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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι είναι εφικτή η άρρητη μάθηση ερεθισμάτων τα οποία δεν 

αποτελούν το ρητό πειραματικό στόχο, σχετίζονται όμως με αυτόν χρονικά ή προβλεπτικά. 

Μέσω αυτού του σχεδιασμού εθελοντές έμαθαν ηχητικές κατηγορίες και οπτικά ερεθίσματα υπό 

το κατώφλι διάκρισης, εκτελώντας κάθε φορά διαφορετικό έργο. Στόχος της παρούσας έρευνας 

είναι η άρρητη εκμάθηση μιας ινδικής φωνητικής αντίθεσης σε οδοντικό και ανακεκαμένο τόπο 

άρθρωσης. Αφού επιβεβαιώσαμε μέσω προκαταρκτικών μελετών ότι οι Έλληνες δε μπορούν 

αρχικά να διαφοροποιήσουν τους δύο φθόγγους αλλά μαθαίνουν με ρητή εξάσκηση, 

προχωρήσαμε στην άρρητη εξάσκηση, αμφισβητώντας τη θέση ότι οι φωνητικές κατηγορίες 

κατά την ενήλικη ζωή μαθαίνονται μόνο κατόπιν παραδοσιακής εκπαίδευσης με feedback. Στο 

πείραμα 8 εθελοντές εκτελούσαν ένα έργο αναγνώρισης φωνής σε δέκα ημερήσιες συνεδρίες. 

Άκουγαν ελληνικές συλλαβές από πολλούς ομιλητές και έπρεπε να επαναλαμβάνουν τη 

συλλαβή που λεγόταν από μια από δύο φωνές-στόχους. Χωρίς να το γνωρίζουν, μεταξύ των 

Ελλήνων ομιλητών ακουγόταν ένας Ινδός να λέει συλλαβές που άρχιζαν με τους δύο ινδικούς 

φθόγγους. Ο ανακεκαμένος, ο άρρητος στόχος της μάθησης, ακουγόταν πάντοτε πριν τις φωνές-

στόχους, ενώ ο οδοντικός εμφανιζόταν τυχαία μέσα στην ακολουθία. Προκειμένου να ελέγξουμε 

αν οι εθελοντές έμαθαν τον ανακεκαμένο επειδή συσχετιζόταν συστηματικά, χρονικά ή 

προβλεπτικά, με την εμφάνιση του ρητού έργου, των φωνών-στόχων, τους εξετάσαμε μετά το 

πέρας του παιχνιδιού για πρώτη φορά στην αναγνώριση και διάκριση των ινδικών ήχων και τους 

συγκρίναμε με τους εθελοντές της προκαταρκτικής έρευνας. Μέχρι τώρα δε φαίνεται να υπάρχει 

διαφορά στις επιδόσεις των ομάδων. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι εθελοντές και 

επιπρόσθετη εκπαίδευση προκειμένου να ελέγξουμε αν η άρρητη μάθηση φωνητικών 

αντιθέσεων ξένων γλωσσών είναι εφικτή.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1. Εγκεφαλική ευπλαστότητα   

 

 Η παρούσα έρευνα οικοδομείται με βάση την ευρύτερη βιβλιογραφία γύρω από την 

εγκεφαλική ευπλαστότητα, την ικανότητα δηλαδή του εγκεφάλου να μαθαίνει και να 

αναδομείται μέσα από την εμπειρία. Τα ευρήματα πλήθους μελετών των τελευταίων δεκαετιών 

ανατρέπουν προηγούμενες στατικές θεωρήσεις και συγκλίνουν προς μια σύλληψη του ενήλικου 

εγκεφάλου ως ενός δυναμικού συστήματος, ικανού να τροποποιείται διαρκώς ανταποκρινόμενος 

στις ανάγκες και τις εμπειρίες του οργανισμού (Ahissar & Hochstein, 2004· Buonomano & 

Merzenich, 1998· Guenther και συν., 1999, 2004). 

 Ο εγκεφαλικός φλοιός θεωρείται το κατεξοχήν πεδίο εκδήλωσης της ευπλαστότητας, 

παρότι έχει υποστηριχθεί ότι, κάτω από ορισμένες συνθήκες, η τελευταία εκδηλώνεται σε κάθε 

επίπεδο του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και υποφλοιωδών περιοχών. Οι 

αισθητηριακές φλοιικές περιοχές, που είναι αφιερωμένες στην όραση, την ακοή και την αφή 

αναπαριστούν τις πληροφορίες που δέχονται από τα αντίστοιχα περιφερειακά αισθητικά 

συστήματα με τοπογραφικό τρόπο. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι αυτοί οι φλοιικοί «χάρτες» 

δεν παραμένουν στατικοί στους ενήλικες αλλά υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές κατά τη διάρκεια 

της ζωής (Buonomano & Merzenich, 1998). 

 Μελέτες σε άτομα με εγκεφαλική βλάβη και πειράματα αισθητηριακής αποστέρησης σε 

ζώα δείχνουν ότι όταν οι φυσιολογικές συνδέσεις από κάποια περιοχή της περιφέρειας προς το 

φλοιό καταστρέφονται, το κομμάτι του φλοιού που αντιπροσώπευε τη συγκεκριμένη περιοχή δεν 

παραμένει ανενεργό· μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζει και ανταποκρίνεται σε 

ερεθίσματα που προηγουμένως ενεργοποιούσαν μόνο γειτονικές περιοχές (Buonomano & 

Merzenich, 1998). Δραματικές ανακατατάξεις στις τοπογραφικές φλοιικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να προκύψουν και ως αποτέλεσμα εξάσκησης σε κάποιο έργο. Παραδείγματος χάριν, 

σε μια κλασική μελέτη, οι Wang και συν. (1995) επιχείρησαν να εκπαιδεύσουν ενήλικους 

νυκτιπίθηκους σε ένα έργο διάκρισης κατά το οποίο μια ράβδος άγγιζε ταυτόχρονα την άπω 

φάλαγγα τριών δαχτύλων και μια άλλη, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τη μεσαία φάλαγγα. 
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Μετά από εκτεταμένη εξάσκηση περίπου ενός μήνα, φάνηκε ριζική αναδιάρθρωση στην περιοχή 

του πρωτοταγή αισθητικού φλοιού που αντιπροσωπεύονται τα δάχτυλα· αντί του συνηθισμένου 

σχεδίου κατά το οποίο σε κάθε δάχτυλο αντιστοιχεί μια χωριστή περιοχή, βρέθηκαν χωριστές 

περιοχές που αντιστοιχούν σε κάθε φάλαγγα.  

 Φαίνεται ότι ο φλοιός αναδιανέμει τις περιοχές του με τρόπο που καθορίζεται από την 

εμπειρία Αυτή η διαρκής ιδιότητα αναδιοργάνωσης ως αντίδραση σε συμπεριφορικά χρήσιμα 

και κρίσιμα ερεθίσματα θεωρείται ότι μπορεί να εξηγήσει ένα μεγάλο εύρος φαινομένων 

αντιληπτικής μάθησης κατά την ενήλικη ζωή (Buonomano & Merzenich, 1998).  

 Ως αντιληπτική μάθηση έχει οριστεί η βελτίωση των ικανοτήτων ενός οργανισμού να 

ανταποκρίνεται σε ένα αντιληπτικό έργο κατόπιν εξάσκησης (Ahissar & Hochstein, 2004) και η 

σχετικά μακρόχρονη αλλαγή στο αντιληπτικό σύστημα του οργανισμού, η οποία του επιτρέπει 

να ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιβάλλον του και προκαλείται από το περιβάλλον του 

(Goldstone, 1998). Και οι δύο ορισμοί που παραθέσαμε υπογραμμίζουν τα δύο ουσιώδη μέρη 

του φαινομένου: κατά την αντιληπτική μάθηση ένας οργανισμός αλλάζει μέσω της εμπειρίας και 

της εξάσκησης σε ένα έργο, σε μια δραστηριότητα και η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται ως 

ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα.  

 Έχει υποστηριχθεί ότι οι υποκείμενοι εγκεφαλικοί μηχανισμοί της αντιληπτικής μάθησης 

περιλαμβάνουν νευρορυθμιστικά συστήματα σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που, μέσα 

από την απελευθέρωση των κατάλληλων νευροδιαβιβαστών (όπως ακετυλοχολίνη, ντοπαμίνη, 

νορεπινεφρίνη) αυξάνουν την ευαισθησία του οργανισμού σε ένα ερέθισμα (Bao και συν., 2001· 

Seitz & Watanabe, 2005). Για παράδειγμα, οι Bao και συν. (2001) ταίριαξαν συστηματικά την 

παρουσίαση ενός ήχου μιας συγκεκριμένης συχνότητας με ηλεκτρικό ερεθισμό της κοιλιακής 

καλυπτρικής περιοχής (VTA- μιας εγκεφαλικής περιοχής που απελευθερώνει ντοπαμίνη) σε 

ποντίκια. Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση στο μέγεθος του ακουστικού φλοιού των ζώων που 

είχαν δεχτεί τον πειραματικό χειρισμό και αύξηση στην περιοχή του φλοιού που ανταποκρίνεται 

στη συχνότητα εκπαίδευσης, με παράλληλη μείωση των παρακείμενων συχνοτήτων. 

 Πολλές έρευνες αντιληπτικής εξάσκησης σε ανθρώπους και ζώα έχουν δείξει 

εντυπωσιακά φαινόμενα ευπλαστότητας κατά την ενήλικη ζωή και τα αποτελέσματα της 

μάθησης, η αλλαγή στην αντιληπτική ευαισθησία του οργανισμού σε ένα εύρος ερεθισμάτων, 

έχουν καταγραφεί σε επίπεδο νευροφυσιολογίας και συμπεριφοράς (Buonomano & Merzenich, 
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1998· Bao και συν., 2001· Goldstone, 1998· Guenther και συν., 1999, 2004· Wang και συν., 

1995).  

  

 

1.2. Αντιληπτική μάθηση νέων φωνητικών κατηγοριών 

 

1.2.1. Βιολογική ωρίμανση ή  μαθημένη δυσκαμψία; 

 Μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση στη διαρκή ικανότητα του ενήλικου εγκεφάλου για μάθηση 

και αλλαγή μέσω της εμπειρίας αποτελούν, κατά ορισμένους, οι ξένες γλώσσες. Είναι 

διαπιστωμένο από εμπειρικές μελέτες αλλά και από την απλή παρατήρηση ότι η ικανότητα 

εκμάθησης ξένων γλωσσών κατά την ενήλικη ζωή είναι μειωμένη, αργή, κοπιώδης και πολύ 

συχνά ατελής. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι άρχισαν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα μετά την 

εφηβεία εμφανίζουν, κατά κανόνα, διαφορές από άτομα που έμαθαν τη γλώσσα αυτή ως 

μητρική, ενώ ακόμα και για άτομα που άρχισαν την εκμάθηση της κατά τη διάρκεια της 

παιδικής τους ηλικίας, παραμένει διαμφισβητούμενο το αν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν στα 

επίπεδα των φυσικών ομιλητών της (Flege, 2003). Η παρατήρηση αυτή ισχύει για όλους τους 

τομείς της γλώσσας, από τη φωνολογία και το συντακτικό μέχρι την επικοινωνιακή χρήση της 

(Newport και συν., 2002), ωστόσο εμάς στη συνέχεια θα μας απασχολήσει αποκλειστικά η 

φωνητική αντίληψη. Συγκεκριμένα, το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε 

αφορά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ενήλικου εγκεφάλου στην εκμάθηση νέων 

φθόγγων νέων γλωσσών.  

 Είναι γνωστό ότι ένα βρέφος είναι δυνάμει ικανό να μάθει όλες τις φωνητικές διακρίσεις 

όλων των γλωσσών, ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής του και παράλληλα 

με την ανάπτυξη του φωνολογικού συστήματος της μητρικής του γλώσσας χάνει βαθμιαία την 

ικανότητα διάκρισης ορισμένων φθόγγων που δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον του. Κατά την 

ενήλικη ζωή φαίνεται ότι, παρόλο που η ικανότητα εκμάθησης νέων φωνητικών διακρίσεων που 

δεν συναντώνται στην μητρική γλώσσα του ομιλητή διατηρείται σε κάποιο βαθμό, ορισμένες 

φωνητικές κατηγορίες συχνά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαθευτούν. Ένα αρκετά γνωστό και 

καλά μελετημένο παράδειγμα είναι η επίμονη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ιάπωνες, κινέζοι 

και κορεάτες ομιλητές στην εκμάθηση της φωνητικής διάκρισης μεταξύ των φθόγγων [r] και [l] 
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που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές και πολλές άλλες γλώσσες. Παρότι βρέφη στην Ιαπωνία 

ηλικίας 6-8 μηνών είναι ικανά να διακρίνουν τη φωνητική αυτή αντίθεση χωρίς δυσκολία, πολύ 

σύντομα (ήδη από το 10ο- 12ο μήνα) τα ίδια βρέφη φαίνεται να χάνουν αυτή την ικανότητα 

(Saffran και συν., 2006). Ενήλικες Ιάπωνες, ακόμα και μετά από χρόνια έκθεσης σε αγγλόφωνα 

περιβάλλοντα, συστηματικής χρήσης της αγγλικής γλώσσας και εκτεταμένης εξάσκησης, 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην αντίληψη και παραγωγή αυτών των 

φθόγγων (Logan et al., 1991· McCandliss et al., 2002). Προφανώς το πρόβλημα δεν περιορίζεται 

μόνο στους Ιάπωνες ή τους συγκεκριμένους φθόγγους. Αρκετές άλλες περιπτώσεις δυσκολίας 

στην εκμάθηση συγκεκριμένων φωνητικών κατηγοριών μιας ξένης γλώσσας είναι άφθονες στη 

βιβλιογραφία (Bradlow, υπό έκδοση, Flege, 2003· Wang, 2002).  

 Από μια αρχική κατάσταση μιας, κατά τεκμήριο, απεριόριστης εγγενούς ικανότητας για 

μάθηση όλων των ήχων όλων των γλωσσών, μέχρι μια κατάσταση όπου η εκμάθηση μιας 

φωνητικής κατηγορίας γίνεται εξαιρετικά δυσχερής και, συχνά, ατελέσφορη, τι μεσολαβεί; 

 Παρακάμπτοντας τις λεπτομέρειες και τον πλούτο των επιχειρημάτων και ευρημάτων 

τους, θα μπορούσαμε σε αδρές γραμμές να ταξινομήσουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες. Στο ένα άκρο θα τοποθετούσαμε το ρεύμα εκείνο σκέψης που κάνει λόγο 

για απώλεια ικανότητας μάθησης ως αποτέλεσμα της βιολογικής ωρίμανσης. Η πλέον γνωστή 

και κλασική προσέγγιση στο πρόβλημα, η υπόθεση της «κρίσιμης περιόδου» για την απόκτηση 

της γλώσσας, όπως πρωτοδιατυπώθηκε από το Lenneberg το 1967, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια 

προκαθορισμένη κρίσιμη χρονική περίοδος, πέραν της οποίας (μετά το 13ο περίπου έτος) η 

ικανότητα γλωσσικής εκμάθησης χάνεται μόνιμα εξαιτίας της αδυναμίας του εγκεφάλου να 

προβεί στις απαραίτητες αναδιασυνδέσεις (Lenneberg, 1967). Σε ό,τι αφορά την εκμάθηση μιας 

δεύτερης, ξένης γλώσσας, έχει υποστηριχθεί ότι και αυτή είναι περιορισμένη πέραν της κρίσιμης 

περιόδου λόγω γενικότερων όψεων της νευρολογικής ωρίμανσης, απώλειας της νευρωνικής 

ευπλαστότητας ή του απαραίτητου «νοητικού εξοπλισμού» (βλ. σχετικές αναφορές σε απόψεις 

των οπαδών περί κρίσιμης περιόδου από το Flege, 2003). 

 Μια εναλλακτική προσέγγιση του ζητήματος αντιμετωπίζει το φαινόμενο της μειωμένης 

ικανότητας γλωσσικής εκμάθησης κατά την ενήλικη ζωή όχι ως απώλεια ικανότητας για μάθηση  

λόγω βιολογικών περιορισμών (οι τελευταίοι δε μπορούν να αποκλειστούν αλλά δε θεωρούνται 

καταρχήν απαραίτητοι προκειμένου να περιγράψουν φαινόμενα ελλιπούς μάθησης) αλλά ως 

δυσκαμψία στη μάθηση ως αποτέλεσμα της ίδιας της  μάθησης (Flege, 2003· McCandliss et al., 
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2002· Πρωτόπαπας, 2004). Πρόκειται για μια σειρά θεωριών που αλλού διαφοροποιούνται και 

αλλού συμπληρώνει η μια την άλλη και που συγκλίνουν ως προς την υπογράμμιση του κρίσιμου 

ρόλου της προϋπάρχουσας εμπειρίας με τους ήχους της μητρικής γλώσσας του ατόμου στην 

μετέπειτα ικανότητα εκμάθησης του φωνολογικού συστήματος μιας ξένης γλώσσας.  

 Πως μπορεί η εμπειρία με τους ήχους μιας γλώσσας να δημιουργεί δυσκολίες στην 

εκμάθηση των ήχων της ξένης γλώσσας; Διάφορες πετυχημένες μεταφορές που έχουν 

χρησιμοποιηθεί χαρακτηρίζουν τη μητρική γλώσσα ως ένα «μαγνήτη» ή «δίκτυο» ή «φίλτρο» 

μέσω του οποίου θα περάσουν οι ήχοι της δεύτερης γλώσσας. 

 Για παράδειγμα, σύμφωνα με το μοντέλο αντιληπτικής αφομοίωσης (PAM) της Best και 

των συνεργατών της (όπως αναφέρεται από τους Flege, 2003· Πρωτόπαπας, 2004), η ικανότητα 

και ακρίβεια διάκρισης των φθόγγων μιας ξένης γλώσσας είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

βαθμού αφομοίωσης των ήχων αυτών στις προϋπάρχουσες φωνητικές κατηγορίες της μητρικής 

γλώσσας του ακροατή. Πιο απλά, στο βαθμό που δύο διαφορετικοί φθόγγοι μιας ξένης γλώσσας 

δεν ακούγονται ως ίδιοι (ή δεν ακούγονται καν ως ήχοι ομιλίας) και, άρα, δεν αφομοιώνονται 

στις φωνητικές κατηγορίες της μητρικής γλώσσας του ατόμου, ο ακροατής δε θα έχει δυσκολία 

στη διάκριση των ήχων αυτών. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές οι φθόγγοι μιας ξένης γλώσσας 

αφομοιώνονται αντιληπτικά στις κατηγορίες της γλώσσας μας, τουλάχιστον κατά τα πρώτα 

στάδια της εκμάθησης. Η μεγαλύτερη δυσκολία προκύπτει όταν δύο διακριτές φωνητικές 

κατηγορίες της υπό μάθηση γλώσσας ακούγονται παρόμοιες και εξίσου αποδεκτές με μια 

φωνητική κατηγορία της δικής μας. Σε αυτή την περίπτωση, η αφομοίωση των δύο κατηγοριών 

της ξένης γλώσσας σε μια κατηγορία της μητρικής μπορεί να προκαλεί ανυπέρβλητα εμπόδια 

στην εκμάθηση των νέων ήχων, τα οποία όμως οφείλονται στην προηγηθείσα μάθηση και όχι σε 

απώλεια νευρωνικής ευπλαστότητας λόγω ωρίμανσης.  

 Στην ίδια λογική, το μοντέλο του μαγνήτη της φυσικής γλώσσας (Native Language 

Magnet- NLM) της Kuhl και των συνεργατών της (όπως αναφέρεται από το Flege, 2003) 

υποστηρίζει ότι το φωνολογικό σύστημα, που διαμορφώνεται ήδη από την βρεφική ηλικία, 

διαμορφώνει τις φωνητικές του κατηγορίες βασισμένο στη συχνότητα των ακουστικών 

χαρακτηριστικών που εντοπίζει στην ομιλία του περιβάλλοντός του. Έτσι δημιουργείται ένα 

πολύπλοκο δίκτυο, το οποίο λειτουργεί σαν ένας αντιληπτικός «μαγνήτης» στους ήχους ομιλίας 

ξένων γλωσσών, δίνοντας συχνά έμφαση σε ακατάλληλες ή αγνοώντας κατάλληλες για την ξένη 

γλώσσα ακουστικές διαστάσεις. Και πάλι τα αποτελέσματα της προηγηθείσας εμπειρίας με μια 
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γλώσσα και όχι η απώλεια νευρωνικού δυναμικού είναι η αιτία της δυσκολίας στη μάθηση. Το 

NLM προβλέπει ότι, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα φαινόμενα παρεμβολής της μητρικής 

γλώσσας σε ήχους της ξένης, θα πρέπει η εκπαίδευση να επιχειρήσει να «συγκεφαλαιώσει» την 

εμπειρία ενός βρέφους, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι να εκτεθούν σε ερεθίσματα των οποίων οι 

ακουστικές διαφορές έχουν μεγεθυνθεί (προκειμένου να γίνουν αντιληπτά ως διαφορετικά) και 

να υπάρξει πλούσια παρουσίαση ερεθισμάτων, από πολλούς ομιλητές. 

 Οι προηγούμενες θεωρίες, παρότι περιγράφουν τους περιορισμούς στην εκμάθηση 

συγκεκριμένων φωνητικών διακρίσεων από ενήλικες με ήδη διαμορφωμένο φωνολογικό 

σύστημα, αποτυγχάνουν να συλλάβουν τη δυνατότητα αλλαγής του συστήματος αυτού και 

υπέρβασης των περιορισμών μέσα από την εμπειρία και τη μάθηση. Το μοντέλο μάθησης 

ομιλίας (Speech Learning Model, SLM) του Flege (όπως αναφέρεται από το Flege, 2003) 

επιχειρεί να συλλάβει αυτή ακριβώς τη δυναμική του συστήματος. Το SLM ξεκινά από μια 

«προκλητική», μάλλον, δήλωση: οι ικανότητες στις οποίες οφείλεται η επιτυχής πρόσκτηση του 

φωνολογικού συστήματος της μητρικής γλώσσας του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των 

ικανοτήτων σχηματισμού νέων φωνητικών κατηγοριών για σύμφωνα και φωνήεντα ξένων 

γλωσσών, παραμένουν άθικτες κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Με τη ριζοσπαστική αυτή 

θέση το SLM τοποθετείται ακριβώς στην αντίπερα όχθη από τις θεωρίες περί κρίσιμης περιόδου 

και ταυτόχρονα διαφοροποιείται από το PAM και το NLM. Συνοπτικά το μοντέλο υποστηρίζει 

ότι μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία κατά την οποία θα υπάρξει επαρκής έκθεση του 

ατόμου σε ήχους της ξένης γλώσσας από φυσικούς ομιλητές της, και εφόσον το άτομο τη 

χρησιμοποιεί συχνά χωρίς παράλληλα να χρησιμοποιεί τη μητρική του, το «φιλτράρισμα» της 

ξένης γλώσσας είναι, καταρχήν, δυνατό να ξεπεραστεί καθώς τα άτομα θα αποκτούν ένα πυκνό 

δίκτυο λεξικών στοιχείων που θα πρέπει να διαφοροποιηθούν φωνητικά
1
. 

 Τα προηγούμενα μοντέλα παρέχουν εξηγήσεις για τις δυσχέρειες στη μάθηση και 

προβαίνουν σε προβλέψεις αναφορικά με την ευκολία ή τη δυσκολία με την οποία η εμπειρία με 

τους ήχους ξένων γλωσσών θα οδηγήσει στο σχηματισμό των νέων φωνητικών κατηγοριών. Δεν 

                         

1 Σύμφωνα πάντως και με το SLM, ο σχηματισμός νέων φωνητικών κατηγοριών μπορεί, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Παρότι οι δυνατότητες του συστήματος διατηρούνται άθικτες, οι 

πιθανότητες σχηματισμού νέων κατηγοριών μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Καθώς η φωνολογική αντίληψη 

αναπτύσσεται και τελειοποιείται, η τάση αφομοίωσης φθόγγων μιας ξένης γλώσσας σε κατηγορίες της μητρικής 

γλώσσας του ατόμου γίνεται ολοένα και ισχυρότερη. Σε περίπτωση που δείγματα ενός φθόγγου της ξένης γλώσσας 

κατηγοριοποιούνται επίμονα ως δείγματα ενός φθόγγου της μητρικής, ο σχηματισμός νέας φωνητικής κατηγορίας 

είναι δυνατό να μπλοκαριστεί μόνιμα (Flege, 2003). 
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προσδιορίζουν ωστόσο το μηχανισμό που θα επιτρέψει ή θα αποτρέψει αυτή την αλλαγή. Οι 

McCandliss και συν. (2002) προσπάθησαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα περιγράφοντας 

τους υποκείμενους εγκεφαλικούς μηχανισμούς μάθησης και αντίστασης στη μάθηση.   

 Προτείνοντας μια προσαρμοσμένη για τη φωνητική αντίληψη εκδοχή του μοντέλου του 

Hebb, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, ως αποτέλεσμα της εμπειρίας με μια γλώσσα, εγκεφαλικοί 

μηχανισμοί τείνουν να ενισχύουν την πρώιμα εδραιωμένη τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται 

ως ίδιο ένα εύρος διακριτών ακουστικών ερεθισμάτων (δηλαδή να κατηγοριοποιούν τους ήχους 

σε φθόγγους). Αυτοί οι μηχανισμοί είναι δυνατό να παρακωλύουν την εκμάθηση νέων 

φωνητικών διακρίσεων ακόμα και μετά από πολύωρη έκθεση σε συγκεκριμένους φθόγγους μιας 

ξένης γλώσσας. Αν δύο διαφορετικοί φθόγγοι προκαλούν ένα κοινό αντίλημμα, μια κοινή 

νευρωνική αναπαράσταση, τότε εξαιτίας των χεμπιανών μηχανισμών η επαναλαμβανόμενη 

παρουσίασή τους θα έχει απλώς ως αποτέλεσμα να ενισχύεται η αντίδραση του ατόμου να τους 

ακούει ως ίδιους. Προκειμένου να υπάρξει αντιληπτική μάθηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ερεθίσματα που μπορούν σε πρώτη φάση να προκαλέσουν διακριτές αντιληπτικές 

αναπαραστάσεις. Εν συνεχεία και μέσω των ίδιων μηχανισμών μάθησης, η τάση των 

εκπαιδευόμενων να αντιλαμβάνονται τους ήχους ως διακριτούς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω 

και να υπάρξει ταχεία αντιληπτική μάθηση.  

 

1.2.2. Αντιληπτική φωνητική εξάσκηση 

 Παρά τις δυσχέρειες στη μάθηση λόγω βιολογικής ωρίμανσης ή λόγω προηγούμενης 

εμπειρίας, φαίνεται ότι τελικά οι δυσκολίες δεν είναι αξεπέραστες. Οι έρευνες των τελευταίων 

δεκαετιών στην αντιληπτική φωνητική εξάσκηση σε φωνητικές κατηγορίες ξένων γλωσσών μας 

διδάσκει ότι υπάρχουν περιθώρια για μάθηση κατά την ενήλικη ζωή, ακόμα και για «δύσκολες» 

φωνητικές αντιθέσεις. 

 Το πιο γνωστό και καλά μελετημένο παράδειγμα είναι η εκπαίδευση Ιαπώνων ομιλητών 

στη φωνητική διάκριση μεταξύ [r] και [l]. Η συγκεκριμένη διάκριση, λόγω της ασυνήθιστης 

δυσκολίας που παρουσιάζει για τους Ιάπωνες σε σχέση με άλλους λαούς και άλλες φωνητικές 

κατηγορίες, αποτελεί συνηθισμένο πεδίο σύγκρισης, αντιπαράθεσης και ελέγχου διαφόρων 

τεχνικών εκπαίδευσης που έχουν κατά καιρούς εφαρμοσθεί (Bradlow, υπό έκδοση·  Iverson, 

2003). 
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 Το 1984, σε μια πρωτοποριακή μελέτη που άνοιξε το δρόμο για μελλοντικές έρευνες 

φωνητικής εξάσκησης σε φθόγγους ξένων γλωσσών, οι Strange και Dittman (όπως αναφέρεται 

από τους Bradlow, υπό έκδοση· Logan και συν., 1991) επεχείρησαν να εκπαιδεύσουν Ιάπωνες 

στη φωνητική αυτή αντίθεση. Οι ερευνητές βασίστηκαν σε μια μέθοδο εκπαίδευσης που είχε 

αρχικά χρησιμοποιηθεί με στόχο να αυξήσει την ικανότητα διάκρισης ακροατών σε λεπτές 

διαφορές ήχων που ανήκαν στην ίδια κατηγορία. Στη μελέτη των Strange και Dittman οι 

ακροατές εκτελούσαν ένα έργο διάκρισης. Άκουγαν ζεύγη από συνθετικούς ήχους που είχαν 

παραταχθεί με βάση ένα ακουστικό συνεχές («rock»-«lock») και έπρεπε να αποφασίσουν αν οι 

ήχοι ήταν ίδιοι ή διαφορετικοί. Μετά από κάθε αντίδραση δέχονταν άμεση πληροφόρηση για 

την ορθότητα της απόκρισής τους. Πριν και μετά την εκπαίδευση οι ερευνητές υπέβαλαν τους 

Ιάπωνες σε ένα έργο κατηγοριοποίησης με φυσικούς ήχους και σε ένα έργο διάκρισης με 

συνθετικούς ήχους, το οποίο περιλάμβανε γνωστά ερεθίσματα από το ακουστικό συνεχές στο 

οποίο είχαν εκπαιδευτεί («rock»-«lock») και νέα ερεθίσματα από ένα διαφορετικό συνεχές στο 

οποίο δεν είχαν εκτεθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης («rake»-«lake»). Η σύγκριση μεταξύ 

προελέγχου (pre-test) και μεταελέγχου (post-test) έδειξε ότι ενώ οι Ιάπωνες βελτίωσαν τις 

επιδόσεις τους στη διάκριση των συνθετικών ήχων, γνωστών και νέων, δεν κατάφεραν να 

αυξήσουν τις επιδόσεις τους στην κατηγοριοποίηση των φυσικών. Η εκπαίδευση δηλαδή, αν και 

αποδείχτηκε αποτελεσματική για τους συνθετικούς φθόγγους, δεν μπόρεσε να γενικευτεί σε 

φυσικούς φθόγγους προερχόμενους από φυσικούς ομιλητές. 

 Κατοπινές μελέτες επιχείρησαν να ερμηνεύσουν αυτή την αποτυχία στη γενίκευση της 

μάθησης και να την υπερβούν. Οι Logan και συν. (1991) ανέδειξαν μια σειρά από αδύναμες 

πλευρές στη μελέτη των Strange και Dittman και ανέπτυξαν μια διαφορετική, περισσότερο 

ρεαλιστική οικολογικά μεθοδολογία με αντικειμενικό στόχο τη μεταφορά της μάθησης από τα 

ερεθίσματα εκπαίδευσης σε νέα ερεθίσματα στα οποία οι ακροατές εκτίθενται για πρώτη φορά.  

 Κατά πρώτον αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα του έργου εκπαίδευσης που 

χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη μελέτη και επέλεξαν να εκπαιδεύσουν τους Ιάπωνες σε ένα 

έργο κατηγοριοποίησης. Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές και επιβεβαιώνουν νεότερες μελέτες 

(Guenther και συν., 1999· 2004), η διαφορετική φύση των δύο έργων αναγκάζει τους ακροατές 

να βασιστούν σε διαφορετικούς μνημονικούς κώδικες αναπαράστασης των ερεθισμάτων και 

οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα σε επίπεδο νευροφυσιολογίας και συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα έχει υποστηριχθεί ότι η αναπαράσταση των ήχων στον εγκέφαλο περιλαμβάνει 
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έναν ακουστικό και έναν φωνητικό τρόπο κωδικοποίησης (Logan και συν. 1991· Guenther και 

συν., 1999). Ένα έργο διάκρισης στο οποίο δύο ήχοι παρουσιάζονται με πολύ μικρή διαφορά 

μεταξύ τους προωθεί περισσότερο τον ακουστικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται σε πληροφορίες 

στην αισθητηριακή μνήμη και είναι περισσότερο ακριβής ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του ήχου· αντίθετα, ένα έργο κατηγοριοποίησης «επιβάλλει» στους εκπαιδευόμενους να 

αναπτύξουν και να βασιστούν σε φωνητικούς μνημονικούς κώδικες στη βραχύχρονη μνήμη. 

Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη για το σχηματισμό νέων 

φωνητικών κατηγοριών αφού οδηγεί σε μείωση στην ικανότητα των ακροατών να 

αντιλαμβάνονται διαφορές μεταξύ ήχων της ίδιας κατηγορίας, ενώ η διάκριση επιφέρει το 

αντίθετο αποτέλεσμα
2
 (Guenther και συν., 1999) .  

 Η σημαντικότερη όμως καινοτομία που εισήγαγαν ο Logan και οι συνεργάτες του, κατά 

προτροπή και άλλων ερευνητών (όπως οι Strange και Dittman και οι Jamieson και Morosan· βλ. 

Bradlow, υπό έκδοση), που έδωσε το στίγμα της μελέτης τους, είναι η αυξημένη ποικιλία στα 

ερεθίσματα εκπαίδευσης και στους ομιλητές. Σε αντίθεση με τους Strange και Dittman, των 

οποίων τα ερεθίσματα περιείχαν τους δύο φθόγγους σε ένα μόνο φωνητικό περιβάλλον, στις 

αρχικές θέσεις δύο λέξεων, και προέρχονταν από ένα «συνθετικό ομιλητή», οι Logan και συν. 

χρησιμοποίησαν πολλές διαφορετικές λέξεις, στις οποίες οι δύο φθόγγοι εμφανίζονταν σε 

διαφορετικές θέσεις, μεμονωμένα ή σε συμφωνικά συμπλέγματα και προέρχονταν από πολλούς 

διαφορετικούς ομιλητές. Αυτή η τεχνική «υψηλής ποικιλίας» στα ερεθίσματα εκπαίδευσης και 

στους ομιλητές (“High Variability Phonetic Training”, HVPT, βλ. Iverson, 2005), σε 

αντιπαραβολή με την «χαμηλής ποικιλίας» μέθοδο των Stange και Dittman, κρίθηκε απαραίτητη 

προκειμένου να υπάρξει γενίκευση της αντιληπτικής μάθησης σε νέα ερεθίσματα και 

σχηματισμός νέων φωνητικών κατηγοριών (Logan και συν., 1991). 

 Προφανώς ένας φυσικός ομιλητής μιας γλώσσας αντιλαμβάνεται δύο φθόγγους της 

γλώσσας ως ίδιους ή διαφορετικούς, αγνοώντας ακουστικές διαφορές που οφείλονται π.χ. στις 

διαφορετικές φωνές που εκφέρουν τους φθόγγους ή στο φωνητικό περιβάλλον στο οποίο 

εμφανίζονται. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Logan και συν., η εκμάθηση νέων φωνητικών 

κατηγοριών δεν συντελείται με μια ευθεία μετάβαση από τις φωνητικές κατηγορίες της μητρικής 

                         
2
 Αυτή η διαφορά αντανακλάται και στη νευρωνική αντιπροσώπευση των ακουστικών ερεθισμάτων. Όπως δείχνουν 

μελέτες με λειτουργική μαγνητική απεικόνιση (fMRI), για ίδια ερεθίσματα εκπαίδευσης παρατηρείται ανάλογα με 

το έργο μείωση (στην κατηγοριοποίηση) ή αύξηση (στη διάκριση) της έκτασης της ενεργοποιούμενης φλοικής 

περιοχής που ανταποκρίνεται σε αυτά (Guenther και συν., 2004). 
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γλώσσας ενός ατόμου σε αυτές της δεύτερης γλώσσας. Αντίθετα, φαίνεται να διαμεσολαβείται 

από ενδιάμεσες αντιληπτικές κατηγορίες, ευαίσθητες σε τέτοιους φωνητικά «αδιάφορους» 

παράγοντες, γεγονός που πιστοποιείται από τη διακύμανση στις επιδόσεις των Ιαπώνων στη 

διαφοροποίηση των δύο φθόγγων συναρτήσει παραγόντων όπως π.χ. η θέση του φθόγγου στη 

λέξη. Η εκπαίδευση επομένως με πολλά διαφορετικά ερεθίσματα και πολλούς διαφορετικούς 

ομιλητές είναι περισσότερο αποτελεσματική γιατί εκθέτει τους ακροατές σε ένα μεγάλο εύρος 

ακουστικών και φωνητικών διαφορών των δύο φθόγγων, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την 

ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να μάθουν να εστιάζουν σε κατάλληλες και να αγνοούν 

ακατάλληλες για τη φωνητική αντίθεση διαστάσεις. Σε αυτή τη λογική, αντί της χρήσης 

εργαστηριακά κατασκευασμένων συνθετικών ερεθισμάτων χρησιμοποιήθηκαν ηχογραφημένα 

ερεθίσματα ομιλίας, από φυσικούς ομιλητές (Logan και συν., 1991).  

 Η μελέτη των ερευνητών περιλάμβανε μια φάση εκπαίδευσης διάρκειας τριών 

εβδομάδων, μια φάση αξιολόγησης της αντιληπτικής μάθησης με σύγκριση μεταξύ pre-test και 

post-test και μια φάση αξιολόγησης της γενίκευσης της μάθησης που περιλάμβανε νέα 

ερεθίσματα προερχόμενα από ένα γνωστό ομιλητή και νέα ερεθίσματα από ένα νέο ομιλητή 

στον οποίο οι ακροατές δεν είχαν εκτεθεί προηγουμένως. Σε όλες τις φάσεις του πειράματος οι 

ακροατές εκτελούσαν ένα έργο κατηγοριοποίησης. Τους παρουσιάζονταν οπτικά ζεύγη λέξεων 

που διαφοροποιούνταν μόνο ως προς το φθόγγο [r] ή [l] (π.χ. “right”, “light”), αμέσως μετά 

άκουγαν τη μια από τις δύο λέξεις και έπρεπε να αποφασίσουν σε ποιο μέλος του ζεύγους 

αντιστοιχούσε. Οι εθελοντές δέχονταν feedback μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Καταρχάς η σύγκριση 

μεταξύ pre-test και post-test έδειξε ότι οι Ιάπωνες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην 

κατηγοριοποίηση των αγγλικών φθόγγων ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο 

εύρημα όμως ήταν ότι, σε αντίθεση με την «χαμηλής ποικιλίας» μέθοδο εκπαίδευσης των 

Strange και Dittmann, η «υψηλής ποικιλίας» μέθοδος των Logan και συν. αποδείχτηκε 

αποτελεσματική ως προς τη γενίκευση της αντιληπτικής μάθησης σε νέα ερεθίσματα 

προερχόμενα από γνωστούς και νέους ομιλητές.  

 Σε μια κατοπινή μελέτη οι Lively και συν. (1994), αφού επανέλαβαν τα προηγούμενα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι, χωρίς περαιτέρω εξάσκηση ή έκθεση στα ερεθίσματα εκπαίδευσης, η 

αντιληπτική μάθηση της φωνητικής διάκρισης είχε διατηρηθεί σε κάποιο βαθμό ακόμα και έξι 

μήνες μετά το πέρας του πειράματος. Επιχειρώντας να απομονώσουν τη σχετική συμβολή των 
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δύο παραγόντων (διαφορετικοί ομιλητές, διαφορετικά φωνητικά περιβάλλοντα), οι Lively και 

συν. (1993) έδειξαν ότι χωρίς ποικιλία στους ομιλητές η παρατηρηθείσα αντιληπτική μάθηση 

σχετίζεται μόνο με τα υπό μάθηση ερεθίσματα και δε μπορεί να γενικευτεί σε νέα ερεθίσματα 

προερχόμενα από νέους ομιλητές. Επιπλέον, βάσει των ευρημάτων των Bradlow και συν. 

(1997), η αντιληπτική μάθηση σε μια φωνητική διάκριση μπορεί να γενικευτεί και στον τομέα 

της παραγωγής, δηλαδή να βελτιώσει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να παράγουν τους 

φθόγγους στους οποίους εκπαιδεύτηκαν, απουσία οποιασδήποτε ρητής οδηγίας για παραγωγή 

των φθόγγων προς τους εθελοντές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο έργο αντίληψης. 

 Παρά τη γενικότερη επιτυχία της HVPT, ένα σταθερό εύρημα σε όλες τις προηγούμενες 

μελέτες είναι ότι οι επιδόσεις των Ιαπώνων στη διαφοροποίηση των δύο φθόγγων, παρότι 

βελτιώνονται σημαντικά, δε μένουν ανεπηρέαστες από παράγοντες όπως τα διαφορετικά 

φωνητικά πλαίσια και οι διαφορετικοί ομιλητές (Wang, 2002). Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να 

επιβεβαιώνει τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις του Logan και των συνεργατών του (1991) ότι 

η εκπαίδευση βοηθά στο σχηματισμό αντιληπτικά ενδιάμεσων κατηγοριών, που δεν ταυτίζονται 

με τις φωνητικές κατηγορίες των φυσικών ομιλητών μιας ξένης γλώσσας.   

 Αρκετές μελλοντικές έρευνες υιοθέτησαν την HVPT με διάφορες παραλλαγές και τη 

δοκίμασαν σε διαφορετικούς λαούς και διαφορετικές φωνητικές αντιθέσεις, παραδείγματος 

χάριν στην εκπαίδευση αγγλόφωνων ομιλητών σε μια ινδική αντίθεση σε οδοντικό και 

ανακεκαμένο τόπο άρθρωσης ή σε διάφορα γερμανικά φωνήεντα (βλ. Bradlow, υπό έκδοση, για 

μια πιο εκτεταμένη ανασκόπηση). Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών επιβεβαίωσαν την 

αποτελεσματικότητα της HVPT ως προς το σχηματισμό νέων φωνητικών κατηγοριών και τη 

γενίκευση της αντιληπτικής μάθησης σε νέες συνθήκες. 

 Mια εναλλακτική μέθοδος που έχει εφαρμοσθεί με αρκετή επιτυχία είναι η τεχνική της 

«αντιληπτικής εξασθένισης» (“perceptual fading”). Η γενική λογική που διέπει την τεχνική αυτή 

έχει ως εξής: σε πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι εκτίθενται σε συνθετικούς ήχους από τα άκρα 

ενός συνεχούς. Τα ακραία αυτά ερεθίσματα έχουν ενισχυμένες τις κρίσιμες ακουστικές/ 

φωνητικές διαστάσεις που διαφοροποιούν τους υπό μάθηση φθόγγους, με αποτέλεσμα να 

γίνονται εύκολα αντιληπτά ως δείγματα της μιας ή της άλλης κατηγορίας. Σταδιακά, καθώς η 

ικανότητα των ακροατών να κατηγοριοποιούν ερεθίσματα με ενισχυμένες διαστάσεις 

γενικεύεται σε γειτονικά ερεθίσματα, αυξάνεται το επίπεδο δυσκολίας της εξάσκησης, δηλαδή 

παρουσιάζονται ερεθίσματα με λιγότερο ενισχυμένες τις κρίσιμες διαφοροποιητικές ακουστικές/ 
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φωνητικές διαστάσεις προς το κέντρο του συνεχούς. Στο τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης οι 

ακροατές εκτίθενται σε ήχους των οποίων οι κρίσιμες για τη διαφοροποίηση διαστάσεις 

κυμαίνονται στα φυσικά επίπεδα.  

 Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Jamieson και Morosan το 

1986 στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν Καναδούς ομιλητές σε μια αγγλική φωνητική 

διάκριση μεταξύ // και // (όπως αναφέρεται από τη Wang, 2002). Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ακροατές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στη διαφοροποίηση των φθόγγων και η 

αντιληπτική μάθηση γενικεύτηκε σε φυσικά ερεθίσματα, που δεν είχαν περιληφθεί στην 

εκπαίδευση. Η τεχνική της αντιληπτικής εξασθένισης εφαρμόσθηκε επιτυχώς και σε άλλες 

μελέτες φωνητικής εξάσκησης σε μη μητρικούς ήχους αλλά και στον τομέα της αποκατάστασης 

παιδιών με ειδικές γλωσσικές διαταραχές (Merzenich και συν., 1996· Tallal και συν., 1996). 

 Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Protopapas και Calhoun (2000) επιχείρησαν να 

εκπαιδεύσουν Ιάπωνες στην κλασική «δύσκολη» αντίθεση σε /l/ και /r/ αξιοποιώντας διδάγματα 

από τις δύο προηγούμενες μεθοδολογίες (HPVT, fading). Ο ερευνητικός σχεδιασμός 

ακολουθούσε την κλασική δομή: εκπαίδευση, σύγκριση pre-test και post-test για την αξιολόγηση 

της μάθησης στα ερεθίσματα εκπαίδευσης και έκθεση των εκπαιδευόμενων σε νέες συνθήκες για 

την αξιολόγηση της γενίκευσης της μάθησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι ακροατές 

εκτελούσαν ένα έργο κατηγοριοποίησης συνθετικών φθόγγων που είχαν παραταχθεί με βάση 

ένα συνεχές, όπως και σε προηγούμενες μελέτες με fading. Ενώ όμως στην πλειονότητα των 

μελετών αυτών η κρίσιμη για τη διαφοροποίηση ακουστική διάσταση γινόταν ευκολότερα 

αντιληπτή επειδή οι ερευνητές δυνάμωναν ή επιμήκυναν τη σχετική περιοχή του ακουστικού 

σήματος, στην παρούσα μελέτη η επεξεργασία περιλάμβανε μεγέθυνση της πραγματικής, 

φυσικής ακουστικής διαφοράς των δύο φθόγγων. Επιπλέον, καθώς οι εκπαιδευόμενοι βελτίωναν 

τις επιδόσεις τους στο έργο, παράλληλα με τη σταδιακή εξασθένιση της ακουστικής μεγέθυνσης 

των ερεθισμάτων αυξανόταν σταδιακά η ποικιλία στο φωνητικά περιβάλλοντα και στους 

ομιλητές.  

 Τα αποτελέσματα έδειξαν συστηματική βελτίωση στις επιδόσεις των Ιαπώνων στα 

ερεθίσματα εκπαίδευσης. Επίσης, υπήρξε μεταφορά της μάθησης σε νέα φωνητικά 

περιβάλλοντα και νέους ομιλητές, σε διαστάσεις δηλαδή των ερεθισμάτων στις οποίες υπήρχε 

ποικιλία κατά τη διάρκεια του έργου εκπαίδευσης, αλλά όχι σε ερεθίσματα που περιείχαν τους 

φθόγγους σε διαφορετικές θέσεις, σε μια διάσταση δηλαδή που ήταν αδιαφοροποίητη καθ’ όλη 
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τη διάρκεια της εξάσκησης (τα ερεθίσματα εκπαίδευσης περιείχαν τους δύο φθόγγους μόνο σε 

αρχική θέση, μεμονωμένους). 

 Ένας κοινός τόπος σε όλες τις μελέτες φωνητικής εξάσκησης, παρότι δεν είχε γίνει 

αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης, είναι η χρήση feedback κατά τη διάρκεια του έργου 

εκπαίδευσης. Οι McCandliss και συν. (2002) επιχείρησαν να ελέγξουν αν και υπό ποιες 

προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει μάθηση χωρίς feedback, με άξονα το προσαρμοσμένο για 

τη φωνητική αντίληψη μοντέλο μάθησης του Hebb που αναπτύχθηκε προηγουμένως. Θυμίζουμε 

ότι σύμφωνα με αυτό, οι χεμπιανοί μηχανισμοί μάθησης θα ενισχύουν την αρχική τάση των 

ατόμων να αντιλαμβάνονται δύο διακριτά ερεθίσματα ως ίδια ή διαφορετικά. Από το γενικό 

αυτό μοντέλο απορρέουν διάφορες ενδιαφέρουσες προβλέψεις αναφορικά με το έργο 

εκπαίδευσης και το ρόλο του feedback. 

 Όπως είδαμε, με την  τεχνική αντιληπτικής εξασθένισης δύο διαφορετικοί φθόγγοι, που 

προηγουμένως προκαλούσαν ένα κοινό αντίλημμα, αποκτούν κατόπιν επεξεργασίας την 

ικανότητα να προκαλούν διακριτές νευρωνικές αναπαραστάσεις. Όπως υποστηρίζουν οι 

McCandliss και συν., στο σημείο αυτό αναλαμβάνουν δράση χεμπιανοί μηχανισμοί, που θα 

ενισχύσουν την τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται τους φθόγγους ως διαφορετικούς. Με 

δεδομένο ότι η μάθηση γενικεύεται σε γειτονικά, λιγότερο ενισχυμένα ερεθίσματα, θα υπάρξει 

σχηματισμός διακριτών κατηγοριών χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση feedback κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης. Η ακουστική επεξεργασία των ερεθισμάτων, επομένως, καθιστά περιττή τη 

χρήση του feedback. 

 Τι γίνεται όμως με τα φυσικά ερεθίσματα, στα οποία η διαφοροποιητική διάσταση 

κυμαίνεται σε φυσικά επίπεδα και, άρα, δε γίνεται αντιληπτή; Σύμφωνα με το μοντέλο, αν οι δύο 

διακριτοί φθόγγοι προκαλούν την ίδια νευρωνική αναπαράσταση, η πολύωρη έκθεση στα 

ερεθίσματα δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα (ή θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα), αφού θα 

ενισχυθεί απλώς η τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται τους φθόγγους ως ίδιους. 

 Προκειμένου να ελέγξουν τις υποθέσεις αυτές οι McCandliss και συν. (2002) 

χρησιμοποίησαν στον ερευνητικό σχεδιασμό τους δύο ανεξάρτητες μεταβλητές με δύο επίπεδα 

την καθεμία: τη μέθοδο εκπαίδευσης, με ενισχυμένα ερεθίσματα και σταδιακή μείωση της 

ενίσχυσης ή με φυσικά ερεθίσματα,  και την ύπαρξη ή έλλειψη feedback. Σε κάθε μια από τις 

τέσσερις συνθήκες αντιστοιχούσε μια διαφορετική ομάδα. Ο πειραματικός στόχος ήταν και εδώ 

η εκπαίδευση Ιαπώνων στη φωνητική αντίθεση σε /r/ και /l/. 
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 Το πιο σημαντικό εύρημα των ερευνητών ήταν ότι η ομάδα που εκτέθηκε στα 

ενισχυμένα ερεθίσματα χωρίς feedback κατάφερε να βελτιώσει τις επιδόσεις της και στην 

κατηγοριοποίηση και στην διάκριση των δύο φθόγγων, σε αντίθεση με την ομάδα που εκτέθηκε 

σε φυσικά ερεθίσματα χωρίς feedback, στην οποία τρεις μέρες εκπαίδευσης δεν οδήγησαν σε 

αντιληπτική μάθηση.  

 Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δείχνει για πρώτη φορά ότι είναι εφικτή 

η μάθηση μιας φωνητικής διάκρισης χωρίς feedback. Επίσης, προσφέρει μερική επίρρωση των 

υποθέσεων των ερευνητών που διατυπώθηκαν προηγουμένως. Φαίνεται δηλαδή ότι όταν οι 

ακροατές αντιλαμβάνονται διαφορετικά ερεθίσματα ως ίδια, τότε, εξαιτίας αυτοενισχυόμενων 

μηχανισμών μάθησης του Hebb, θα εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια αντίδραση, να τα ακούνε 

δηλαδή ίδια, χωρίς να μπορούν να επωφεληθούν ακόμα και από ώρες έκθεσης σε αυτά (πράγμα 

που συνέβη με τη δεύτερη ομάδα). Η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική όταν το άτομο εκτίθεται 

σε ερεθίσματα που μπορεί καταρχήν να αντιληφθεί ως διαφορετικά. Έτσι, στη μελέτη αυτή, οι 

διακριτές αντιληπτικές αναπαραστάσεις των δύο φθόγγων που προκάλεσαν τα μεγεθυνμένα 

ερεθίσματα αυτοενισχύθηκαν και οδήγησαν σε γρήγορη βελτίωση της επίδοσης στο αντιληπτικό 

έργο. 

 Δεδομένης της αποτελεσματικότητας της HPTV και του fading, το ερώτημα που τίθεται 

είναι ποια είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος εκπαίδευσης. Ο Iverson (2005) προσπάθησε να 

απαντήσει συγκρίνοντας απευθείας τέσσερις διαφορετικές μεθόδους (HPTV και τρεις 

παραλλαγές του fading) στην εκμάθηση του /r/ και /l/ από Ιάπωνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι όλες οι μέθοδοι βελτίωσαν τις επιδόσεις των Ιαπώνων στη διαφοροποίηση των φθόγγων 

αλλά δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ τους, συνεπώς φαίνεται να 

εξισώνονται ως προς το αποτέλεσμα.  

 

Συνοψίζοντας, είναι θεωρητικά εδραιωμένο και εμπειρικά διαπιστωμένο ότι ο ενήλικος 

εγκέφαλος είναι αρκετά εύπλαστος ώστε να τροποποιηθεί δια της εμπειρίας σε νέους φθόγγους 

ξένων γλωσσών μέσα από πολλές διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης.  

 



  16 

1.3. Άρρητη μάθηση 

 

 Σε όλες τις τεχνικές αντιληπτικής φωνητικής εξάσκησης στις οποίες αναφερθήκαμε, 

παρά τις επιμέρους διαφορές τους, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη: οι εκπαιδευόμενοι 

γνωρίζουν το στόχο της εκπαίδευσης (τη μάθηση μιας φωνητικής αντίθεσης που δεν υπάρχει στη 

γλώσσα τους) και καλούνται να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτόν.  

 Μια παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει είναι ότι, ανεξάρτητα από την επιτυχία της 

ως προς το αποτέλεσμα, η βασική αυτή δομή δε φαίνεται να είναι οικολογικά ρεαλιστική. Η 

πρόσκτηση του φωνολογικού συστήματος της πρώτης γλώσσας από βρέφη αλλά σε κάποιο 

βαθμό και της δεύτερης από παιδιά και ενήλικες είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται 

χωρίς σαφή γνώση του τι μαθαίνει κανείς, χωρίς πρόθεση (incidentally), ειδική επίβλεψη, ρητές 

οδηγίες, κανόνες ή feedback (π.χ. Cleeremans, 1998, Wade & Holt, 2005). Γενικότερα, η 

πρόσκτηση μιας γλώσσας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κατεξοχήν παράδειγμα άρρητης 

μάθησης. 

 Ο όρος άρρητη μάθηση (implicit learning) εισήχθη από τον από τον Reber το 1967 και 

έχει έκτοτε χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει πολλά διαφορετικά φαινόμενα μάθησης που 

υποτίθεται ότι πραγματοποιούνται χωρίς επίγνωση και πρόθεση και, υπό μια έννοια, χωρίς 

προσοχή (Shanks, 2004).  Ένας παρεμφερής ορισμός που δίνεται από τον Cleeremans 

χαρακτηρίζει ως άρρητη μάθηση τη διαδικασία μέσω της οποίας ένας οργανισμός 

ευαισθητοποιείται σε ορισμένες περιβαλλοντικές κανονικότητες (1) ελλείψει πρόθεσης να μάθει 

αυτές τις κανονικότητες, (2) απουσία επίγνωσης ότι μαθαίνει αυτές τις κανονικότητες και, (3) με 

τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να εκφραστεί λεκτικά (Cleeremans, 

2002). Οι διαφορετικές αυτές όψεις του φαινομένου δε στερούνται προβλημάτων διασαφήνισης 

και τεκμηρίωσης. Έχουν επιχειρηθεί αρκετές απόπειρες για έναν πιο σαφή προσδιορισμό (σε μια 

πρόσφατη ανασκόπηση παρατέθηκαν 11 διαφορετικοί ορισμοί! βλ. Cleeremans, 2002), οι 

οποίες, ωστόσο, σκοντάφτουν στα διαρκή μεθοδολογικά και εννοιολογικά προβλήματα που 

αναπόφευκτα φαίνεται να συνοδεύουν τη χρήση εννοιών όπως η συνείδηση, η πρόθεση και η 

προσοχή. 
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Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια σύντομη αναφορά στο φαινόμενο της άρρητης μάθησης
3
, με 

έμφαση σε ορισμένα βασικά ζητήματα που απασχολούν το χώρο σήμερα, και θα αναφερθούμε 

επιλεκτικά σε πρόσφατες μελέτες που, εξετάζοντας ορισμένα παλιά ερωτήματα υπό νέο πρίσμα, 

ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τη σχετική συζήτηση. 

 

1.3.1. Μάθηση χωρίς επίγνωση; 

 Όπως αναφέρει ο Cleeremans (2002), το τι συνιστά έλλειψη επίγνωσης διαφοροποιείται 

κάθε φορά, ανάλογα με τη φύση του πειραματικού υποδείγματος. Σε μελέτες υποσυνείδητης 

αντίληψης (subliminal perception) οι ερευνητές επικεντρώνονται σε αλλαγές στη συμπεριφορά 

οφειλόμενες σε ερεθίσματα που δεν έχουν προηγουμένως κωδικοποιηθεί συνειδητά (είναι υπό 

το κατώφλι αναγνώρισης/ διάκρισης). Σε άλλες μελέτες άρρητης μάθησης  η έλλειψη επίγνωσης 

αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ερεθισμάτων εκπαίδευσης. 

 Για παράδειγμα, στην κλασική πειραματική διάταξη της τεχνητής γραμματικής του 

Reber (Artificial Grammar Learning- AGL· όπως αναφέρεται από τον Shanks, 2004), ζητείται 

από τους εθελοντές να απομνημονεύσουν σειρές γραμμάτων στις οποίες τα διάφορα γράμματα 

τοποθετούνται σύμφωνα με κάποιους κανόνες, μια «γραμματική». Οι εθελοντές 

πληροφορούνται για την ύπαρξη κανόνων μόνο στη φάση της εξέτασης, κατά την οποία 

καλούνται να αποφανθούν αν νέες σειρές γραμμάτων είναι γραμματικές ή όχι. Φαίνεται ότι οι 

σωστές απαντήσεις που δίνουν ξεπερνούν το ποσοστό τύχης, συνεπώς έχουν μάθει σε κάποιο 

βαθμό τους υποκείμενους κανόνες, παρότι δεν είναι σε θέση να τους εκφράσουν λεκτικά, και 

αξιολογούν συστηματικά τις σωστές απαντήσεις τους ως τυχαίες (Cleeremans 2002· Shanks, 

2004).   

 Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των υποκειμενικών test όπως τα προηγούμενα, κατά τα 

οποία ο εκπαιδευόμενος καλείται να αξιολογήσει το βαθμό επίγνωσής του σε σχέση με το 

αντικείμενο μάθησης, έχουν αμφισβητηθεί από πολλές μεριές και με αρκετά πειστικά 

                         
3
 Στην ερευνητική παράδοση της άρρητης μάθησης εντάσσουμε και τις έρευνες πάνω στη «στατιστική μάθηση» 

(statistical learning). Ο όρος εισήχθη πριν από μια δεκαετία σε μια πρωτοποριακή μελέτη της Shaffran και των 

συνεργατών της, προκειμένου να ερμηνεύσει την ικανότητα  βρεφών να αποσπούν λεξικές μονάδες κατόπιν 

έκθεσης σε ένα συνεχές ακουστικό σήμα μιας τεχνητής γραμματικής (Perruchet & Pacton, 2006· Shaffran et al., 

1996). Έκτοτε αρκετές μελέτες επανέλαβαν αυτά τα ευρήματα και τα επέκτειναν σε διαφορετικούς αισθητηριακούς 

τρόπους (οπτικά και απτικά ερεθίσματα κλπ). Τα τελευταία χρόνια, οι μέχρι πρόσφατα χωριστές ερευνητικές 

διαδρομές της άρρητης και της στατιστικής μάθησης έχουν αρχίσει να συγκλίνουν ως προς τη μεθοδολογία, τα 

φαινόμενα μάθησης που μελετούν, αλλά και ορισμένες κοινές θεωρητικές ερμηνείες αυτών των φαινομένων, με 

αποτέλεσμα σε αρκετές έρευνες οι δύο όροι να χρησιμοποιούνται αδιαφοροποίητα (Perruchet & Pacton, 2006). 
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επιχειρήματα. Για παράδειγμα, η λεπτομερής επανεξέταση αρκετών test δείχνει ότι συχνά δεν 

είναι καλοσχεδιασμένα, δεν παρέχουν επαρκές κίνητρο στους εκπαιδευόμενους στο να 

αναφέρουν όλη τη γνώση που έχουν αποκτήσει, ειδικά όταν η τελευταία συνοδεύεται από 

χαμηλό βαθμό βεβαιότητας (αποτυγχάνουν στο κατά Shanks και St. John. κριτήριο της 

ευαισθησίας, βλ. Cleeremans και συν., 1998· Cleeremans, 2002· Shanks, 2004). Μια πιο 

ουσιαστική κριτική είναι ότι η ανικανότητα λεκτικής εκφοράς των υποκείμενων κανονικοτήτων 

που έχει εισάγει ο πειραματιστής συνεπάγεται άρρητη μάθηση αυτών μόνο αν πράγματι οι 

εθελοντές έχουν μάθει αυτές τις κανονικότητες και αντιδρούν με βάση αυτές (το κατά Shanks 

και St. John. κριτήριο της πληροφορίας- information criterion, βλ. Cleeremans και συν., 1998· 

Cleeremans, 2002· Shanks, 2004). Αυτό, ωστόσο, είναι κάτι που θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 

φορά. Για παράδειγμα, στο AGL νεότερες μελέτες έδειξαν ότι για μια εξίσου επιτυχή επίδοση 

στο έργο δε χρειάζεται άρρητη γνώση μιας αφηρημένης γραμματικής δομής, απλώς μάθηση είτε 

ολόκληρων ερεθισμάτων (exemplars) είτε τμημάτων αυτών (chunks), αποτελούμενα π.χ. από 

δύο ή τρία γράμματα και, στη φάση της εξέτασης, αξιολόγηση μιας νέας σειράς ως γραμματικής 

ή όχι με βάση το αν φαίνεται οικεία στους εθελοντές σε σχέση με τα ερεθίσματα εκπαίδευσης ή 

τα τμήματα αυτών που έχουν απομνημονεύσει. Συνεπώς η ανικανότητα λεκτικής έκφρασης των 

κανόνων μπορεί να σημαίνει απλώς ότι δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τέτοιοι κανόνες (βλ. Shanks, 

2004 για μια πιο εκτενή κριτική).  

 Σε άλλες μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο «αντικειμενικά» και ευαίσθητα 

εργαλεία μέτρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη των Hammond & Squire 

(όπως αναφέρεται από το Shanks, 2004) σε έναν ασθενή με αμνησία. Σε πρώτη φάση ο ασθενής 

έπρεπε να μάθει μια λίστα λέξεων που έβλεπε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και λίγα 

λεπτά μετά να αναγνωρίσει από μια νέα λίστα τις λέξεις που είχε δει προηγουμένως. Οι 

επιδόσεις του στο έργο αναγνώρισης ήταν, όπως αναμενόταν, στο ποσοστό τύχης. Στη συνέχεια 

δόθηκε πάλι στον ασθενή μια νέα λίστα λέξεων, αυτή τη φορά όμως λίγα λεπτά μετά εξετάστηκε 

σε ένα διαφορετικό έργο. Του παρουσιάζονταν λέξεις σε μια οθόνη για λιγότερο από 100 ms και 

έπρεπε να τις πει δυνατά. Στη μέτρηση αυτή, ο ασθενής παρουσίασε κανονικά priming, δηλαδή 

το ποσοστό των λέξεων που είπε σωστά ήταν μεγαλύτερο για τις λέξεις που είχε δει 

προηγουμένως από ότι για τις νέες λέξεις. Η διάσταση στα αποτελέσματα των δύο έργων, του 

έργου αναγνώρισης που θεωρείται ότι απαιτεί συνειδητή ανάκληση και του priming, που δεν 
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προϋποθέτει κάτι τέτοιο, αποτελεί ένδειξη ότι ο ασθενής έχει μάθει κάτι, χωρίς να έχει επίγνωση 

αυτού που έχει μάθει.  

 Τα αντικειμενικά test, παρότι θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα, δεν παύουν να 

εμφανίζουν μια σειρά από αδυναμίες. Η σημαντικότερη, ίσως, από αυτές αφορά την επισήμανση 

ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα απόλυτα καθαρές συνθήκες και έργα όπου η επίγνωση 

είτε απουσιάζει εντελώς, είτε είναι απόλυτα παρούσα
4
. Συνεπώς, ακόμα και ένα αντικειμενικό 

εργαλείο, όπως ένα έργο αναγνώρισης, πιθανόν να μην είναι «αμόλυντο» από μια ορισμένη 

ασυνείδητη επεξεργασία. Η σύγχρονη τάση είναι να μην αναζητούμε απόλυτες μετρήσεις 

επίγνωσης σε μια δυαδική κλίμακα (συνείδηση/ έλλειψη συνείδησης) αλλά να συγκρίνουμε τη 

σχετική συνεισφορά ρητών και άρρητων επιρροών στην επίδοση σε ένα έργο. Μια πολλά 

υποσχόμενη μεθοδολογία που απορρέει από την προηγούμενη παραδοχή είναι η διαδικασία 

αποσύνδεσης της επεξεργασίας (process dissociation procedure) του Jacoby (όπως αναφέρεται 

από τον Cleeremans, 2002), κατά την οποία ο πειραματικός σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε οι 

ρητές και άρρητες επιρροές να έρχονται, τρόπον τινά, σε αντιπαράθεση. 

 Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη 

πειραματική διάταξη για τη μελέτης της άρρητης μάθησης, στο έργο σειριακού χρόνου 

αντίδρασης (serial reaction time- SRT). Στο έργο αυτό ένας στόχος (π.χ. μια τελεία) εμφανίζεται 

κάθε φορά σε μια από διάφορες δυνατές θέσεις σε μια οθόνη. Έργο του εθελοντή είναι να πιέσει 

όσο πιο γρήγορα μπορεί ένα πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση αυτή. Η ακολουθία των θέσεων 

του στόχου δεν είναι τυχαία, ακολουθεί μια συστηματικότητα την οποία οι εθελοντές αγνοούν. 

Ο έλεγχος της άρρητης μάθησης της ακολουθίας πραγματοποιείται ως εξής: μετά από αρκετές 

δοκιμασίες, οι ερευνητές παραβιάζουν τη συστηματικότητα στις θέσεις του στόχου, κάνοντάς 

τον να εμφανιστεί σε θέση διαφορετική από την προβλεπόμενη. Αύξηση στο χρόνο αντίδρασης 

των εθελοντών στην πίεση του κατάλληλου πλήκτρου για τη συγκεκριμένη δοκιμασία αποτελεί 

ένδειξη ότι οι εθελοντές «προβλέπουν»  την εμφάνιση του στόχου και, άρα, έχουν μάθει σε 

κάποιο βαθμό τη συστηματικότητα που κρύβεται (Shanks, 2004). 

 Οι Destrebecqz & Cleeremans (2001), αφού επανέλαβαν την προηγούμενη διαδικασία, 

ενημέρωσαν τους εθελοντές για τη συστηματικότητα στην εμφάνιση του στόχου και τους 

ζήτησαν να πιέσουν μια σειρά από πλήκτρα είτε προσπαθώντας, είτε αποφεύγοντας να παράγουν 

                         
4
 όπως το θέτει ο Cleeremans (2002) «it makes little sense to assume that conditions exist where awareness can 

simply be "turned off"». 
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την ακολουθία των θέσεων του στόχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ακόμα και όταν η εντολή 

ήταν να αποφευχθεί η ακολουθία εκπαίδευσης, οι εθελοντές εξακολουθούσαν να παράγουν 

κάποια μέρη αυτής. Συνεπώς, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν η γνώση της ακολουθίας ήταν 

συνειδητή και ελεγχόμενη, οι εθελοντές θα μπορούσαν να μη τη χρησιμοποιήσουν στη συνθήκη 

κατά την οποία τους ζητήθηκε ρητώς να την αποφύγουν. Το γεγονός ότι δεν τα καταφέρνουν 

αποτελεί ένδειξη ότι η αποκτηθείσα γνώση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς να εξαρτάται σε 

κάποιο βαθμό από το συνειδητό έλεγχο του ατόμου.  

 

1.3.2. Μάθηση χωρίς πρόθεση και προσοχή; 

 Η ακούσια (unintentional) μάθηση ερεθισμάτων, χαρακτηριστικών ή σχέσεων στα οποία 

οι εθελοντές δεν έχουν εστιάσει την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου 

αποτελεί διαρκές αίτημα των μελετών άρρητης μάθησης. Πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ρητό πειραματικό στόχο, σε αυτό που κάνει ο εθελοντής, και 

στον άρρητο στόχο, τον οποίο αγνοεί και αποτελεί το επιθυμητό αντικείμενο μάθησης. Ο 

εκπαιδευόμενος δηλαδή πρέπει να εκτελεί αυτό που του ζητείται, χωρίς να προσπαθεί σκόπιμα 

να ανακαλύψει τον πραγματικό πειραματικό χειρισμό που έχει εισάγει ο ερευνητής. Πώς 

μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι πράγματι οι εκπαιδευόμενοι θα προσέχουν αυτό που εμείς 

θέλουμε να προσέξουνε και δεν θα προσπαθούν να ανακαλύψουν τις κανονικότητες που 

κρύβονται πίσω από ένα ρητό έργο; Μια λύση που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η προσθήκη ενός 

δεύτερου έργου, που εκτελείται παράλληλα με το κύριο του πειράματος και απαιτεί μέρος της 

προσοχής του εκπαιδευόμενου, συνεπώς μειώνει την ικανότητά του να προσπαθήσει να μάθει 

σκόπιμα τον άρρητο στόχο.  

 Η υπόθεση αυτή έχει ελεγχθεί από αρκετές μελέτες, χωρίς ωστόσο να έχουν διατυπωθεί 

σαφή ευρήματα και συμπεράσματα. Φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν η 

παράλληλη εκτέλεση ενός έργου να μην έχει καμία επίδραση στην παρατηρούμενη άρρητη 

μάθηση, ενώ άλλες φορές το κόστος είναι εμφανές (βλ. Shanks, 2004). Έχει υποστηριχθεί ότι 

όταν η επεξεργασία που απαιτεί το δευτερεύον έργο δεν αφορά άσχετα και επιπρόσθετα με το 

κύριο έργο ερεθίσματα αλλά πραγματοποιείται σε ερεθίσματα που ούτως ή άλλως θα τύγχαναν 

επεξεργασίας στα πλαίσια του κυρίως έργου, τότε δε θα υπάρξει επίδραση στην άρρητη μάθηση. 

Παραδείγματος χάριν, στη μελέτη των Jimenez & Mendez (όπως αναφέρεται από το Shanks, 

2004) εθελοντές εκτελούσαν μια παραλλαγή του SRT στην οποία το ερέθισμα-στόχος ήταν ένα 
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από τέσσερα πιθανά σύμβολα. Οι εθελοντές που εκτελούσαν το διπλό έργο έπρεπε, παράλληλα 

με το γρήγορο εντοπισμό του στόχου, να μετρήσουν και τη συχνότητα εμφάνισης δύο εκ των 

συμβόλων. Φάνηκε ότι η συγκεκριμένη προσθήκη, παρότι απαιτούσε μέρος της προσοχής των 

εθελοντών, δεν επηρέασε το βαθμό άρρητης μάθησης της ακολουθίας του στόχου. Υπάρχουν, 

επομένως, ορισμένες ενδείξεις ότι μπορούμε να μειώσουμε την ικανότητα προσοχής του 

εθελοντή χωρίς να επηρεαστεί ο βαθμός της άρρητης μάθησης. Ορισμένοι ερευνητές (π.χ. 

Shanks, 2004) ερμηνεύουν αυτό το εύρημα ως ένδειξη η παρατηρούμενη άρρητη μάθηση είναι, 

σε κάποιο βαθμό, αυτόματη και ανεξάρτητη από την προσοχή. Παρακάτω, ωστόσο, θα δούμε 

μια αρκετά διαφορετική ερμηνεία. 

 Συναφές με το προηγούμενο, ένα ερώτημα που έχει αποτελέσει αντικείμενο 

αντιπαράθεσης είναι αν μπορεί να υπάρξει μάθηση για ερεθίσματα στα οποία δεν έχουμε 

καθόλου στραμμένη την προσοχή μας καθ’ όλη τη διάρκεια του κυρίως έργου. Και πάλι τα 

εμπειρικά ευρήματα είναι διαμφισβητούμενα.  

 Για παράδειγμα, σε μια χαρακτηριστική μελέτη ο Miller (όπως αναφέρεται από το 

Shanks, 2004) υποστήριξε ότι ερεθίσματα τα οποία οι εθελοντές δεν πρόσεχαν σε όλη τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης επηρέασαν τις επιδόσεις τους στο έργο. Στη μελέτη αυτή οι εθελοντές 

έβλεπαν κάθε φορά ένα κεντρικό γράμμα-στόχο, στο οποίο έπρεπε να αντιδράσουν κατάλληλα, 

πλαισιωμένο από δύο άλλα (flankers), τα οποία έπρεπε να αγνοήσουν. Ο πειραματικός χειρισμός 

είχε ως εξής: κάποια συγκεκριμένα flankers συσχετίζονταν σε υψηλό ποσοστό με στόχους που 

απαιτούσαν μια συγκεκριμένη αντίδραση, ενώ στις υπόλοιπες, λιγότερες περιπτώσεις συνόδευαν 

στόχους που απαιτούσαν μια διαφορετική αντίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρόνοι 

αντίδρασης των εθελοντών στις δοκιμασίες όπου τα flankers δεν σχετίζονταν με τους συνήθεις 

στόχους ήταν υψηλότεροι. Φαίνεται επομένως ότι οι εθελοντές είχαν μάθει σε κάποιο βαθμό το 

συστηματικό ταίριασμα συγκεκριμένων flankers με συγκεκριμένους στόχους και η γνώση αυτή 

δημιουργούσε παρεμβολή (αύξηση στο χρόνο αντίδρασης) στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων. Ο 

Miller υποστήριξε ότι γνώση αυτή ήταν άρρητη και οι εθελοντές πράγματι δεν πρόσεχαν τα 

flankers, βασιζόμενος στο γεγονός ότι σε κατοπινή εξέταση δε μπορούσαν να τα ανακαλέσουν. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν επαναλήφθηκαν σε μια νεώτερη μελέτη· αντιθέτως φάνηκε 

ότι οι εθελοντές πετύχαιναν υψηλό ποσοστό ανάκλησης, πράγμα που οδήγησε τους ερευνητές 

στο συμπέρασμα ότι στην προηγούμενη μελέτη υπήρξε σε κάποιο σημείο της διαδικασίας 

εστίαση της προσοχής των εθελοντών στα flankers. 
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 Γενικότερα, η θέση ότι μπορεί να αποσυνδεθεί η μάθηση από την προσοχή δεν είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής. Η επικρατούσα θέση πολλών θεωριών αντίληψης και μάθησης ορίζει ότι η 

μάθηση ενός ερεθίσματος ή ενός χαρακτηριστικού του ερεθίσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο κατόπιν έντονης και επίμονης προσοχής σε αυτό (βλ. Seitz & Watanabe, 2005 για σχετικές 

αναφορές). Η θεωρία της αντίστροφης ιεραρχίας (Reverse Hierarchy Theory- RHT) των Ahissar 

και Hochstein (2004) υποστηρίζει ότι η αντιληπτική μάθηση (δηλαδή η ικανότητα λεπτότερων 

διακρίσεων, η μείωση στα κατώφλια εντοπισμού και διάκρισης κ.α. σε ένα έργο αντίληψης) 

πραγματοποιείται μέσω ενός μηχανισμού προσοχής που, με μια «άνωθεν-κάτωθεν» (top-down) 

πορεία σε διαφορετικά φλοιικά στάδια επεξεργασίας, επιλέγει και ρυθμίζει το λειτουργικό βάρος 

του κατάλληλου για το έργο νευρωνικού πληθυσμού. Σύμφωνα με την RHT, η μάθηση 

καθοδηγείται και εξαρτάται από την προσοχή του ατόμου στα σχετικά με το αντιληπτικό έργο 

ερεθίσματα. 

 Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το θέμα δεν επιδέχεται εύκολων και οριστικών 

απαντήσεων και εισάγουν έναν νέο προβληματισμό αναφορικά με το ρόλο και το οντολογικό 

status της προσοχής (Seitz & Watanabe, 2003· Seitz & Watanabe, 2005· Wade & Holt, 2005· 

Watanabe et al., 2001). 

 Με βάση τα ευρήματα μιας παλιότερης μελέτης, οι Watanabe και συν. (2001) 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατόν να υπάρξει άρρητη αντιληπτική μάθηση μόνο με 

απλή έκθεση σε ερεθίσματα που δεν απαιτούν την προσοχή του εθελοντή, δε σχετίζονται με το 

πειραματικό έργο και, επιπροσθέτως, δε γίνονται καν συνειδητώς αντιληπτά.  

 Το πείραμα αρθρωνόταν γύρω από τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση παρουσιάζονταν 

στους εθελοντές κινούμενες τελείες γύρω από το κέντρο ενός κύκλου. Οι τελείες κινούνταν 

τυχαία προς διάφορες κατευθύνσεις ωστόσο ένα μικρό ποσοστό από αυτές (5% και 10%) 

παρουσίαζε συνεκτική κίνηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στη φάση αυτή του 

πειράματος η κίνηση συνοχής ήταν προς μία από οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις και το έργο 

των εθελοντών ήταν να τη βρίσκουν κάθε φορά. Όπως είχε επιβεβαιωθεί και από προηγούμενες 

μετρήσεις, η κίνηση συνοχής στο 5% των φωτεινών σημείων ήταν κάτω από το κατώφλι 

εντοπισμού, συνεπώς οι επιδόσεις των εθελοντών ήταν στο ποσοστό τύχης, ενώ η κίνηση 

συνοχής στο 10% ήταν διακρίσιμη. 

 Στην επόμενη φάση του πειράματος οι εθελοντές εκτελούσαν ένα έργο αναγνώρισης 

γραμμάτων. Έβλεπαν σε μια οθόνη έναν κύκλο, στο κέντρο του οποίου εναλλάσσονταν γρήγορα 
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μια σειρά από μαύρα γράμματα, ενώ κάθε φορά μεταξύ των μαύρων γραμμάτων εμφανίζονταν 

και δύο άσπρα γράμματα· έργο των εθελοντών εδώ ήταν να αναγνωρίζουν τα άσπρα γράμματα. 

Κατά τη διάρκεια του έργου αναγνώρισης των γραμμάτων  παρουσιάζονταν πάλι οι κινούμενες 

τελείες, αυτή τη φορά όμως η κίνηση συνοχής ήταν στο 5% μόνο (συνεπώς οι εθελοντές δεν 

έβλεπαν συνεκτική κίνηση αλλά μόνο τυχαία κινούμενες τελείες, τις οποίες επιπλέον είχαν λάβει 

οδηγίες να αγνοούν) και η κατεύθυνση της κίνησης συνοχής ήταν σταθερή για κάθε εθελοντή 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αναγνώρισης γραμμάτων. 

 Η τελευταία φάση του πειράματος  ήταν πανομοιότυπη με την πρώτη, δηλαδή οι 

εθελοντές παρακολουθούσαν τις κινούμενες τελείες και έπρεπε να βρίσκουν σε ποια από τις 

οκτώ δυνατές κατευθύνσεις ήταν η κίνηση συνοχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την 

κίνηση συνοχής στο 5% δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ pre-test και post-test, οι επιδόσεις των 

εθελοντών και εδώ δεν ξεπερνούσαν το ποσοστό τύχης. Η διαφορά όμως φάνηκε για την κίνηση 

συνοχής στο 10%. Οι εθελοντές εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στην αναγνώριση της 

συγκεκριμένης (και των παρακείμενων αυτής) κατεύθυνσης της κίνησης συνοχής στην οποία 

είχαν εκτεθεί κατά τη διάρκεια του έργου αναγνώρισης γραμμάτων, όχι όμως στις υπόλοιπες 

κατευθύνσεις στις οποίες δεν είχαν εκτεθεί. Φάνηκε δηλαδή ότι οι εθελοντές έμαθαν να 

διακρίνουν ένα ερέθισμα το οποίο ήταν κάτω από το κατώφλι εντοπισμού και το οποίο δεν 

πρόσεχαν σε όλη τη διάρκεια του κυρίως πειραματικού έργου.  

 Οι Ahissar & Hochstein  (2004) επιχείρησαν να αποδώσουν τα αποτελέσματα αυτά σε 

διαδικασίες «προσαρμοστικότητας» (adaptation), ενός φαινομένου ευπλαστότητας που είναι 

χαρακτηριστικό όλων των βιολογικών οργανισμών και που προκαλείται από απλή έκθεση σε 

ερεθίσματα, χωρίς να απαιτείται ενεργός εξάσκηση του οργανισμού σε κάποιο έργο.  

 Σε μια κατοπινή, πιο καλά σχεδιασμένη μελέτη, οι Seitz & Watanabe (2003· Seitz & 

Watanabe, 2005) επιχείρησαν να ελέγξουν την ιδέα της αντιληπτικής μάθησης ως απόρροια της 

παθητικής έκθεσης σε ερεθίσματα, χρησιμοποιώντας μια παρόμοια διαδικασία, αυτή τη φορά 

όμως με κάποιες εύστοχες τροποποιήσεις. Μια συγκεκριμένη (από τέσσερις δυνατές) 

κατεύθυνση της κίνησης συνοχής συσχετιζόταν (προηγείτο και συνέπιπτε χρονικά) πάντα με την 

εμφάνιση του ερεθίσματος-στόχου (άσπρα γράμματα), ενώ οι υπόλοιπες τρεις συσχετίζονταν με 

τα υπόλοιπα ερεθίσματα (μαύρα γράμματα). Η εξέταση που ακολούθησε έδειξε αυξημένη 

βελτίωση στην επίδοση των εθελοντών ως προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση της κίνησης 

συνοχής που είχε σχετιστεί με το ερέθισμα-στόχο (άσπρα γράμματα) έναντι των υπόλοιπων 
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κατευθύνσεων που εμφανίζονταν με τα υπόλοιπα ερεθίσματα (μαύρα γράμματα), παρόλο που οι 

εθελοντές είχαν εκτεθεί εξίσου και στις τέσσερις κατευθύνσεις. Προφανώς ένα τέτοιο εύρημα δε 

μπορεί να γίνει κατανοητό βάσει της ερμηνείας περί προσαρμογής που προτείνουν οι Ahissar & 

Hochstein, η οποία θα προέβλεπε ίδιες επιδόσεις για όλες τις κατευθύνσεις. Ούτε οι συνήθεις 

θεωρίες περί αντιληπτικής μάθησης καθοδηγούμενης από την προσοχή σε συγκεκριμένα 

ερεθίσματα είναι ικανές να εξηγήσουν τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος- αφού οι 

εθελοντές δεν είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα ερεθίσματα τα οποία τελικά έμαθαν. Τι 

είχε συμβεί επομένως; 

 Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο πρόβλημα γίνεται μέσα από το μοντέλο αντιληπτικής 

μάθησης που προτείνουν οι Seitz & Watanabe (2005). Σύμφωνα με το τελευταίο, η επιτυχής 

αναγνώριση ενός ερεθίσματος-στόχου (π.χ. στο προηγούμενο πείραμα ενός άσπρου γράμματος) 

παράγει ένα διάχυτο σήμα ενίσχυσης (εσωτερική ενίσχυση). Παράλληλα, η παρουσίαση ενός 

ερεθίσματος (είτε είναι σχετικό με το έργο και έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό, είτε 

όχι, είτε έχει κωδικοποιηθεί συνειδητά είτε όχι, όπως η κίνηση συνοχής του προηγούμενου 

πειράματος) προκαλεί και αυτή ένα σήμα. Αν υπάρξει συστηματική χρονική σύμπτωση των δύο 

σημάτων τότε θα υπάρξει μακρόχρονη αύξηση της ευαισθησίας του οργανισμού στο ερέθισμα, 

ήτοι αντιληπτική μάθηση του ερεθίσματος.  

 Καθίσταται περιττός ο ρόλος της προσοχής σε αυτή τη διαδικασία;  

 Οι Seitz & Watanabe (2005) υποστηρίζουν ότι μια πηγή της σύγχυσης γύρω από το 

ζήτημα προκύπτει από τη χρήση του όρου αδιακρίτως, για να περιγράψει ένα εύρος 

διαφορετικών μηχανισμών και φαινομένων. Σε συμφωνία με πρόσφατες μελέτες (Fan και συν., 

2002), οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έννοια της προσοχής ως μια ενιαία, ομοιογενής 

λειτουργία είναι προβληματική και μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε λειτουργικώς και 

ανατομικώς διακριτά υποσυστήματα: 

 Το υποσύστημα προσανατολισμού (orienting system) είναι πιο επιλεκτικό στο χώρο, σε 

χαρακτηριστικά ή σε αντικείμενα που θεωρούνται ότι σχετίζονται με ένα έργο και στρέφει την 

επεξεργασία του συστήματος στον εντοπισμό του ερεθίσματος-στόχου, η εμφάνιση του οποίου 

πιθανόν να πυροδοτεί το υποσύστημα της εγρήγορσης (alerting system). Το τελευταίο έχει 

περισσότερη σχέση με το χρόνο και παράγει ένα διάχυτο σήμα ενίσχυσης, που αυξάνει τη 

γενικότερη επεξεργασία του οργανισμού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
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«θεωρείται» ότι εμφανίζονται σημαντικά ερεθίσματα στο περιβάλλον (Fan et al., 2002· Seitz & 

Watanabe, 2005). 

 Με βάση τα προηγούμενα ευρήματα και το πολυπαραγοντικό μοντέλο προσοχής που 

είδαμε, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η άρρητη αντιληπτική μάθηση πράγματι αποσυνδέεται από 

την προσοχή, νοούμενη ως την επιλεκτική επεξεργασία του υπό μάθηση ερεθίσματος εις βάρος 

των υπολοίπων, και πράγματι απαιτεί την προσοχή, νοούμενη ως μια γενικότερη κατάσταση 

εγρήγορσης του οργανισμού, κατά την οποία εκλύεται ένα μη τοπικά προσδιορισμένο σήμα 

μάθησης που οδηγεί στην αποτελεσματικότερη επεξεργασία κρίσιμων πληροφοριών που 

εμφανίζονται στο σκηνικό εκείνη την ώρα. 

 

Συνοψίζοντας, το μοντέλο αντιληπτικής μάθησης των Seitz & Watanabe (2005) διαχωρίζεται 

σαφώς από το θεωρητικό εκείνο ρεύμα που αντιμετωπίζει την πρόθεση και την επίγνωση ως 

αναγκαίο όρο μάθησης, ενώ παράλληλα, διαφοροποιείται από μια ορισμένη αντιμετώπιση της 

άρρητης μάθησης ως μιας διαδικασίας που πραγματοποιείται παθητικά και ανεξάρτητα από την 

προσοχή του εθελοντή.  

 

1.3.3. Χρονική εγγύτητα ή προβλεψιμότητα; 

 Οι Seitz & Watanabe (2003· Seitz & Watanabe 2005) επιχειρούν να συνδέσουν το 

μοντέλο αντιληπτικής μάθησης που προτείνουν με τους μηχανισμούς που είναι υποκείμενοι της 

κλασικής εξαρτημένης και συντελεστικής μάθησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κοινός τόπος 

είναι η μάθηση μέσω του σχηματισμού μιας συσχέτισης (άσχετο και σχετικό με το έργο 

ερέθισμα, εξαρτημένο και ανεξάρτητο ερέθισμα, αντίδραση και ενισχυτής) λόγω συστηματικού 

χρονικού ταιριάσματος. Ωστόσο, εμμένοντας στη χρήση του όρου «χρονικές αλληλεπιδράσεις» 

(timely interactions) και «σύμπτωση» (coincidence) του σχετικού και άσχετου με το έργο 

ερεθίσματος, φαίνεται να παραλείπουν μια όψη του φαινομένου που επιχειρούν να περιγράψουν- 

και αυτό παρά τη σύνδεση του μοντέλου τους με φαινόμενα εξάρτησης.  

 Εναλλακτικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτό που καθορίζει τη δημιουργία μιας 

συσχέτισης μεταξύ δύο ερεθισμάτων (ή δύο σημάτων) δεν είναι απλώς η χρονική σύμπτωση 

αλλά η προβλεψιμότητα του ενός ως προς την επικείμενη εμφάνιση του άλλου. Ένας τέτοιος 

ισχυρισμός έρχεται σε συμφωνία με πλήθος μελετών πάνω στην κλασική και συντελεστική 

εξάρτηση στις οποίες οι ερευνητές έχουν διατηρήσει τη χωροχρονική εγγύτητα (contiguity) 
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ανεξάρτητου και εξαρτημένου ερεθίσματος/ αντίδρασης και ενίσχυσης και έχουν χειριστεί την 

προβλεψιμότητα (contigency). Για παράδειγμα ο Rescorla (όπως αναφέρεται από τους 

Anderson, 1995 και Rescorla, 1988) κρατώντας σταθερή την πιθανότητα να δεχτούν 

ηλεκτροπληξία ποντίκια παρουσία ενός εξαρτημένου ερεθίσματος (ήχος), παρατήρησε ότι η 

εξαρτημένη αντίδραση μειωνόταν όσο αυξανόταν η πιθανότητα να δεχτούν τα ποντίκια την 

ηλεκτροπληξία απουσία του ήχου. Όταν τα ποντίκια δέχονταν την ηλεκτροπληξία ισοπίθανα, 

είτε ακουγόταν ο ήχος είτε όχι, ο ήχος σταμάτησε να προκαλεί εξαρτημένη αντίδραση παρότι η 

χωροχρονική σχέση υπήρχε (εξακολουθούσαν να δέχονται ηλεκτροπληξία στο ίδιο ποσοστό 

κατά τη διάρκεια του ήχου). Σε μια άλλη μελέτη του Hammond (όπως αναφέρεται από τον 

Anderson, 1995), ποντίκια που είχαν συσχετίσει μια ενίσχυση με μια συγκεκριμένη αντίδραση 

άρχισαν να δέχονται την ενίσχυση και χωρίς αντίδραση (εξακολουθούσαν να δέχονται την 

ενίσχυση στο ίδιο ποσοστό αν είχαν τη συγκεκριμένη αντίδραση, απλώς η αντίδραση δεν ήταν 

πια απαραίτητη· ήταν εξίσου πιθανό να δεχτούν την ενίσχυση είτε αντιδράσουν είτε όχι). Και 

εδώ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ποντίκια σύντομα σταμάτησαν να αντιδρούν. 

 Ο αντίλογος λέει ότι η χωροχρονική εγγύτητα είναι αναγκαίος και επαρκής όρος για την 

κλασική και συντελεστική εξάρτηση και ότι η προβλεψιμότητα είναι μια περιττή απαίτηση που 

θα πρέπει να εγκαταλειφθεί  Για παράδειγμα, οι Papini & Bitterman (1990) αναφέρουν δύο 

βασικές σειρές ερευνών (aversive και appetitive conditioning) που δείχνουν φαινόμενα 

εξάρτησης όταν η πιθανότητα ενίσχυσης είναι ίδια παρουσία και απουσία ενός εξαρτημένου 

ερεθίσματος. Παρότι δεν έχει υπάρξει οριστική απάντηση πάνω στο θέμα, η έννοια της 

προβλεψιμότητας παραμένει δημοφιλής στη βιβλιογραφία της εξάρτησης. 

 Η χρονική εγγύτητα προϋποθέτει απλώς ότι δύο ερεθίσματα θα παρουσιάζονται 

συστηματικά κοντά στο χρόνο. Η προβλεψιμότητα από την άλλη προϋποθέτει ότι αυτή η 

χρονική σχέση θα είναι ασύμμετρη, συγκεκριμένα ότι το ένα θα προηγείται και άρα θα 

προβλέπει την εμφάνιση του άλλου. Στη λογική αυτή οι Bao και συν. (2001), επιχείρησαν να 

διασαφηνίσουν αν αυτός ο περιορισμός στην χρονική ακολουθία ισχύει και στην αντιληπτική 

μάθηση ήχων μέσω ερεθισμού της VTA. Θυμίζουμε ότι οι ερευνητές, αφού ταίριαξαν 

συστηματικά σε ποντίκια την απελευθέρωση ντοπαμίνης (μέσω ηλεκτρικού ερεθισμού της VTA) 

με την παρουσίαση ενός ήχου μιας ορισμένης συχνότητας, έδειξαν ότι τα ζώα μαθαίνουν τη 

συγκεκριμένη συχνότητα. Σε ένα κατοπινό πείραμα, η διέγερση της VTA των ποντικιών γινόταν 

συστηματικά ανάμεσα στην παρουσίαση ενός ήχου συχνότητας 4-kHz (πριν τον ερεθισμό) και 
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ενός ήχου συχνότητας 9-kHz (μετά τον ερεθισμό). Αν η αντιληπτική μάθηση ήταν συνέπεια 

απλώς του ταιριάσματος ενός σήματος ενίσχυσης (που προκαλεί ο ερεθισμός της VTA και η 

απελευθέρωση ντοπαμίνης) και ενός σήματος που προκαλεί η παρουσία ενός ερεθίσματος 

(ήχος), τότε η συνεπαγόμενη εγκεφαλική αναδιανομή στους φλοιικούς χάρτες θα συνέβαινε 

εξίσου και για τους δύο ήχους. Φάνηκε, ωστόσο, μετά από 20 ημέρες εξάσκησης, ότι ενώ η 

αντιληπτική αναπαράσταση του προηγηθέντος ήχου είχε αυξηθεί, οι αναπαραστάσεις των 

παρακείμενων 9-kHz συχνοτήτων εμφάνισαν μείωση. Το εύρημα αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η 

απλή χρονική σύμπτωση ενός σήματος ενίσχυσης και ενός ερεθίσματος δεν επαρκεί για τη 

μάθηση του ερεθίσματος και υποστηρίζει σαφώς την υπόθεση της προβλεψιμότητας.   

  

1.3.4. Άρρητη μάθηση ακουστικών κατηγοριών  

 Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της άρρητης 

εκμάθησης ακουστικών κατηγοριών μιας πρόσφατης μελέτης (Wade & Holt, 2005). Οι 

ερευνητές σχεδίασαν ένα «παιχνίδι» σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που, ταυτόχρονα, αποτελούσε 

περιβάλλον εκπαίδευσης σε ακουστικές κατηγορίες. Οι διάφοροι ήχοι είχαν κατασκευαστεί κατά 

τα πρότυπα ήχων ομιλίας, χωρίς όμως να ακούγονται ως τέτοιοι. Το παιχνίδι περιλάμβανε 

τέσσερις διαφορετικούς «εξωγήινους» χαρακτήρες (irf-bats), κάθε ένας από τους οποίους 

μπορούσε να αναγνωριστεί από το ιδιαίτερο σχήμα, χρώμα και κίνησή του. Κυρίως όμως, κάθε 

χαρακτήρας συσχετιζόταν συστηματικά με μια διαφορετική ακουστική κατηγορία, δείγματα της 

οποίας επαναλαμβάνονταν συνεχώς, με μικρές παύσεις μεταξύ τους, με την εμφάνιση του. Οι 

εθελοντές δε γνώριζαν τους σκοπούς του παιχνιδιού και το μόνο που είχε ζητηθεί ρητώς σε 

αυτούς ήταν η αύξηση στη συλλογή βαθμών (μέσα από την εκτέλεση των «εχθρών» και τη 

σύλληψη των «φίλων» irf-bats). Σταδιακά το παιχνίδι γινόταν δυσκολότερο και οι χαρακτήρες 

κινούνταν γρηγορότερα, ενώ από ένα σημείο και μετά εμφανίζονταν σε συντεταγμένες της 

οθόνης εκτός του οπτικού πεδίου του παίκτη. Στη φάση αυτή του παιχνιδιού, η γρήγορη 

αναγνώριση του «εξωγήινου» από τον ήχο που παρήγαγε, παρότι δεν είχε ζητηθεί ρητώς, ήταν 

πολύ χρήσιμη αφού ο ήχος προέβλεπε το χαρακτήρα που θα εμφανιζόταν και πληροφορούσε τον 

παίκτη για την απαραίτητη ενέργεια (εκτέλεση ή σύλληψη).   

 Μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ένα ρητό έργο 

κατηγοριοποίησης των ήχων, άκουγαν δηλαδή γνωστά και νέα δείγματα ήχων και έπρεπε να τα 

ταιριάξουν στο σωστό εξωγήινο-ακουστική κατηγορία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
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επιδόσεις των εθελοντών για γνωστά και νέα ερεθίσματα ξεπερνούσαν το ποσοστό τύχης, άρα 

είχαν μάθει σε κάποιο βαθμό τους νέους ήχους. 

 Φαίνεται από την προηγούμενη μελέτη, με βάση και τη λογική που αναπτύχθηκε 

παραπάνω, ότι η αντιληπτική μάθηση μιας ακουστικής κατηγορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί 

χωρίς feedback και χωρίς εστιασμένη προσοχή στα υπό μάθηση ερεθίσματα, εφόσον αυτή είναι 

χρήσιμη για κάποια δραστηριότητα του ατόμου. Η ικανότητα ένταξης ενός ηχητικού δείγματος 

σε μια ακουστική κατηγορία-εξωγήινο, παρότι δεν είχε ζητηθεί, λειτουργούσε προβλεπτικά για 

την και άρα ήταν χρήσιμη- και από ένα σημείο και μετά απαραίτητη- για την καλή επίδοση στο 

παιχνίδι, συνεπώς οι εθελοντές έμαθαν τις ακουστικές κατηγορίες.   

  

Συνοψίζοντας, είδαμε ότι, βάσει του μοντέλου των Seitz & Watanabe (2005), είναι εφικτή η 

άρρητη αντιληπτική μάθηση ερεθισμάτων που δεν αποτελούν το ρητό πειραματικό στόχο αλλά 

σχετίζονται συστηματικά με αυτόν χρονικά. Η βιβλιογραφία στην κλασική και συντελεστική 

εξάρτηση αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες (Bao και συν., 2001· Wade & Holt, 2005) 

υποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ του ρητού και άρρητου πειραματικού στόχου δεν αρκεί να 

είναι χρονική αλλά θα πρέπει να είναι προβλεπτική. Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη μελέτη 

των Wade & Holt (2005) ο άρρητος στόχος της αντιληπτικής μάθησης δεν περιορίζεται σε απλά 

ερεθίσματα ή σχέσεις των ερεθισμάτων αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε σύνθετες ακουστικές 

κατηγορίες. Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε στην επόμενη ενότητα 

είναι αν μέσω αυτού του μηχανισμού συστηματικής προβλεπτικής σχέσης ρητού και άρρητου 

στόχου μπορεί να υπάρξει άρρητη αντιληπτική μάθηση για ήχους ομιλίας και, συγκεκριμένα, για 

φωνητικές κατηγορίες ξένων γλωσσών.   
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2. ΠΕΙΡΑΜΑ 
 

2.1. Στόχοι της έρευνας 

 

 Οι δύο ερευνητικές διαδρομές στην αντιληπτική φωνητική εξάσκηση και στην άρρητη 

μάθηση που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, τέμνονται στο σημείο της πειραματικής μελέτης 

που αναπτύσσεται παρακάτω.  Με άξονα το πρόσφατο μοντέλο άρρητης μάθησης των Seitz & 

Watanabe (2005), επιχειρήσαμε να συνθέσουμε και να ανασυνθέσουμε μέρος των θεωρητικών 

και εμπειρικών ευρημάτων των δύο ερευνητικών παραδόσεων και να ελέγξουμε περαιτέρω τους 

περιορισμούς και εφαρμογές τους στον τομέα της άρρητης μάθησης μιας φωνητικής διάκρισης 

ξένης γλώσσας.  

 Στόχος του πειράματος είναι η άρρητη μάθηση σε άτομα με μητρική γλώσσα την 

ελληνική μιας φωνητικής διάκρισης που παρατηρείται στα ινδικά, στην οποία οι Έλληνες 

ομιλητές δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία.  

 Η ερευνητική πρωτοτυπία συνίσταται στο ότι, σε συμφωνία με τις μελέτες άρρητης 

μάθησης που αναπτύχθηκαν προηγουμένως (Cleeremans, 2002· Seitz & Watanabe, 2003· Seitz 

& Watanabe, 2005· Shanks, 2004· Wade & Holt, 2005· Watanabe et al., 2001) και σε αντίθεση 

με προαναφερθείσες τεχνικές αντιληπτικής φωνητικής εξάσκησης (π.χ. Bradlow και συν., 1997· 

Lively και συν., 1993· Lively και συν., 1994· Logan και συν., 1991) επιχειρήσαμε να 

εκπαιδεύσουμε τους εθελοντές στους νέους ήχους ομιλίας χωρίς επίγνωση του έργου και χωρίς 

feedback. Είδαμε ότι οι McCandliss και συν. (2002) κατάφεραν να εκπαιδεύσουν Ιάπωνες 

ομιλητές στη διάκριση των αγγλικών φθόγγων [r] και [l] χωρίς feedback, ωστόσο το έργο ήταν 

ρητό, οι εθελοντές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στους φθόγγους και οι τελευταίοι είχαν 

υποστεί ειδική επεξεργασία προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί ως διαφορετικοί. Η ομάδα στην 

οποία δεν έγινε επεξεργασία των ερεθισμάτων και δεν δόθηκε feedback δεν εμφάνισε βελτίωση 

μετά από τρεις μέρες εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, οι εθελοντές στη μελέτη των Wade & Holt 

(2005) έμαθαν ακουστικές κατηγορίες χωρίς επίγνωση του έργου και feedback, ωστόσο οι 

ερευνητές αυτοί έλεγξαν τον (επιβαρυντικό, όπως είδαμε) ρόλο της προηγούμενης γλωσσικής 

εμπειρίας παρουσιάζοντας ακουστικά ερεθίσματα που, αν και είχαν κατασκευαστεί στα πρότυπα 

ήχων ομιλίας, δεν ήταν και δεν ακούγονταν ως τέτοια. Το έργο των εθελοντών στα πλαίσια του 
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παρόντος πειράματος είναι σαφώς δυσκολότερο αφού τα υπό μάθηση ερεθίσματα αποτελούν 

δείγματα φθόγγων και, μάλιστα, δείγματα από δύο διακριτές στα ινδικά κατηγορίες οι οποίες 

υποθέτουμε ότι, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, θα αφομοιωθούν σε μια κατηγορία του 

φωνολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας. 

 Χρησιμοποιήσαμε τη φωνητική αντίθεση μεταξύ οδοντικού και ανακεκαμένου τόπου 

άρθρωσης που παρατηρείται σε ινδικές διαλέκτους. Στον οδοντικό τόπο άρθρωσης το εμπόδιο 

στη ροή του αέρα σχηματίζεται μεταξύ της άκρης της γλώσσας και της πίσω πλευράς της άνω 

οδοντοστοιχίας. Στον ανακεκαμένο τόπο άρθρωσης το εμπόδιο σχηματίζεται μεταξύ της κάτω 

πλευράς της άκρης της γλώσσας και της σκληρής υπερώας, με κύρτωση της γλώσσας προς τα 

πάνω και πίσω (βλ. Σχήμα 1). Σύμφωνα με ανακεκαμένο τόπο άρθρωσης δεν εμφανίζονται στις 

περισσότερες γλώσσες του κόσμου (υπολογίζεται ότι μόνο ένα 11% των γλωσσών 

περιλαμβάνουν τέτοιους φθόγγους) και η ικανότητα διάκρισής τους χάνεται πριν από το πρώτο 

έτος. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι ομιλητές της αγγλικής γλώσσας (που περιέχει 

φατνιακούς αλλά όχι ανακεκαμένους ήχους) αφομοιώνουν τις δύο ινδικές κατηγορίες σε μια 

κατηγορία της γλώσσας τους, αντιλαμβάνονται δηλαδή και τους δύο ήχους ως φατνιακούς και 

ότι η εκμάθηση της φωνητικής αυτής διάκρισης σε ενήλικες είναι δύσκολη (Golestani & Zatorre, 

2004).  

 

 

 

                   

 

Σχήμα 1. Ανακεκαμένος και οδοντικός τόπος άρθρωσης. 

 

 

 

Στον ανακεκαμένο 

τόπο άρθρωσης η 

γλώσσα λυγίζει 

προς τα πάνω και 

πίσω και ακουμπάει 
τον ουρανίσκο 

Στον οδοντικό 

τόπο άρθρωσης 

η γλώσσα πιέζει 

την άνω 

οδοντοστοιχία 
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Επιλέξαμε ήχους με ανακεκαμένο και οδοντικό τόπο άρθρωσης (τους ινδικούς φθόγγους [] και 

[t]) προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι δε θα έχουν καμία προηγούμενη 

γλωσσική εμπειρία με τη συγκεκριμένη φωνητική αντίθεση, υποθέτοντας ότι, τουλάχιστον κατά 

τα πρώτα στάδια της εκμάθησης, οι δύο διακριτοί φθόγγοι θα γίνονται αντιληπτοί ως δείγματα 

μιας κατηγορίας της ελληνικής γλώσσας, από φωνητική δηλαδή άποψη θα γίνονται αντιληπτοί 

ως ίδιοι. 

 

2.2. Προκαταρκτική Έρευνα 

 

Για να ελέγξουμε αν η συγκεκριμένη φωνητική διάκριση είναι κατάλληλη για άτομα με μητρική 

γλώσσα την ελληνική, προχωρήσαμε σε μια προκαταρκτική έρευνα.  

 

2.2.1. Εθελοντές 

 Στην προκαταρκτική έρευνα έλαβαν μέρος 11 φοιτητές (πέντε γυναίκες) με μητρική 

γλώσσα την ελληνική που δεν είχαν καμία προηγούμενη γλωσσική εμπειρία με την ινδική 

γλώσσα και με φθόγγους με τόπο άρθρωσης ανακεκαμένο. Ο μέσος όρος ηλικίας των φοιτητών 

ήταν τα 25 έτη.  

2.2.2. Ερεθίσματα 

 Ινδικοί ήχοι: 120 συλλαβές (σύμφωνο-φωνήεν) από δύο ινδούς ομιλητές. Η έναρξη των 

συλλαβών αποτελείται από οδοντικό ([t]) ή ανακεκαμένο ([]) φθόγγο και ο πυρήνας από ένα 

ινδικό φωνήεν ([a:], [i:], [u:]). Οι ι ινδικές συλλαβές εξισώθηκαν σε ένταση και διάρκεια. 

2.2.3. Διαδικασία 

 Ζητήσαμε από τους φοιτητές να εκτελέσουν σε δύο ημερήσιες συνεδρίες δύο έργα 

κατηγοριοποίησης και διάκρισης των ινδικών ήχων, τα οποία υλοποιούνταν σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος (Forster & Forster, 2003). Οι εθελοντές 

έκαναν τις μετρήσεις σε ήσυχο δωμάτιο, με τη χρήση ακουστικών και ρυθμίζοντας την ένταση 

του ήχου σε ικανοποιητικό για αυτούς επίπεδο. Στο έργο κατηγοριοποίησης οι φοιτητές άκουγαν 

μια ινδική συλλαβή με έναρξη ανακεκαμένο ή οδοντικό φθόγγο και έπρεπε να αποφασίσουν σε 

ποια εκ των δύο κατηγοριών ανήκε πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Στο έργο διάκρισης οι 
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φοιτητές άκουγαν με διαφορά 500 ms δύο ινδικές συλλαβές (διαφορετικά δείγματα που άρχιζαν 

είτε με ίδιους- δύο οδοντικοί ή δύο ανακεκαμένοι- είτε με διαφορετικούς- ένας ανακεκαμένος 

και ένας οδοντικός- φθόγγους) και έπρεπε να αποφασίσουν αν άρχιζαν με τον ίδιο ή διαφορετικό 

φθόγγο, αν δηλαδή ήταν ίδιες ή διαφορετικές, από φωνητική άποψη, και να πιέσουν το 

αντίστοιχο πλήκτρο.  Και στα δύο έργα, μετά την πίεση του πλήκτρου το πρόγραμμα κατέγραφε 

την απάντηση και προχωρούσε στο επόμενο ερέθισμα, το οποίο εμφανιζόταν 1 s. μετά. Αν ο 

εθελοντής δεν είχε καμία αντίδραση εντός 10 s., το πρόγραμμα κατέγραφε λανθασμένη 

απάντηση και προχωρούσε στο επόμενο ερέθισμα. Για κανένα από τα δύο έργα δε 

χρησιμοποιήθηκε feedback- το πρόγραμμα απλώς κατέγραφε τις σωστές και λάθος απαντήσεις 

χωρίς να πληροφορεί τους εθελοντές για τις επιδόσεις τους.  

 

2.2.4. Αποτελέσματα 

 Και στα δύο έργα οι απαντήσεις ήταν δίτιμες (ο εθελοντής έπρεπε να επιλέξει αν ο ήχος 

ήταν ίδιος ή διαφορετικός στη διάκριση, οδοντικός ή ανακεκαμένος στην κατηγοριοποίηση) 

συνεπώς η πιθανότητα σωστής απάντησης κατά τύχη είναι 50%. Σε γενικές γραμμές φαίνεται 

από τις χαμηλές επιδόσεις των φοιτητών ότι και τα δύο έργα είναι πολύ δύσκολα (βλ. Πίνακας 1, 

Σχήμα 1). Σε σχέση με τα έργα, φαίνεται ότι οι εθελοντές έχουν στατιστικά σημαντική καλύτερη 

επίδοση στο έργο αναγνώρισης (38.4% λάθη) από ότι στο έργο διάκρισης (46.1%) (t-test για 

εξαρτημένα δείγματα: t(10)=5.01, p=.001). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ήχοι είναι οριακά 

διακρίσιμοι, αφού οι σωστές απαντήσεις και στα δύο έργα ξεπερνούν το ποσοστό τύχης (t-test 

για ένα δείγμα: t(10)=3.4, p=.007 στο έργο διάκρισης, t(10)=7.94, p<.0005 στο έργο 

αναγνώρισης).  

 

 

Πίνακας 1. 

Μέσος όρος λαθών ανά ομιλητή και έργο 

ομιλητές διάκριση αναγνώριση 

1
ος

 48.1 37.8 

2
ος

 44.2 39.0 

μ.ο. 46.1 38.4 
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Σχήμα 2. Ποσοστό λαθών (%) των 11 εθελοντών της προκαταρκτικής 

έρευνας στο έργο διάκρισης και αναγνώρισης. Κάθε ζεύγος στηλών αντιστοιχεί σε ένα 

άτομο (συγκεντρωτικό ποσοστό από δύο επαναλήψεις συνολικά) 
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2.3. Ρητή εξάσκηση 

 

 Στη συνέχεια έπρεπε να δούμε αν οι ήχοι είναι καταρχήν μαθεύσιμοι. Για να υπάρξει 

άρρητη μάθηση της φωνητικής αντίθεσης των ινδών έπρεπε πρώτα να δούμε αν μπορεί να 

υπάρξει μάθηση με πιο καθιερωμένες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές μεθόδους—και αν 

ναι, πόση θα είναι αυτή.  

 

2.3.1. Εθελοντές 

 Για να το ελέγξουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε 4 εθελοντές (δύο γυναίκες) από αυτούς που 

είχαν συμμετάσχει στην προκαταρκτική έρευνα. Ο μ.ο. ηλικίας των εθελοντών στο έργο ρητής 

εξάσκησης ήταν τα 24 έτη.  

 

2.3.2. Ερεθίσματα 

 Οι ινδικοί ήχοι από τους δύο ινδούς ομιλητές που χρησιμοποιήθηκαν και στην 

προκαταρκτική έρευνα 

 

2.3.3. Διαδικασία 

 Οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν επί πέντε ημέρες και για μισή ώρα περίπου τη μέρα στην 

αναγνώριση των δύο ινδικών φθόγγων. Επιλέξαμε ως έργο εκπαίδευσης την κατηγοριοποίηση, η 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερη μέθοδος για το σχηματισμό 

νέων φωνητικών κατηγοριών (Logan και συν. 1991· Guenther και συν., 1999). Η εκπαίδευση 

των εθελοντών έγινε με την καθιερωμένη μέθοδο με feedback, τους παρουσιαζόταν δηλαδή στην 

οθόνη ένας από τους δύο ήχους και έπρεπε να επιλέξουν σε ποια κατηγορία ανήκε πιέζοντας το 

αντίστοιχο πλήκτρο· αμέσως μετά δινόταν feedback, δηλαδή εμφανιζόταν στην οθόνη «σωστό» 

ή «λάθος». Μετά το πέρας της εκπαίδευσης χορηγήσαμε στους εθελοντές ένα post-test 

αναγνώρισης και διάκρισης, ίδιο με αυτό στο οποίο είχαν υποβληθεί στην προκαταρκτική 

έρευνα και συγκρίναμε τις επιδόσεις τους. 
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2.3.4. Αποτελέσματα 

 Η σύγκριση μεταξύ pre-test και post-test για τα δύο έργα (Σχήμα 4, 5) δεν έδειξε διαφορά 

στις επιδόσεις των εθελοντών ((t(3)=3.021, n.s για το έργο αναγνώρισης και t(3)=2.087, n.s για 

το έργο διάκρισης). Ωστόσο, φαίνεται από τις επιδόσεις των εθελοντών κατά τη διάρκεια του 

πενθήμερου έργου ρητής εξάσκησης (βλ. Σχήμα 3) ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

γραμμική τάση (μείωση του ποσοστού σφάλματος) με την ημέρα (F(1,3)= 16.242, p=.027) και 

δεν υπάρχει τετραγωνική (F(1,3)=4.047, n.s). Δεδομένης της συνολικής τάσης βελτίωσης κατά 

τη διάρκεια της ρητής εξάσκησης, του μικρού αριθμού του δείγματος και της μεγάλης 

διακύμανσης προχωρήσαμε σε χωριστή ανάλυση για τους τρεις από τους τέσσερις εθελοντές 

που εμφάνισαν βελτίωση στο post-test και στα δύο έργα. Η ανάλυση με το μη παραμετρικό 

στατιστικό κριτήριο Wilcoxon έδειξε στατιστικώς σημαντική βελτίωση και για τους τρεις 

εθελοντές στο έργο διάκρισης (p=.009, p=.035 και p=.011) και για τους δύο από τους τρεις 

εθελοντές στο έργο αναγνώρισης (p=.020 και p=.045. 

 Εφόσον λοιπόν πήραμε μια ένδειξη ότι η μάθηση της φωνητικής αντίθεσης οδοντικών-

ανακεκαμένων μπορεί να είναι εφικτή με τη ρητή εξάσκηση, μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο 

επόμενο βήμα και να ελέγξουμε αν μπορεί να υπάρξει και άρρητη μάθηση. 
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Σχήμα 3. Καμπύλη μάθησης (μείωση του λάθους) κατά τη διάρκεια του έργου ρητής εξάσκησης 
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Σχήμα 4. Σύγκριση μεταξύ pre-test και post-test για το έργο αναγνώρισης 
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Σχήμα 5. Σύγκριση μεταξύ pre-test και post-test για το έργο διάκρισης 
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2.4. Άρρητη εξάσκηση 

 

Ακολούθως αναπτύσσεται η δομή του έργου άρρητης εξάσκησης και το σκεπτικό με βάση το 

οποίο διαμορφώνεται:  

Οι εθελοντές παίζουν ένα «παιχνίδι» σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά τη διάρκεια του οποίου 

ακούνε ακολουθίες συλλαβών από διαφορετικούς ομιλητές (23 Έλληνες και ένας Ινδός). 

Μεταξύ των Ελλήνων ομιλητών υπάρχουν δύο συγκεκριμένες φωνές-στόχοι που οι εθελοντές θα 

πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες και να τις αναγνωρίζουν.  

 Ο ρητός πειραματικός στόχος είναι η αναγνώριση των φωνών-στόχων, καμία αναφορά δε 

γίνεται για ινδικούς ήχους ή Ινδούς ομιλητές. Ο άρρητος πειραματικός στόχος είναι η αύξηση 

της ευαισθησίας των φοιτητών στη διάκριση οδοντικών και ανακεκαμένων φθόγγων. Αυτό 

επιτυγχάνεται ως εξής: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχει συστηματική συσχέτιση στην 

παρουσίαση της φωνής-στόχου και του ανακεκαμένου ινδικού. Κάθε φορά δηλαδή που 

ακούγεται ο ινδικός ανακεκαμένος ακολουθεί η φωνή-στόχος που πρέπει να βρίσκουν οι 

εθελοντές. Ο ινδικός οδοντικός αντίθετα βρίσκεται σε μια τυχαία θέση μέσα στην ακολουθία 

των συλλαβών. Υποθέτουμε, σύμφωνα με το μοντέλο άρρητης αντιληπτικής μάθησης των Seitz 

& Watanabe (2005) που είδαμε προηγουμένως, ότι η αναγνώριση του ρητού πειραματικού 

στόχου (φωνή-στόχος) παράγει ένα σήμα ενίσχυσης· παράλληλα η εμφάνιση του άρρητου 

στόχου (ινδικός ανακεκαμένος), που ακούγεται πάντα πριν, παράγει και αυτός ένα σήμα· η 

σταθερή χρονική σχέση των δύο σημάτων οδηγεί, μέσω των υποκείμενων εγκεφαλικών 

κυκλωμάτων, στη μάθηση του άρρητου στόχου. 

 Σε κάθε ακολουθία που ακούγεται ο ινδικός ανακεκαμένος υπάρχει και ένας ινδικός 

οδοντικός, ο οποίος δε συσχετίζεται ποτέ με τη φωνή-στόχο. Επίσης σε μερικές ακολουθίες 

συλλαβών δεν εμφανίζεται καμία φωνή-στόχος και ακούγονται δύο ινδικοί οδοντικοί φθόγγοι. 

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε το να μάθουν οι φοιτητές να διακρίνουν μόνο τη φωνή του 

Ινδού, αφού η φωνή καθεαυτή ούτε σχετίζεται χρονικά ούτε προβλέπει την εμφάνιση της φωνής-

στόχου. Επίσης με το να ακούγονται και οι δύο φθόγγοι παρέχουμε την ακουστική βάση για να 

γίνει η διάκριση. 

 Επιπρόσθετα, σε συμφωνία με το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε 

προηγουμένως (Anderson, 1995· Bao και συν., 2001· Wade & Holt, 2005), υποστηρίζουμε ότι η 

απλή χρονική εγγύτητα στην εμφάνιση των δύο ερεθισμάτων (ινδικός ανακεκαμένος φθόγγος 
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και φωνή-στόχος) δεν αποτελεί καλή εξήγηση της αντιληπτικής μάθησης· οι φοιτητές θα μάθουν 

τον άρρητο πειραματικό στόχο επειδή αυτός λειτουργεί προβλεπτικά για την εμφάνιση του 

ρητού, και άρα είναι χρήσιμος για την καλή επίδοση στο παιχνίδι. Προκειμένου να ελεγχθεί η 

παράμετρος αυτή χρησιμοποιήσαμε δύο ομάδες. 

 Στη μια ομάδα το ρητό έργο είναι σχετικά εύκολο: α) σε κάθε ημερήσια συνεδρία και 

πριν ξεκινήσει το παιχνίδι οι φοιτητές ακούνε τις φωνές-στόχους να λένε διάφορες συλλαβές 

και, β) τις δύο πρώτες μέρες εξάσκησης ακούγεται μόνο η μια από τις δύο φωνές-στόχους ενώ 

από την τρίτη μέρα και μετά ακούγονται και οι δύο, συνεπώς στη συνθήκη αυτή οι φοιτητές 

έχουν μεγαλύτερο χρόνο εξοικείωσης με την κάθε φωνή-στόχο χωριστά. Στην ομάδα αυτή, ο 

άρρητος πειραματικός στόχος, ο ινδικός ανακεκαμένος, συσχετίζεται χρονικά με το ρητό στόχο 

αλλά δεν είναι χρήσιμος για την καλή επίδοση στο παιχνίδι. Οι φοιτητές θα τα πήγαιναν καλά, 

θα έβρισκαν τις φωνές-στόχους και χωρίς αυτόν. 

 Στη δεύτερη ομάδα το έργο είναι πολύ δυσκολότερο: α) η γνωριμία με τις φωνές-στόχους 

γίνεται μόνο την πρώτη ημέρα ενώ στη συνέχεια οι φωνές-στόχοι ακούγονται μόνο κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού και, β) ο χρόνος εξοικείωσης με την κάθε φωνή-στόχο χωριστά είναι 

πολύ μικρός αφού ήδη από το τρίτο block της πρώτης ημέρας πρέπει να βρίσκουν και τις δύο. 

Εδώ η αναγνώριση της φωνής-στόχου είναι πολύ δυσκολότερη και ο ινδικός ανακεκαμένος 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμος αφού προηγείται πάντα και, άρα, προβλέπει την 

εμφάνιση του ρητού πειραματικού στόχου.  

 Μετά το πέρας της δεκαήμερης εκπαίδευσης οι εθελοντές εκτελούν τα καθιερωμένα 

post-test κατηγοριοποίησης και διάκρισης των ινδικών φθόγγων, και οι επιδόσεις τους 

συγκρίνονται με τους εθελοντές της προκαταρκτικής έρευνας. 

 

2.4.1. Ερεθίσματα 

 α) Ινδικοί ήχοι, ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην προκαταρκτική έρευνα και 

τη ρητή εξάσκηση, αυτή τη φορά από τον έναν από τους δύο ινδούς ομιλητές. Επιλέχθηκε ο 

ομιλητής στον οποίο οι εθελοντές έκαναν λιγότερα λάθη και εμφάνισαν το υψηλότερο ποσοστό 

μάθησης στο έργο ρητής εξάσκησης, β) Ελληνικοί ήχοι: Συλλαβές (σύμφωνο-φωνήεν, με όλους 

τους συνδυασμούς των συμφώνων και φωνηέντων της ελληνικής) από 23 άτομα (12 γυναίκες) 

με μητρική γλώσσα την ελληνική. Για τις ελληνικές συλλαβές προχωρήσαμε σε ηχογραφήσεις 

ατόμων με μητρική γλώσσα την ελληνική χρησιμοποιώντας το λογισμικό Speech Analyzer 
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(έκδοση 2.5). Στη συνέχεια οι συλλαβές απομονώθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Praat 

(έκδοση 4.4.30) και αυτές που επιλέχθηκαν εξισώθηκαν σε ένταση και διάρκεια. 

 

2.4.2. Εθελοντές 

 Δέκα Έλληνες φοιτητές (έξι γυναίκες, μ.ο. ηλικίας: 24 έτη). Από αυτούς αφαιρέθηκαν τα 

αποτελέσματα από δύο φοιτητές (ένας σε κάθε πειραματική ομάδα), όταν διαπιστώθηκε ότι 

είχαν διαγνωστεί ως δυσλεκτικοί, αφού, όπως υποστηρίζουν αρκετές μελέτες, η ακουστική 

κατηγοριοποίηση και η αντίληψη φωνητικών αντιθέσεων είναι προβληματική σε άτομα με 

δυσλεξία (Serniclaes et al., 2004).  

 

2.4.3. Διαδικασία 

 Οι εθελοντές παίζουν ένα «παιχνίδι» σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε δέκα ημερήσιες 

συνεδρίες και για 27 λεπτά περίπου την ημέρα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ακούγονται 

πολλές διαφορετικές συλλαβές από πολλούς διαφορετικούς ομιλητές (23 Έλληνες και ένας 

Ινδός). Μεταξύ των Έλλήνων ομιλητών υπάρχουν δύο συγκεκριμένες φωνές (μια αντρική και 

μια γυναικεία) που οι εθελοντές θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες και να τις 

αναγνωρίζουν. Αυτές είναι οι φωνές-στόχοι.  

 Σε πρώτη φάση γίνεται «γνωριμία» με τις φωνές-στόχους, οι φοιτητές δηλαδή ακούνε τις 

φωνές-στόχους χωριστά να λένε τυχαίες συλλαβές και πρέπει να προσπαθήσουν να τις 

θυμούνται και να τις αναγνωρίζουν. Αμέσως μετά ξεκινάει το «παιχνίδι». Κάθε επανάληψη 

ακολουθεί την εξής διαδικασία (βλέπε σχήμα 7) : αρχικά εμφανίζεται στην οθόνη για 333 ms 

ένας σταυρός για να συγκεντρώσουν οι εθελοντές την προσοχή τους. Εν συνεχεία ακούγεται μια 

ακολουθία εννέα  συλλαβών (διάρκειας 3.150 ms/ 350 ms η κάθε συλλαβή) από πολλές 

διαφορετικές φωνές, η οποία κάποιες φορές (75%) περιλαμβάνει τη μια από τις δύο φωνές-

στόχους (ποτέ και τις δύο μαζί). Κατά τη διάρκεια της κάθε ακολουθίας οι φοιτητές θα πρέπει να 

προσπαθήσουν να διακρίνουν μέσα στις διαφορετικές φωνές αν ακούστηκε κάποια φωνή-στόχος 

και να συγκρατήσουν τη συλλαβή που είπε (μία κάθε φορά). Μετά το τέλος κάθε ακολουθίας 

εμφανίζονται στην οθόνη δύο αστεράκια για τέσσερα s, διάστημα μέσα στο οποίο οι φοιτητές θα 

πρέπει να επαναλάβουν τη συλλαβή που είπε η φωνή-στόχος, αν ακούστηκε, ή να μην πουν 

τίποτα αν δεν ακούστηκε καμία φωνή-στόχος. Ένα μικρόφωνο καταγράφει την απάντησή των 
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φοιτητών και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη για 500 ms η σωστή συλλαβή, η συλλαβή 

δηλαδή που είπε η φωνή-στόχος ή μια ένδειξη ότι αυτή δεν ακούστηκε στη συγκεκριμένη 

ακολουθία. 

 Η δομή των ακολουθιών (βλ. Σχήμα 6) έχει ως εξής: Σε κάθε ακολουθία ακούγεται 

πάντα ένας Ινδός, ο οποίος παράγει είτε δύο οδοντικούς φθόγγους, είτε έναν οδοντικό και έναν 

ανακεκαμένο, και οκτώ Έλληνες ομιλητές (τέσσερις γυναίκες, τέσσερις άντρες) που παράγουν 

μια διαφορετική συλλαβή ο καθένας.  

 

2.4.4. Υποθέσεις 

 Από τα αποτελέσματα των ομάδων μπορούμε να δούμε τα εξής:  

 Αν οι επιδόσεις των δύο ομάδων δεν παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα είναι καλύτερες από τις επιδόσεις των εθελοντών στην 

προκαταρκτική έρευνα, θα έχουμε μια ένδειξη ότι υπήρξε μάθηση ως αποτέλεσμα α) είτε του 

πειραματικού χειρισμού, και συγκεκριμένα της συστηματική χρονικής ή προβλεπτικής 

σχέσης ινδικού ανακεκαμένου και φωνής-στόχου, β) είτε της απλής έκθεσης των εθελοντών 

στους ινδικούς ήχους. Για να αποκλειστεί αυτή η εκδοχή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και 

μια τρίτη ομάδα (ελέγχου), πανομοιότυπη με τις πειραματικές, η οποία θα εκτεθεί εξίσου 

στους ινδικούς ήχους και γενικότερα στην ίδια διαδικασία, χωρίς όμως να υπάρχει 

συστηματική σχέση ανακεκαμένου και φωνής-στόχου (ο ανακεκαμένος θα εμφανίζεται 

τυχαία μέσα στην ακολουθία). 

 Τυχόν βελτιωμένη επίδοση των εθελοντών της ομάδας που εκτελεί το εύκολο έργο σε σχέση 

με τους εθελοντές της προκαταρκτικής έρευνας μπορεί να εξηγηθεί με βάση το μοντέλο των 

Seitz & Watanabe (2005): η απλή συστηματική χρονική σχέση ρητού και άρρητου στόχου 

οδηγεί σε αντιληπτική μάθηση του άρρητου στόχου. 

 Τυχόν βελτιωμένη επίδοση των εθελοντών της ομάδας που εκτελεί το εύκολο έργο σε σχέση 

με τους εθελοντές της προκαταρκτικής έρευνας εξηγείται καλύτερα με αναφορά στην 

προβλεψιμότητα και χρησιμότητα του άρρητου πειραματικού στόχου· ο ινδικός 

ανακεκαμένος προηγείται, άρα προβλέπει την εμφάνιση της φωνής-στόχου και είναι 

χρήσιμος στο παιχνίδι. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα των 

μελετών που προαναφέρθηκαν (Anderson, 1995· Bao και συν., 2001· Wade & Holt, 2005) 
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και που υπογραμμίζουν τον προβλεπτικό ρόλο του άρρητου στόχου της αντιληπτικής 

μάθησης στην εμφάνιση του ρητού πειραματικού στόχου. 

 

2.4.5. Αποτελέσματα 

 Καταρχάς φάνηκε ότι υπήρχε βελτίωση στις επιδόσεις των εθελοντών στην αναγνώριση 

των φωνών-στόχων και για τις δύο ομάδες. Στο Σχήμα 8 φαίνεται το ποσοστό των σωστών 

απαντήσεων των εθελοντών των δύο ομάδων στον εντοπισμό της φωνής-στόχου, από την τρίτη 

ημέρα και μετά (δεν παρουσιάζονται οι δύο πρώτες ημέρες γιατί λόγω του πειραματικού 

χειρισμού το έργο είναι ελαφρώς διαφορετικό, π.χ. η ομάδα που εκτελεί το εύκολο έργο την 

πρώτη και τη δεύτερη μέρα πρέπει να βρίσκει μία μόνο φωνή-στόχο). 

 Φαίνεται, ωστόσο ότι η δυσκολία του έργου ήταν πολύ μεγαλύτερη από την επιθυμητή, 

με αποτέλεσμα οι επιδόσεις των εθελοντών την τελευταία ημέρα εκπαίδευσης να μην ξεπερνούν 

το 50% των σωστών απαντήσεων. Επιπλέον, η διαφορά στη δυσκολία του έργου για τις δύο 

πειραματικές ομάδες δεν ήταν αρκετή, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις των δύο ομάδων στο ρητό 

έργο, στην αναγνώριση των φωνών-στόχων, να είναι σχεδόν όμοιες την τελευταία ημέρα 

εξάσκησης (48.1% σωστές απαντήσεις για την ομάδα που εκτελεί το δύσκολο έργο και 47.7% 

για την ομάδα που εκτελεί το εύκολο, βλ. Σχήμα 8). 

 Τέλος, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 

επιδόσεων των δύο πειραματικών ομάδων και των φοιτητών της προκαταρκτικής έρευνας και 

για τα δύο έργα (F(2, 16)= .849, n.s για το έργο διάκρισης και F(2, 16)=1.789, n.s για το έργο 

αναγνώρισης). 
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Σχήμα 6. Δομή των ακολουθιών. 
 

 

Οι φοιτητές ακούνε ακολουθίες συλλαβών από πολλούς διαφορετικούς ομιλητές 

και πρέπει να αναγνωρίζουν και να επαναλαμβάνουν τη συλλαβή που προέρχεται 

από τη μια από τις δύο φφωωννέέςς--σσττόόχχοουυςς:  

Ο αανναακκεεκκααμμέέννοοςς  

προηγείται 

πάντοτε της 

φφωωννήήςς--σσττόόχχοουυ  

Μια φφωωννήή--σσττόόχχοοςς   

λέει μια ελληνική 

συλλαβή που 

πρέπει να 

επαναλάβει ο 

φοιτητής 

Ο οοδδοοννττιικκόόςς 

φθόγγος 

εμφανίζεται σε 

τυχαία θέση 

μια συνηθισμένη ακολουθία συλλαβών με φφωωννήή--σσττόόχχοο: 

Οι αανναακκεεκκααμμέέννοοιι  φφθθόόγγγγοοιι ακούγονται πάντα πριν από τις φφωωννέέςς--σσττόόχχοουυςς, 

ενώ  οι οοδδοοννττιικκοοίί εμφανίζονται τυχαία μέσα στην ακολουθία.  

οι υπόλοιπες θέσεις της 

ακολουθίας 

καταλαμβάνονται από 

τυχαίες ελληνικές 

συλλαβές από 

διαφορετικούς 

ομιλητές 

ro    aa        dduu        xo    fu    ze    da    ttii        çe 

          

Κάθε ημερήσια συνεδρία αποτελείται από 5 blocks. Το κάθε block διαρκεί 5.40´´ και περιλαμβάνει 40 

ακολουθίες συλλαβών. Η κάθε ακολουθία διαρκεί 3.150 ms και περιλαμβάνει 9 διαφορετικές συλλαβές 

διάρκειας 350 ms. Σε κάθε ακολουθία: α) κάποιες φορές (75%) ακούγεται η μια από τις δύο φωνές-

στόχους να λέει μια συλλαβή (ποτέ και οι δύο στην ίδια ακολουθία) ενώ κάποιες φορές (25%) δεν 

ακούγεται καμία φωνή-στόχος, β) ακούγεται πάντοτε ο Ινδός ομιλητής ο οποίος λέει δύο φθόγγους. Στις 

ακολουθίες με φωνή-στόχο ο ένας φθόγγος είναι ανακεκαμένος ([a] ή [i]) και ακούγεται πριν από τη 

φωνή-στόχο, ενώ ο άλλος είναι οδοντικός ([ti] ή [ta] αντίστοιχα) και εμφανίζεται σε τυχαίες θέσεις. Σε 

ακολουθίες χωρίς φωνή-στόχο και οι δύο φθόγγοι είναι οδοντικοί. Εκτός από τη φωνή-στόχο και τους 

ινδικούς φθόγγους οι υπόλοιπες θέσεις της ακολουθίας καταλαμβάνονται από διαφορετικές μεταξύ τους 

ελληνικές συλλαβές προερχόμενες από διαφορετικούς ομιλητές. Κανένας Έλληνας ομιλητής και καμία 

συλλαβή δεν επαναλαμβάνεται στην ίδια ακολουθία.  
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Σχήμα 7. Δομή του πειραματικού έργου. 

 

 

 

 

 

α) αρχικά 

εμφανίζεται 

στην οθόνη 

ένας σταυρός 

για 333 ms 

για να 

συγκεντρώσει 

ο εθελοντής 

την προσοχή 

του 

 

β) στη 

συνέχεια 

ακούγεται μια 

ακολουθία 

συλλαβών 

διάρκειας 

3.150 ms (350 

ms/συλλαβή)  

γ) μόλις τελειώνει η 

ακολουθία εμφανίζονται στην 

οθόνη δύο αστεράκια για 4 s 

και ο εθελοντής καλείται να 

επαναλάβει τη συλλαβή που 

άκουσε από τη φωνή-στόχο ή 

να μην πει τίποτε αν δεν 

άκουσε φωνή-στόχο 

 

δ) αμέσως μετά 

εμφανίζεται για 500 

ms στην οθόνη η 

σωστή συλλαβή, 

δηλαδή η συλλαβή 

που είπε η φωνή-

στόχος, ή μια ένδειξη 

(«--») ότι αυτή δεν 

ακούστηκε στη 

συγκεκριμένη 

ακολουθία 
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.1. Προκαταρκτικά αποτελέσματα 

 

 Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δε δείχνουν στατιστικώς σημαντική διαφορά στις επιδόσεις 

των πειραματικών ομάδων και των φοιτητών της προκαταρκτικής έρευνας. Πριν αποδεχτούμε τη 

μηδενική υπόθεση ωστόσο, οφείλουμε να εξετάσουμε διεξοδικότερα τυχόν λάθη και αδυναμίες 

που οφείλονται στον πειραματικό σχεδιασμό.  

 Το πρώτο και περισσότερο προφανές πρόβλημα στην παρούσα έρευνα είναι ο μικρός  

αριθμός των εθελοντών των πειραματικών ομάδων. Συγκεκριμένα τα πρώτα αποτελέσματα που 

είδαμε προκύπτουν από οκτώ φοιτητές (τέσσερις σε κάθε ομάδα), αριθμός που δεν επιτρέπει τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό. Προφανώς χρειάζονται πολλοί περισσότεροι 

εθελοντές προτού να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. 

 Κατά δεύτερον,  ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο βαθμός δυσκολίας του ρητού έργου 

(αναγνώριση φωνών-στόχων) και για τις δύο ομάδες αποδείχθηκε μεγαλύτερος από ό,τι 

περιμέναμε με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν οι προσδοκώμενες επιδόσεις την τελευταία 

ημέρα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρότι υπήρχε μάθηση στο ρητό έργο, οι σωστές απαντήσεις 

δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το 50%. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης της φωνής-

στόχου δημιουργεί προβλήματα στην εκμάθηση του ινδικού ανακεκαμένου βάσει του μοντέλου 

των Seitz & Watanabe (2005), αφού δεν παράγεται συχνά το σήμα ενίσχυσης και μάθησης 

(οφειλόμενο στην επιτυχή αναγνώριση του ρητού στόχου) που οδηγεί στην εκμάθηση 

πληροφοριών που εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται στο περιβάλλον (του άρρητου στόχου). 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι επιδόσεις των δύο ομάδων την τελευταία ημέρα εξάσκησης στο ρητό 

έργο είναι σχεδόν όμοιες, συνεπάγεται ότι η προσδοκώμενη διαφοροποίηση των ομάδων με 

βάση την ευκολία-δυσκολία του έργου (και η υποκείμενη διαφοροποίηση σε εγγύτητα-

προβλεψιμότητα) δεν υφίσταται στην πραγματικότητα. 

 Μια βασική αδυναμία του πειράματος είναι ο περιορισμένος χρόνος εκπαίδευσης. Το 

έργο άρρητης εξάσκησης πραγματοποιήθηκε σε δέκα ημερήσιες συνεδρίες και για μισή ώρα την 

ημέρα, χρονικό διάστημα που ίσως δεν ήταν αρκετό, για τους εξής λόγους: Καταρχάς, παρόλο 

που κάθε ημερήσια συνεδρία διαρκούσε μισή ώρα περίπου, λόγω του πειραματικού σχεδιασμού 

η συνολική έκθεση των φοιτητών στους ινδικούς ήχους ήταν πολύ μικρή (σε κάθε ακολουθία 9 
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συλλαβών ακούγονταν πάντα μόνο δύο ινδικοί φθόγγοι). Συγκεκριμένα και οι δύο φθόγγοι 

ακούγονταν μόλις 2.3 λεπτά ανά ημέρα ενώ η συνολική διάρκεια του ανακεκαμένου, που ήταν 

και ο κρίσιμος στόχος της αντιληπτικής μάθησης, ήταν λίγο μικρότερη από ένα λεπτό. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στη ρητή εξάσκηση, παρότι διαρκούσε ίδια ώρα περίπου με την 

άρρητη, οι φοιτητές άκουγαν τους ινδικούς ήχους για περίπου 6.7 λεπτά την ημέρα, συνεπώς, 

παρόλο που η άρρητη εξάσκηση διήρκησε τις διπλάσιες ημέρες, στην πραγματικότητα η 

συνολική έκθεση των εθελοντών στους ινδικούς φθόγγους ήταν πολύ μικρότερη (33.5 λεπτά για 

τη ρητή έναντι 23.3 για την άρρητη). 

 Η μικρή διάρκεια έκθεσης στους ήχους καθεαυτή δεν αιτιολογεί την αποτυχία μάθησης. 

Άλλωστε είδαμε ότι οι Wade & Holt (2005)  κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τους εθελοντές στις 

ακουστικές κατηγορίες μόνο μετά από μισή ώρα «παιχνιδιού». Ωστόσο, στην περίπτωσή τους η 

έκθεση στις ακουστικές κατηγορίες ήταν συνεχής, και, επιπλέον, όπως προκύπτει με βάση τις 

μελέτες που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, το έργο των εθελοντών αυτού του πειράματος είναι 

πολύ δυσκολότερο, αφού εδώ παρεμβαίνει η προηγούμενη μάθηση των ήχων της μητρικής 

γλώσσας των εθελοντών και δυσχεραίνει τη μάθηση των νέων ήχων. Ενδεχομένως, για ένα τόσο 

σύνθετο έργο να απαιτείται επιπλέον εξάσκηση. 

  

 

3.2. Προτάσεις για τη συνέχεια της έρευνας 

 

 Η συνέχεια της έρευνας πρέπει να πραγματοποιηθεί με περισσότερους εθελοντές και 

ημέρες εξάσκησης. Οι νέες μετρήσεις, που βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας, θα διαρκέσουν 

συνολικά 20 ημέρες (15 ημέρες το έργο της άρρητης εξάσκησης, μια ημέρα το  post-test στους 

ινδικούς φθόγγους, τρεις ημέρες το έργο ρητής εξάσκησης και μια ημέρα το δεύτερο post-test) 

και η συνολική διάρκεια της ημερήσιας συνεδρίας θα είναι 60 λεπτά.  

 

3.2.1. Χρονική εγγύτητα ή προβλεψιμότητα; 

 Προκειμένου να ελεγχθεί αν η αντιληπτική μάθηση είναι αποτέλεσμα προβλεπτικής ή 

χρονικής σχέσης μεταξύ του ρητού (φωνή-στόχος) και άρρητου (ανακεκαμένος) πειραματικού 

στόχου, οι πειραματικές ομάδες θα έχουν ως εξής: στη μια ομάδα (προβλεπτική) θα διατηρηθεί η 
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ως τώρα δομή, ο ινδικός ανακεκαμένος θα προηγείται πάντα της φωνής-στόχου. Στην άλλη 

ομάδα (χρονική) θα ακούγονται πανομοιότυπες ακολουθίες συλλαβών, οι τελευταίες όμως θα 

έχουν αντιστραφεί. Με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί η χρονική εγγύτητα, θα εξακολουθήσει 

δηλαδή να υπάρχει συστηματική χρονική σχέση ρητού και άρρητου στόχου, αφού ο 

ανακεκαμένος και η φωνή-στόχος θα εμφανίζονται πάντα διαδοχικά, αλλά θα απουσιάζει η 

προβλεψιμότητα, ο ανακεκαμένος δηλαδή θα έπεται πάντα της φωνής-στόχου.    

 

 

3.2.2. Αξιολόγηση άρρητης αντιληπτικής μάθησης 

3.2.2.1. Άμεση αξιολόγηση 

 Μετά το πέρας της δεκαπενθήμερης άρρητης εξάσκησης, οι εθελοντές των δύο 

πειραματικών ομάδων θα υποβληθούν στα post-test κατηγοριοποίησης και διάκρισης που 

περιγράφηκαν προηγουμένως. Από τα αποτελέσματα θα φανούν τα εξής: 

 αν οι επιδόσεις των δύο ομάδων (προβλεπτική και χρονική) δεν εμφανίζουν στατιστικώς 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους αλλά είναι καλύτερες από αυτές των εθελοντών της 

προκαταρκτικής έρευνας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η μάθηση οφείλεται α) είτε στον 

πειραματικό χειρισμό και συγκεκριμένα στη συστηματική χρονική εγγύτητα ινδικού 

ανακεκαμένου και φωνής-στόχου (εφόσον η προβλεψιμότητα δεν είναι αναγκαία), β) είτε 

στην απλή έκθεση των εθελοντών στους ινδικούς ήχους. Για να αποκλειστεί αυτή η εκδοχή 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και μια τρίτη ομάδα (ελέγχου), πανομοιότυπη με τις 

πειραματικές, η οποία θα εκτεθεί εξίσου στους ινδικούς ήχους και γενικότερα στην ίδια 

διαδικασία, χωρίς όμως να υπάρχει συστηματική χρονική σχέση ανακεκαμένου και φωνής-

στόχου (ο ανακεκαμένος θα εμφανίζεται τυχαία μέσα στην ακολουθία). Η σύγκριση των μ.ο. 

της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών θα μας δείξει αν η άρρητη μάθηση οφείλεται σε 

απλή έκθεση στα υπό μάθηση ερεθίσματα ή στον πειραματικό χειρισμό. 

 αν η προβλεπτική ομάδα έχει καλύτερες επιδόσεις από την χρονική και από τους εθελοντές 

της προκαταρκτικής έρευνας τότε σαφώς η μάθηση δεν είναι αποτέλεσμα απλής χρονικής 

σχέσης (ή απλής έκθεσης στους ήχους). Ένα τέτοιο αποτέλεσμα ενισχύει και ταυτόχρονα 

εκλεπτύνει το μοντέλο αντιληπτικής μάθησης των Seitz & Watanabe (2005), εισάγοντας 

στον πυρήνα του την προβλεψιμότητα.  
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3.2.2.2 Έμμεση αξιολόγηση 

 Ένα ενδιαφέρον εύρημα στη μελέτη των Seitz & Watanabe (2003· Seitz & Watanabe, 

2005) που θα μπορούσε ενδεχομένως να διερευνηθεί και στην παρούσα μελέτη, αφορά την 

έμμεση έκφραση της άρρητης αντιληπτικής μάθησης. Θυμίζουμε ότι στο πείραμα των 

ερευνητών οι εθελοντές εκτίθονταν σε όλη τη διάρκεια του ρητού έργου αναγνώρισης 

γραμμάτων σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της κίνησης των τελειών με συνοχή 5%. Όταν στη 

συνέχεια εξετάστηκαν στις διάφορες κατευθύνσεις σε ποσοστό συνοχής 5% δε βελτίωσαν τις 

επιδόσεις τους σε σχέση με το pre-test (και πάλι οι σωστές απαντήσεις ήταν στο ποσοστό τύχης 

για όλες τις κατευθύνσεις, και για αυτή στην οποία είχαν εκτεθεί και για τις υπόλοιπες). Η 

μάθηση εκφράστηκε για την κατεύθυνση στην οποία είχαν εκτεθεί μόνο όταν η εξέταση έγινε σε 

ποσοστό συνοχής 10%.  

 Πως μπορεί να γίνει έμμεσος έλεγχος της μάθησης των ινδικών φθόγγων στα πλαίσια του 

παρόντος πειράματος;  

 Ένας τρόπος μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε είναι οι επιδόσεις των 

εθελοντών στο έργο ρητής εξάσκησης. Μπορούμε να υποθέσουμε δηλαδή ότι η αύξηση της 

ευαισθησίας του οργανισμού στη διαφοροποίηση των δύο ινδικών φθόγγων τον καθιστά 

περισσότερο έτοιμο για μάθηση όταν το έργο περιλαμβάνει ρητές οδηγίες και feedback. Αυτή η 

υπόθεση μπορεί εύκολα να ελεγχθεί αν οι εθελοντές των πειραματικών ομάδων υποβληθούν 

μετά το πέρας της εκπαίδευσης στο έργο ρητής εξάσκησης. 

 Στο βαθμό που ισχύει η υπόθεση έμμεσης εκδήλωσης της μάθησης ως αποτέλεσμα της 

προβλεπτικής σχέσης ρητού και άρρητου πειραματικού στόχου, θα πρέπει η προβλεπτική ομάδα 

να μάθει περισσότερο και με γρηγορότερους ρυθμούς από τη χρονική ομάδα. Αν η μάθηση είναι 

αποτέλεσμα χρονικής σχέσης ρητού και άρρητου πειραματικού στόχου, θα πρέπει η χρονική και 

προβλεπτική ομάδα να μάθουν περισσότερο και με γρηγορότερους ρυθμούς από την ομάδα 

ελέγχου. Αν η μάθηση είναι αποτέλεσμα απλής έκθεσης στους ινδικούς φθόγγους, θα πρέπει οι 

εθελοντές των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου να μαθαίνουν περισσότερο και με 

πιο ταχείς ρυθμούς από εθελοντές που θα εκτελέσουν το έργο ρητής εξάσκησης χωρίς την 

περίοδο άρρητης εξάσκησης.  
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3.3 Ποιο είναι το περιεχόμενο της μάθησης; 

 

 Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι, αν όντως υπάρξει μάθηση για οποιαδήποτε ομάδα, 

το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι είδους μάθηση είναι αυτή; Για να 

ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μάθηση φωνητικών κατηγοριών θα πρέπει οι φθόγγοι να γίνονται 

αντιληπτοί ως μέλη της μιας ή της άλλης κατηγορίας ανεξάρτητα από παράγοντες όπως το 

φωνητικό πλαίσιο, τη θέση που έχουν σε μια λέξη, τη διαφορετική φωνή που τους εκφέρει κλπ. 

Είδαμε ότι, παρά τη βελτίωση εθελοντών στη διαφοροποίηση ήχων ομιλίας ξένων γλωσσών ως 

αποτέλεσμα ρητής φωνητικής εξάσκησης, αυτοί οι φωνητικά αδιάφοροι παράγοντες δεν 

απομακρύνονται αλλά αντίθετα επηρεάζουν συστηματικά τις επιδόσεις των εθελοντών (π.χ. 

Bradlow, υπό έκδοση· Lively και συν., 1993· Logan και συν., 1991 κλπ).  

  Με βάση τα παραπάνω, η φιλοδοξία της παρούσας ερευνητικής πρότασης περιορίζεται 

στο σχηματισμό αντιληπτικά ενδιάμεσων κατηγοριών (βλ. Logan και συν., 1991), κατ’ αναλογία 

με τις μελέτες ρητής αντιληπτικής εξάσκησης που προαναφέρθηκαν και στην, ως ένα βαθμό, 

γενίκευση της αποκτηθείσας γνώσης σε διαφορετικές συνθήκες.   

 Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η παράμετρος, κατά τη φάση της αξιολόγησης μετά το 

πέρας του παιχνιδιού οι εθελοντές εκτίθενται σε ένα νέο φωνητικό περιβάλλον και σε ένα νέο 

ομιλητή.  Όπως έδειξαν οι Lively και συν. (1993), απαραίτητη για τη γενίκευση είναι, εκτός από 

την ποικιλία στα φωνητικά περιβάλλοντα και η ποικιλία στους ομιλητές. Παρότι στην παρούσα 

φάση πρακτικές δυσκολίες καθιστούν δύσκολο τον έλεγχο αυτού του παράγοντα, το ζήτημα 

αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και να επεκταθεί σε ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες.  
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