρά, πρώτα 

«ακρίβεια», μετά «ταχύτητα». Στην αρχή του πειράματος εμφανίζονταν στην οθόνη 
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οι εξής οδηγίες: «Καλώς ήρθατε στο πείραμα. Θα δείτε μια σειρά από λέξεις και 

σύμβολα τυπωμένα σε διάφορα χρώματα. Κάθε φορά πείτε δυνατά το χρώμα των 

λέξεων ή συμβόλων, αγνοώντας για το τι γράφει η λέξη. Τα χρώματα που θα δείτε 

είναι: κόκκινο, μπλε, μαύρο πράσινο, μωβ. Πιέστε το πλήκτρο για να αρχίσετε.» Η  

οθόνη παρουσίαζε στους συμμετέχοντες τα πέντε χρώματα που θα καλούνταν να 

κατονομάσουν τυπωμένα με το αντίστοιχο χρώμα (τη λέξη «κόκκινο» με κόκκινο 

χρώμα κ.ο.κ.), μέσω λέξεων και συμβόλων που δεν χρησιμοποιούνταν στο 

πειραματικό έργο. Τα χρώματα κατονομάζονταν ταυτόχρονα από τον 

παρευρισκόμενο ερευνητή. Στη συνθήκη «ταχύτητα» οι συμμετέχοντες δέχθηκαν 

τόσο γραπτά, μέσω της οθόνης του υπολογιστή, όσο και προφορικά, από τον 

πειραματιστή, την οδηγία «Πείτε δυνατά το χρώμα των λέξεων, αγνοώντας άλλες 

πληροφορίες. Πείτε το χρώμα όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Όταν είστε έτοιμος πιέστε 

το πλήκτρο για να συνεχίσετε την διαδικασία.» ενώ στη συνθήκη «ταχύτητα» 

δέχθηκαν με αντίστοιχο τρόπο την οδηγία στην οποία το τμήμα «...πείτε το χρώμα 

όσο πιο γρήγορα μπορείτε...» αντικαταστάθηκε με «...πείτε το χρώμα μόνο όταν είστε 

σίγουρος/η ότι η απάντησή σας είναι σωστή. Μη βιαστείτε να απαντήσετε...». Όταν η 

κατηγορία ερεθισμάτων που επρόκειτο να προβληθεί ήταν τα «σύμβολα», αντί για  

«… το χρώμα των λέξεων…», η οδηγία έλεγε «…το χρώμα των συμβόλων…». Στο 

τέλος κάθε συνθήκης εμφανιζόταν σε μπλε φόντο στην οθόνη το μήνυμα «Τέλος του 

πειράματος. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας». Όλες οι οδηγίες ήταν με 

κεφαλαία γράμματα. 

Σε κάθε μία από τις δύο συνθήκες, παρουσιάζονταν στον συμμετέχοντα 

τέσσερις κατηγορίες ερεθισμάτων, κάθε μία από τις οποίες περιελάμβανε 20 

ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα παρουσιάζονταν στην οθόνη με κεφαλαία γράμματα, 

στην ελληνική γλώσσα μέσω της γραμματοσειράς Microsoft Word Symbols, σε 

λευκό φόντο και σε απόσταση από τον συμμετέχοντα περίπου 50 εκ. Οι κατηγορίες 
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ερεθισμάτων ήταν οι εξής: «κανονικό Stroop», και συμπληρωματικά ως προς αυτό 

«σύμβολα», «συναισθηματικό Stroop» και συμπληρωματικά ως προς αυτό 

«ουδέτερες λέξεις». Σε κάθε κατηγορία παρουσιαζόταν διαφορετικό είδος 

ερεθισμάτων συνδυασμένων με χρωματικές πληροφορίες. Στην κατηγορία «κανονικό 

Stroop», κάθε ερέθισμα συνίστατο στην παρουσίαση ενός χρώματος με τη μορφή 

λέξης η οποία σημαίνει διαφορετικό χρώμα από αυτό με το οποίο είναι γραμμένη, πχ. 

η λέξη ΜΠΛΕ γραμμένη με κόκκινο χρώμα. Στην κατηγορία «σύμβολα», κάθε 

ερέθισμα συνίστατο στην παρουσίαση ενός χρώματος με τη μορφή συμβόλου, πχ. 

@@@@@ με πράσινο χρώμα. Από τους δεδομένους χρόνους ανταπόκρισης των 

συμμετεχόντων στα ερεθίσματα των δύο παραπάνω κατηγοριών προκύπτει η σχετική 

καθυστέρηση κατά το κανονικό Stroop. Στην κατηγορία «συναισθηματικό Stroop», 

κάθε ερέθισμα συνίστατο στην παρουσίαση ενός χρώματος με τη μορφή λέξης 

σχετικής με την κοινωνική τιμωρία, πχ. η λέξη ΛΑΘΟΣ γραμμένη με μωβ χρώμα. 

Στην κατηγορία «ουδέτερες λέξεις» κάθε ερέθισμα συνίστατο στην παρουσίαση μιας 

λέξης με ουδέτερο περιεχόμενο, πχ. η λέξη ΧΑΡΤΙ με μαύρο χρώμα. Από τους 

δεδομένους χρόνους ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στα ερεθίσματα των δύο 

παραπάνω κατηγοριών προκύπτει η σχετική καθυστέρηση κατά το συναισθηματικό 

Stroop. Τα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες «συναισθηματικό 

Stroop» και «ουδέτερες λέξεις» ήταν σταθμισμένα μεταξύ τους ως προς τον αριθμό 

των συλλαβών, την γραμματική τους φύση (ουσιαστικά, επίθετα, προθέσεις) και την 

συχνότητα χρήσης τους. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν εμφανίζονται στο 

παράρτημα II. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονταν οι τέσσερις κατηγορίες σε κάθε 

συμμετέχοντα ήταν τυχαία ώστε να αποκλειστεί πιθανή επίδραση.  

Μετά από 1΄΄ παρουσιαζόταν αυτόματα το επόμενο ερέθισμα της κατηγορίας. 

Η παρουσίαση των ερεθισμάτων εντός κάθε κατηγορίας γινόταν επίσης με τυχαία 

σειρά ώστε να αποφευχθεί πιθανή επίδραση. Μετά από κάθε κατηγορία ερεθισμάτων 
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υπήρχε μικρό  διάλειμμα και επανάληψη της οδηγίας περί ταχύτητας ή περί 

ακρίβειας, ανάλογα με την συνθήκη. Η επανάληψη γινόταν τόσο γραπτά, μέσω της 

οθόνης του υπολογιστή, όσο και προφορικά, από τον πειραματιστή. Για την 

κατονομασία του χρώματος κάθε ερεθίσματος ο συμμετέχων έκανε χρήση του 

μικροφώνου, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με τον υπολογιστή. Το μικρόφωνο 

προσλάμβανε την εμφάνιση ήχου χωρίς να ηχογραφεί τα λεγόμενα του 

συμμετέχοντα. Με αυτό τον τρόπο  μετρήθηκε ο χρόνος ανταπόκρισης του 

συμμετέχοντα από την στιγμή παρουσίασης του ερεθίσματος στην οθόνη μέχρι την 

πρώτη άρθρωση του υποκειμένου, οπότε και το ερέθισμα σβηνόταν από την οθόνη.  
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Αποτελέσματα 

Από το σύνολο του δείγματος (Ν=76), εξαιρέθηκαν 19 υποκείμενα λόγω 

μηχανικών ή ονομαστικών λαθών (βλ. μέθοδο). Έτσι, το δείγμα διαμορφώθηκε σε 

Ν=57 και οι ομάδες είχαν πλέον τα εξής μεγέθη: ΝΤΑΧΎΤΗΤΑ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ= 26, ΝΑΚΡΙΒΕΙΑ-

ΤΑΧΥΤΗΤΑ=31. 

Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, έγινε χρήση του συντελεστή a του Cronbach. Η 

ελευθερία από σφάλμα δειγματοληψίας θεμάτων βρέθηκε ικανοποιητική για τους 

σκοπούς της έρευνας. Συγκεκριμένα,  ο συντελεστής Cronbach’s a για το σύνολο του 

δείγματος (Ν=76) βρέθηκε: 

 για το OCI, a = .884  

 για το MOCI, a= .798 

 για το FMPS, a= .916 

 για το HoP, a= .887  

 για το CESD, a= .888  

 για το LSHS, a= .825. 

Λόγω μη κανονικής κατανομής των δεδομένων (βλ. παράρτημα ΙΙΙ), 

χρησιμοποιήθηκαν και μη παραμετρικές στατιστικές. Στο σύνολο του δείγματος 

(Ν=57) βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ τελειομανίας και σχετικής 

καθυστέρησης στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας (rs = .271, p 

< .05). Όσον αφορά το χρόνο ανταπόκρισης στις επιμέρους κατηγορίες ερεθισμάτων, 

υπό την οδηγίας της ακρίβειας, στο σύνολο του δείγματος η τελειομανία βρέθηκε να 

συσχετίζεται θετικά με το χρόνο ανταπόκρισης στην κατηγορία ερεθισμάτων 

«σύμβολα» ( rs = .288, p <.01) και με τον χρόνο ανταπόκρισης στην κατηγορία των 

τιμωρητικών ερεθισμάτων ( rs = .339, p < .01).  
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Πίνακας 1 

Σημαντικές συσχετίσεις στο σύνολο του δείγματος,  

υπό την οδηγία της ακρίβειας 

 FMPS
4 

Emotional stroop  interference slow
1 

,271
*
 

symbol slow
2 

,288
*
 

Punishment slow
3 

,339
**

 

*. Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05. 
**. 

Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας p < 0.01. 

1. Σχετική καθυστέρηση στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας. 

2. Χρόνος ανταπόκρισης στην κατηγορία ερεθισμάτων «σύμβολα» υπό την οδηγία της 

ακρίβειας. 

3. Χρόνος ανταπόκρισης στην κατηγορία ερεθισμάτων «τιμωρητικές λέξεις» υπό την οδηγία 

της ακρίβειας. 

4. Frost Multidimensional Perfectionism Scale. 
 

Προχωρώντας στην ανάλυση των δεδομένων με βάση την σειρά που δέχθηκαν 

τις οδηγίες τα υποκείμενα, βρίσκουμε αρκετές σημαντικές συσχετίσεις. Στη σειρά 

των συνθηκών «ακρίβεια»-«ταχύτητα» βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ ιδεοψυχαναγκασμού και σχετικής καθυστέρησης στο συναισθηματικό stroop 

υπό την οδηγία της ταχύτητας (ΜΟCI: rs = -.415, p < .05, OCI: rs = -.377, p < .05). 

Επίσης, βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην τελειομανία και την 

σχετική καθυστέρηση στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας (r = 

.45, p < .05). 

Τέλος, βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην τελειομανία 

και την σχετική καθυστέρηση στο κανονικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας (rs = 

-.361, p < .05). Σημαντική είναι και η συσχέτιση των κλιμάκων ιδεοψυχαναγκασμού 

με την κλίμακα τελειομανίας, rs = .517 και rs = .610 στο MOCI και OCI αντίστοιχα, p 

< .01). 
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Πίνακας 2 

Σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των κύριων μεταβλητών της έρευνας,  

στην ομάδα με τη σειρά συνθηκών «ακρίβεια»-«ταχύτητα» 

 MOCI
5 

OCI
6 

FMPS
4 

 Stroop interference slow
1 

   -,361
*
 

Emotional stroop interference slow
2 

   ,450*
, a

 

Emotional stroop interference fast
3 

 -,415
*
 -,377

*
  

 FMPS
4 

 ,517** ,610**  

*. Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας p < 0.05. 

**. Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας p < 0.01. 

a. Με βάση το συντελεστή του pearson’s r.(Με βάση το συντελεστή του spearman,  

η συσχέτιση βρέθηκε rs = .331, sig = .069). 

       1.Σχετική καθυστέρηση στο κανονικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας. 

2.Σχετική καθυστέρηση στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας. 

3.Σχετική καθυστέρηση στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ταχύτητας. 

4.Frost Multidimensional Perfectionism Scale. 

5.Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory. 

6.Obsessive-Compulsive Inventory. 
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Συζήτηση 

Στο σύνολο του δείγματος, υπό την οδηγία της ακρίβειας, βρέθηκε σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ τελειομανίας και σχετικής καθυστέρησης στο 

συναισθηματικό stroop (rs = .271, p < .05), η οποία σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη 

τελειομανία δήλωναν τα άτομα για τον εαυτό τους, τόσο μεγαλύτερη επίδραση είχε 

σε αυτά τα άτομα το συναισθηματικό stroop, δηλαδή τα τιμωρητικά ερεθίσματα, όταν 

η οδηγία που δινόταν στα υποκείμενα ήταν να κατονομάσουν με ακρίβεια το χρώμα 

των τιμωρητικών ερεθισμάτων. Επομένως, διαφαίνεται πώς το τιμωρητικό πλαίσιο 

συσχετίζεται με την εκδήλωση συμπεριφορών επαναλαμβανόμενου ελέγχου. Στο ίδιο 

συμπέρασμα οδηγούν και οι θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην τελειομανία και τον 

χρόνο ανταπόκρισης στην κατηγορία των συμβόλων (rs = .288, p < .05) και κυρίως 

ανάμεσα στην τελειομανία και στον χρόνο ανταπόκρισης στην κατηγορία των 

τιμωρητικών λέξεων (rs = .339, p < .01), υπό την οδηγία της ακρίβειας. 

Προχωρώντας στην ανάλυση των δεδομένων με βάση την σειρά που δέχθηκαν 

τις οδηγίες τα υποκείμενα, βρίσκουμε αρκετές σημαντικές συσχετίσεις, οι οποίες 

στηρίζουν εν μέρει τις αρχικές μας υποθέσεις, σε συμφωνία με την προηγούμενη 

μεταξύ υποκειμένων έρευνα (Μέλλον, Αγγελάκης & Παπαδοπούλου, 2007). Κατ’ 

αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι βρέθηκε επίδραση της σειράς με την οποία δίνονται οι 

υποθέσεις στα υποκείμενα. Όταν δόθηκε πρώτα η οδηγία για την ταχύτητα, στην 

επόμενη οδηγία για την ακρίβεια δεν υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου 

ανταπόκρισης ως προς τα επίπεδα ιδεοψυχαναγκασμού. Η επίδραση αυτή θα 

συζητηθεί στη συνέχεια. 

Παρ’ όλα αυτά, στην ομάδα με την σειρά συνθηκών «ακρίβεια» και μετά 

«ταχύτητα» βρέθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ ιδεοψυχαναγκασμού και 

σχετικής καθυστέρησης στο συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ταχύτητας 

(ΜΟCI: rs = -.415, p < .05, OCI: rs = -.377, p < .05). Επίσης, βρέθηκε σημαντική 
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θετική συσχέτιση ανάμεσα στην τελειομανία και την σχετική καθυστέρηση στο 

συναισθηματικό stroop υπό την οδηγία της ακρίβειας (r = .45, p < .05).Η συσχέτιση 

αυτή παρουσιάζεται υψηλή με βάση παραμετρικές στατιστικές, ωστόσο και με βάση 

το συντελεστή rs επίσης πλησιάζει την στατιστική σημαντικότητα (rs = .331, sig = 

.069). Δεδομένη είναι η υψηλή συνάφεια των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την μέτρηση στοιχείων ιδεοψυχαναγκασμού και τελειομανίας, rs = .517 και rs = .610 

στο MOCI και OCI αντίστοιχα, p < .01). 

Οι παραπάνω συσχετίσεις υποδεικνύουν ότι όσο μεγαλύτερο  βαθμό 

ιδεοψυχαναγκασμού και τελειομανίας αναφέρουν τα άτομα για τον εαυτό τους, 

αφενός τόσο περισσότερο καθυστερούν να κατονομάσουν το χρώμα τιμωρητικών 

λέξεων όταν τους ζητείται να είναι ακριβείς και αφετέρου, τόσο πιο γρήγορα 

κατονομάζουν το χρώμα τιμωρητικών λέξεων όταν στη συνέχεια τους ζητείται να 

είναι ταχείς. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο ιδεοψυχαναγκασμού 

των ατόμων, τόσο περισσότερο υπάκουα είναι τα άτομα στις οδηγίες που τους 

δίνονται μέσα σε ένα τιμωρητικό πλαίσιο, ακόμη και αν οι οδηγίες αυτές απαιτούν 

εκδήλωση ταχέων συμπεριφορών, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις δράσεις 

επαναλαμβανόμενου ελέγχου και τις αργές κινήσεις που χαρακτηρίζουν την 

ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Τα ψυχαναγκαστικά άτομα παρά το γεγονός ότι 

συνήθως τείνουν να καθυστερούν, όταν αυτό δεν είναι αποτελεσματικό στην 

αποφυγή της τιμωρίας εκδηλώνουν μη αναμενόμενες για αυτούς συμπεριφορές, 

δηλαδή γρήγορες απαντήσεις.  

Επιπρόσθετα, τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τις μέχρι 

τώρα έρευνες που επιβεβαιώνουν την επίδραση του συναισθηματικού stroop (Foa & 

al., 1993˙ Lavy, Oppen &van den Hoot, 1994˙ Rao & al., 2010), προσθέτοντας δύο 

στοιχεία στην γνώση που έχουμε για τον τρόπο που λειτουργεί το φαινόμενο. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες σχετικά με το συναισθηματικό stroop, λεκτικά 
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ερεθίσματα με περιεχόμενο σχετικό με την εκάστοτε διαταραχή μειώνουν την 

ταχύτητα ανταπόκρισης των υποκειμένων σε αυτές τις λέξεις. Από την παρούσα 

έρευνα φαίνεται, ότι οι τιμωρητικές λέξεις σχετίζονται με την διαταραχή καθώς από 

την σχετική καθυστέρηση που βρέθηκε συμπεραίνεται ότι οι λέξεις αυτές έχουν 

επώδυνο περιεχόμενο για τα άτομα με στοιχεία ιδεοψυχαναγκασμού στην 

συμπεριφορά τους. Η τιμωρητική δύναμη αυτών των λέξεων δεν μπορεί να έχει 

θεμελιωθεί παρά βάσει του ιστορικού τιμωρίας των ατόμων κατά την αλληλεπίδρασή 

τους με γεγονότα του φυσικού κόσμου στο παρελθόν. Το παραπάνω συμπέρασμα μας 

οδηγεί στην κατάδειξη του ιστορικού τιμωρίας των ατόμων ως στοιχείο που 

συντέλεσε στη διαμόρφωση ιδεοψυχαναγκαστικών συμπεριφορών. Πράγματι λέξεις 

με εννοιολογικό περιεχόμενο επώδυνο για τα άτομα, και όπως φαίνεται από τα 

παρόντα δεδομένα, λέξεις τιμωρητικές έχουν ως αποτέλεσμα τα άτομα να 

εκδηλώνουν διαφορετική συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα ερεθίσματα. Ωστόσο, σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, η επίδραση αυτών των λέξεων δεν συνίσταται 

απαραίτητα στην μείωση της ταχύτητας ανταπόκρισης των υποκειμένων σε αυτές τις 

λέξεις, αλλά συνίσταται στην διαμόρφωση του χρόνου ανταπόκρισης των 

υποκειμένων αναλόγως των οδηγιών που τους δίνονται μέσα στο πλαίσιο τιμωρίας, 

ακόμη και αν αυτό που απαιτείται είναι ταχύτητα. 

 Φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά του επαναλαμβανόμενου ελέγχου και των 

αργών κινήσεων μπορεί να μην αποτελούν αναπόφευκτα στοιχεία της 

ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς, αλλά να αντανακλούν μια λειτουργία αποφυγής της 

τιμωρίας. Διαφαίνεται επομένως η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

ακόμη και στο πλαίσιο της λεγόμενης ψυχοπαθολογίας. Οι αργές κινήσεις και ο 

επαναλαμβανόμενος έλεγχος εκδηλώνονται συχνά από τα ευαίσθητα στην κοινωνική 

τιμωρία άτομα γιατί τείνουν να είναι αποτελεσματικοί τρόποι φυγής λαθών και 

τιμωρίας. Αυτή η μεταβλητότητα της συμπεριφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
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προσαρμογή ώστε να βελτιωθεί  η ζωή των ατόμων με ψυχαναγκαστικά στοιχεία 

στην συμπεριφορά τους. 

Τέλος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην 

τελειομανία και την σχετική καθυστέρηση στο κανονικό stroop (rs = -.361, p < .05) 

υπό την οδηγία της ακρίβειας, όταν οι οδηγίες δόθηκαν με την σειρά «ακρίβεια»-

«ταχύτητα». Το δεδομένο αυτό μας δείχνει ότι όσο περισσότερο ιδεοψυχαναγκασμό 

δηλώνει το άτομο για τον εαυτό του, τόσο πιο γρήγορα εκτελεί το έργο που του έχει 

δοθεί όταν η οδηγία είναι να το εκτελέσει με ακρίβεια. Αν και ένα τέτοιο 

αποτέλεσμα, δεν απαντά ευθέως αρνητικά ή θετικά στις υποθέσεις της παρούσας 

έρευνας μας οδηγεί, αν μη τι άλλο, στο συμπέρασμα ότι τα άτομα αυτά είναι ικανά 

για την εκδήλωση γρήγορων απαντήσεων. Παρότι δεν καθίσταται σαφές πώς αυτό 

μπορεί να συσχετίζεται με τις οδηγίες που δέχονται τα άτομα, φαίνεται ότι τα άτομα 

αυτά είναι σε θέση για την εκδήλωση συμπεριφορών τις οποίες δεν θα αναμέναμε 

από αυτούς, με βάσει τον κλασσικό ορισμό της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής ως 

στερεοτυπίας και επομένως καθυστέρησης.  

Το δεδομένο αυτό, μπορεί επίσης να σχετίζεται με τα πολλά διακριτικά 

ερεθίσματα για γρήγορες απαντήσεις, τα οποία χαρακτηρίζουν την διαδικασία stroop 

(βλ. επίσης περιορισμούς έρευνας). Επίσης, από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να 

αντιληφθούμε την διαφοροποίηση τελειομανίας και ιδεοψυχαναγκασμού. Φαίνεται 

ότι στην τελειομανία, τα άδηλα διακριτικά ερεθίσματα του πλαισίου στο οποίο 

βρίσκονται τα υποκείμενα έχουν  ενισχυτική δύναμη για την εκδήλωση των 

αντίστοιχων συμπεριφορών. Εν προκειμένω, στην διαδικασία stroop υπάρχουν πολλά 

άδηλα ερεθίσματα για γρήγορες απαντήσεις, κάτι που φαίνεται να ενισχύει την 

αντίστοιχη συμπεριφορά των ατόμων, δηλαδή την εκδήλωση γρήγορων απαντήσεων. 

Επομένως, ένα άτομο με τελειομανία, μπορεί να υπακούει τις οδηγίες που του 

δίνονται, και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη του και άλλα διακριτικά ερεθίσματα του 
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πλαισίου στο οποίο βρίσκεται, με στόχο την τελειότητα. Αντίθετα, φαίνεται ότι στην 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το άτομο εμμένει στην οδηγία που του δόθηκε χωρίς 

η συμπεριφορά του να επηρεάζεται από άλλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τα 

οποία άδηλα να ενισχύουν κάποια διαφορετική συμπεριφορά.  

 

Περιορισμοί της έρευνας 

Ως προς την μέθοδο και την εγχειρηματοποίηση του πειράματος 

διαπιστώθηκαν δύο περιορισμοί. Ο πρώτος αφορά στην χρονική δομή της εμφάνισης 

και απόσυρσης των ερεθισμάτων στα υποκείμενα. Όπως περιγράφηκε στην μέθοδο, 

κάθε ερέθισμα εμφανιζόταν στην οθόνη και εξαφανιζόταν μετά την πρώτη άρθρωση 

του υποκειμένου ώστε μετά από 1΄΄ εμφανιζόταν το επόμενο ερέθισμα στην οθόνη. 

Αυτή η ρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα αρκετές φορές να συμβαίνει το εξής φαινόμενο: 

το ερέθισμα του οποίου το χρώμα κατονόμαζε το υποκείμενο να έχει ήδη εξαφανιστεί 

από την οθόνη πριν το υποκείμενο ολοκληρώσει την άρθρωση της απάντησής του. 

Έτσι, αν το χρονικό διάστημα που χρειαζόταν το υποκείμενο για να ολοκληρώσει την 

άρθρωση της απάντησής του ξεπερνούσε το 1΄΄ που μεσολαβούσε ανάμεσα στα 

ερεθίσματα, τότε το υποκείμενο βρισκόταν αντιμέτωπο με το επόμενο ερέθισμα πριν 

να προλάβει να ολοκληρώσει την απάντησή του στο προηγούμενο. Ως εκ τούτου, τα 

υποκείμενα σχημάτιζαν την εντύπωση ότι τα ερεθίσματα εμφανίζονταν και 

προχωρούσαν με ταχύτητα ρυθμισμένη από τον υπολογιστή, ανεξάρτητα από τις 

απαντήσεις τους, ενώ στην πραγματικότητα οι απαντήσεις των υποκειμένων ήταν που 

προωθούσαν τα ερεθίσματα. Όπως προέκυψε και από συζητήσεις με τους 

συμμετέχοντες κατόπιν των πειραμάτων, αυτή η παρανόηση είχε ως αποτέλεσμα 

πολλές φορές οι συμμετέχοντες να βιάζονται να απαντήσουν γιατί, όπως 

χαρακτηριστικά είπαν κάποιοι, «οι λέξεις έφευγαν» ή «έτρεχαν». 
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Ο περιορισμός αυτός έχει προφανείς επιδράσεις στην συμπεριφορά των 

υποκειμένων, και ιδιαίτερα στην συνθήκη «ακρίβεια», εφόσον πιθανότατα η τεχνική 

αυτή ρύθμιση λειτούργησε ως παρεμβαλλόμενη μεταβλητή. Είναι πιθανόν δηλαδή τα 

υποκείμενα να ήταν υπάκουα στην οδηγία της ακρίβειας και επομένως να μην 

βιάζονταν αλλά το ερέθισμα της μερικής ασυμφωνίας της εμφάνισης απόσυρσης 

ερεθισμάτων με τις δικές τους απαντήσεις να λειτούργησε ως αντίρροπη δύναμη, 

μειώνοντας τον χρόνο ανταπόκρισης των υποκειμένων σε λιγότερο από αυτόν τον 

οποίο θα χρειάζονταν για να απαντήσουν στα ερεθίσματα αν απλά υπάκουαν στις 

οδηγία της ακρίβειας, χωρίς την παρεμβολή αυτού του περιορισμού. Επομένως, 

υποθέτουμε ότι ο έλεγχος αυτής της παρεμβαλλόμενης μεταβλητής πιθανότατα θα 

οδηγούσε σε μεγαλύτερες και στατιστικά σημαντικότερες διαφοροποιήσεις στον 

χρόνο ανταπόκρισης των υποκειμένων στις δύο συνθήκες. 

Ένας άλλος περιορισμός που διαπιστώθηκε κατόπιν συζητήσεων είναι ότι το 

χρώμα «μωβ» εκλαμβανόταν από αρκετά από τα υποκείμενα ως «ροζ». Ως 

αποτέλεσμα, τα υποκείμενα κάποιες φορές καθυστερούσαν περισσότερο να 

απαντήσουν διότι αρχικά είχα σκεφτεί ότι η απάντηση είναι «ροζ», αλλά στην 

συνέχεια, διαπίστωναν ότι μια τέτοια απάντηση δεν ήταν εφικτή διότι το «ροζ» δεν 

υπήρχε ανάμεσα στις πιθανές τους επιλογές. Έτσι, παρόλο που είχαν ήδη 

αναγνωρίσει το χρώμα, καθυστερούσαν να απαντήσουν για διαδικαστικούς λόγους. Ο 

περιορισμός αυτός εφιστά την προσοχή στην σωστή αντιστοίχηση χρωμάτων και της 

ονομασίας με την οποία είναι γνωστά. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι ίδιοι τόνοι και 

αποχρώσεις του χρωματικού φάσματος ονομάζονται με διαφορετικά ονόματα σε 

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (βλ. πχ. Roberson, 2005). 

Η επίδραση της σειράς η οποία διαπιστώθηκε όταν τα υποκείμενα έλαβαν τις 

συνθήκες με τη σειρά πρώτα «ταχύτητα» και μετά «ακρίβεια» μπορεί να αποδοθεί σε 

διάφορους παράγοντες. Κατ’ αρχάς, η διαδικασία stroop είναι μια διαδικασία με 
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πολλά διακριτικά ερεθίσματα για γρήγορες απαντήσεις, πράγμα που σε συνδυασμό με 

το πρώτο περιορισμό που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί να οδήγησε στην γενίκευση 

της ενισχυτικής δύναμης των γρήγορων απαντήσεων από το πλαίσιο της οδηγίας για 

«ταχύτητα» στο πλαίσιο της οδηγίας για «ακρίβεια». 

Επίσης, ένας δεύτερος λόγος που μπορεί να εξηγεί αυτή την επίδραση είναι 

ότι οι γρήγορες απαντήσεις τερματίζουν πιο γρήγορα τα τιμωρητικά, επώδυνα 

ερεθίσματα. Όταν το υποκείμενο δεχόταν πρώτα την συνθήκη «ταχύτητα» βρισκόταν 

μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ενισχύεται η γρήγορη απάντηση και τιμωρείται η αργή 

απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται η δράση του ατόμου να τερματίζει γρήγορα 

τα ερεθίσματα, συμπεριλαμβανομένων των τιμωρητικών ερεθισμάτων που του είναι 

επώδυνα. Η αρνητικά ενισχυτική δύναμη που έχουν τα ερεθίσματα είναι εύκολο να 

γενικευτεί από την πρώτη συνθήκη στην δεύτερη καθώς τα δύο πλαίσια είναι 

πανομοιότυπα με μόνη διαφορά την οδηγία που δίνεται στα υποκείμενα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι, όταν το υποκείμενο λαμβάνει τις συνθήκες με την 

σειρά πρώτα «ακρίβεια» και μετά «ταχύτητα», τότε στην συνθήκη «ακρίβεια» η 

αρνητικά ενισχυτική δύναμη των ερεθισμάτων, ακόμη και των τιμωρητικών, 

εξαλείφεται λόγω του ότι η οδηγία που δίνεται στα υποκείμενα δεν ενισχύει τον 

άμεσο τερματισμό των ερεθισμάτων. Όταν στην συνέχεια, στην συνθήκη «ταχύτητα», 

δοθεί η οδηγία για άμεσο τερματισμό τους, τότε θεμελιώνεται η αρνητικά ενισχυτική 

δύναμη των ερεθισμάτων αφενός λόγω της ενίσχυσης της οδηγίας, αφετέρου λόγω 

της μείωσης των αρνητικών αντιδράσεων που συνεπάγεται ο γρηγορότερος 

τερματισμός των τιμωρητικών ερεθισμάτων. 

Τελευταίος, και ίσως σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος σε συνδυασμό με 

τα παραπάνω οδηγεί στην επίδραση της σειράς, είναι η εξοικείωση των υποκειμένων 

με τα ερεθίσματα και με την διαδικασία στο σύνολό της. Εφόσον ο πειραματικός 

σχεδιασμός είναι εντός υποκειμένων, οι συμμετέχοντες έχουν χρόνο να εξοικειωθούν 
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με τα ερεθίσματα κατά την πρώτη συνθήκη που συμμετέχουν. Έτσι, όταν οι 

συμμετέχοντες έλαβαν πρώτα την οδηγία για ταχύτητα και μετά την οδηγία για 

ακρίβεια, είναι πιθανόν στην συνθήκη «ακρίβεια» να ήταν υπάκουοι στην οδηγία. 

Ωστόσο, λόγω εξοικείωσης με τα ερεθίσματα και την διαδικασία κατά την πρώτη 

συνθήκη, πιθανόν οι συμμετέχοντες να χρειάζονταν λιγότερο χρόνο για να κάνουν 

αυτό που τους ζητούσε η οδηγία στη δεύτερη συνθήκη, δηλαδή «να είναι ακριβείς, 

χωρίς να βιάζονται» με αποτέλεσμα την στατιστικά μη σημαντική διαφορά στον 

χρόνο αντίδρασής τους ανάμεσα στις δύο συνθήκες. 

Κάποιοι τελευταίοι περιορισμοί της έρευνας σχετίζονται με το δείγμα. Η 

δειγματοληψία που έγινε ήταν συμπτωματική βάσει της διαθεσιμότητας και της 

οικειοθελούς προσφοράς των συμμετεχόντων και επομένως δεν ήταν στατιστικά 

τυχαία. Επίσης, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ανήκε στον φυσιολογικό πληθυσμό, 

πράγμα που σημαίνει ότι βάσει των ερωτηματολογίων μετρήθηκαν  στοιχεία 

ιδεοψυχαναγκασμού και άλλων διαταραχών και όχι διαταραχές. 
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Παράρτημα II 

Παρατίθενται τα ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν στις κατηγορίες «ουδέτερες 

λέξεις» και «συναισθηματικό Stroop». 

 

 

Ουδέτερες λέξεις 

 

Λέξεις σχετικές με κοινωνική τιμωρία 
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