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Περίληψη
Το σύνολο των γνωσιακών διεργασιών που εμπλέκονται στην «αναγνώριση και
κατονομασία λέξεων» («visual word recognition and reading aloud») αγγίζει
ευρύτερες επιστημονικές αντιπαραθέσεις της Γνωσιακής Επιστήμης. Η φύση τόσο
των αναπαραστάσεων, όσο και των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος στην
ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων διερευνάται μέσω υπολογιστικών μοντέλων που
υλοποιούν συγκεκριμένες θεωρητικές υποθέσεις. Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν
συμπεριφορικά δεδομένα για την ελληνική γλώσσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως
μέσο σύγκρισης για την αξιολόγηση του υπολογιστικού μοντέλου της διπλής
διαδρομής (Dual-Route Cascaded Model –DRC-). Τα αποτελέσματα της σύγκρισης
έδειξαν ότι το DRC προσομοιώνει με επιτυχία την πλειονότητα των ελληνικών
συμπεριφορικών δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται προβληματισμοί σχετικά με
περιορισμούς του μοντέλου και παρατίθενται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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Μέρος 1ο
Κεφάλαιο 1ο
Αναγνώριση λέξεων
1.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την αναγνώριση λέξεων
Η μελέτη των διαδικασιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση λέξεων είναι
κεντρικής σημασίας στο ευρύτερο πλαίσιο διερεύνησης των γλωσσικών λειτουργιών
εξαιτίας της ίδιας της φύσης της λέξης, η οποία επιτρέπει την ανάλυση διαφορετικών
γλωσσικών πτυχών. Συγκεκριμένα, η λεξική μονάδα μπορεί να αναλυθεί σε πλήθος
διαφορετικών επιπέδων (όπως σε επίπεδο οπτικών χαρακτηριστικών, γραμμάτων,
φωνημάτων, μορφημάτων, έως και σε σημασιολογικό επίπεδο), κάτι το οποίο την
καθιστά ιδανική για τη μελέτη των αντίστοιχων γλωσσικών επιπέδων (Balota, Yap, &
Cortese, 2006).
Οι θεωρητικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αναγνώριση
λέξεων κατανοούνται καλύτερα ενταγμένες στο ιστορικό-θεωρητικό πλαίσιο όπου
αναπτύχθηκαν. Συγκεκριμένα, οι πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις ήταν εμφανώς
διαποτισμένες από το ευρύτερο κλίμα της κλασικής γνωσιακής επιστήμης.
Αντίστοιχα,

η ακόλουθη εμφάνιση της συνδετιστικής προσέγγισης οδήγησε στην

απόρριψη των θεμελιωδών εννοιών της κλασικής προσέγγισης και στη διατύπωση
εναλλακτικών. Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά σημεία της διαμάχης μεταξύ
των δύο προσεγγίσεων, όσον αφορά στην περιγραφή των διαδικασιών που
εμπλέκονται στην αναγνώριση λέξεων.
Κλασικές θεωρητικές περιγραφές
Τα περισσότερα από τα πρώτα θεωρητικά μοντέλα που προτάθηκαν
βασίζονται σε δύο κεντρικές θεωρητικές παραδοχές: τη σειριακότητα της
επεξεργασίας και την τοπικότητα των αναπαραστάσεων. Σύμφωνα με την πρώτη, η
ροή της διαδικασίας είναι σειριακή, με την έννοια ότι η επεξεργασία της
εισερχόμενης πληροφορίας γίνεται σε διαδοχικά στάδια. Στην παραδοσιακή της
εκδοχή η σειριακότητα αυτή έγκειται στην αυστηρή διαδοχή των επιμέρους σταδίων
χωρίς να είναι εφικτή η ταυτόχρονη επεξεργασία της πληροφορίας σε δύο
διαφορετικά στάδια. Σύμφωνα με τη δεύτερη παραδοχή, το κεντρικό στάδιο της
διαδικασίας αναγνώρισης μιας λέξης έγκειται στην ανάσυρση ή την ενεργοποίηση της
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αντίστοιχης λεξικής πληροφορίας (Lupker, 2007). Τέλος, άμεσα συνδεδεμένη με την
υπόθεση της ύπαρξης μιας τοπικής λεξικής αναπαράστασης είναι και η έννοια του
νοητικού λεξικού («mental lexicon») το οποίο συνίσταται από το σύνολο των
αντίστοιχων λεξικών μονάδων (Coltheart, 2004). Συγκεκριμένα, το νοητικό λεξικό
σύμφωνα

με

τον

Coltheart

(2004)

ορίζεται

ως

“ένα

σύστημα

τοπικών

αναπαραστάσεων τα στοιχεία του οποίου αναπαριστούν μορφές ερεθισμάτων του
συγκεκριμένου

αναπαραστασιακού

τομέα”

(σ.

1153).

Ως

επιμέρους

αναπαραστασιακός τομέας μπορεί να θεωρηθεί, για παράδειγμα, ο ορθογραφικός,
οπότε στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ορθογραφικό λεξικό, το οποίο αποτελείται
από ορθογραφικής μορφής λεξικές μονάδες (με τη κάθε μονάδα να συνίσταται από
την ακολουθία των γραμμάτων που συνθέτουν την αντίστοιχη λέξη). Ένα άλλο
παράδειγμα είναι το φωνολογικό λεξικό, το οποίο αντιστοίχως συνίσταται από
φωνολογικού τύπου λεξικές πληροφορίες (με τη κάθε λεξική μονάδα να συνίσταται
από την ακολουθία των φθόγγων που συνθέτουν την αντίστοιχη λέξη). Σε όλες τις
περιπτώσεις μια λεξική μονάδα του λεξικού αντιστοιχεί σε μια λέξη από το σύνολο
αυτών που γνωρίζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος (Coltheart, 2004).

Εικόνα 1. Αρχιτεκτονική του μοντέλου σειριακής αναζήτησης του Forster (1976)
(Balota et al., 2006)

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης στην πρώτη της μορφή
είναι το μοντέλο του κάδου (bin model) του Forster (1976). Στο μοντέλο αυτό το
λεξικό σύστημα νοείται υπό τη μορφή τριών περιφερειακών αρχείων πρόσβασης
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(«peripheral access files») και ενός κύριου αρχείου («master file»), με το καθένα να
εμπεριέχει πληροφορίες για κάθε μία από τις λέξεις που γνωρίζει το άτομο (βλ.
Εικόνα 1). Τα λήμματα είναι τοποθετημένα στο λεξικό σύμφωνα με τη συχνότητα
εμφάνισής τους (από την περισσότερο συχνή λέξη στη λιγότερο συχνή) και η λεξική
αναγνώριση είναι το αποτέλεσμα της σειριακής αναζήτησης του αντίστοιχου
λήμματος στο λεξικό.
Δεδομένης της σειριακότητας της διαδικασίας, από τη μια πλευρά, και της
τοπικότητας της λεξικής αναπαράστασης, από την άλλη, το σύστημα της λεξικής
ανάσυρσης θεωρείται αυτόνομο, εφόσον μετά την έναρξη του σταδίου αυτού το
περιεχόμενο

της

προηγούμενων

επεξεργασίας

σταδίων.

Το

ανεξαρτητοποιείται
σημείο

αυτό

του

περιεχομένου

αποτέλεσε

κεντρικό

των

πυρήνα

προβληματισμού και δέχτηκε κριτική. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο που ανέδειξε την
ερμηνευτική αδυναμία των πρώτων θεωρητικών μοντέλων ήταν αυτό της επίδρασης
της λεξικής ανωτερότητας («lexical superiority effect») (Paap, 1982). Το φαινόμενο
αυτό

αφορά

στην

καλύτερη

αναγνώριση

μεμονωμένων

γραμμάτων

όταν

εμπεριέχονται σε λέξη παρά όταν εμπεριέχονται σε ψευδολέξη ακόμη και όταν η
αντίληψη της λέξης δεν είναι δυνατή (Reicher, 1969). Η επίδραση της λεξικότητας
στην επίδοση στο συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τις αρχές της
σειριακότητας της επεξεργασίας και της τοπικότητας της λεξικής αναπαράστασης,
τουλάχιστον όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω (Lupker, 2007).
Ωστόσο,

η

αυστηρότητα

της

σειριακότητας

διαφέρει

μεταξύ

των

υποστηρικτών αυτής της προσέγγισης. Συγκεκριμένα, υπάρχει η θέση ότι το κάθε
στάδιο ξεκινάει μόνο όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία στο προηγούμενο, χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αντίστροφης επίδρασης μεταξύ των επιμέρους προϊόντων του
κάθε σταδίου. Στη θέση αυτή, επομένως, εκφράζεται μια αυστηρή περιγραφή της
σειριακότητας ως αλληλουχία σταδίων εξαρτώμενη από το ξεπέρασμα του
αντίστοιχου κάθε φορά ουδού («threshold»). Εν αντιθέσει, σύμφωνα με μια
εναλλακτική άποψη, η πληροφορία περνάει από όλα τα στάδια ταυτόχρονα με την
έναρξη της επεξεργασίας στο πρώτο στάδιο. Αυτή η σειριακή μορφή επεξεργασίας
ονομάζεται επάλληλη επεξεργασία («cascaded processing») και προτάθηκε από τον
McClelland (1979). Ακολούθως, η αυτονομία της

διαδικασίας της ανάσυρσης /

ενεργοποίησης της αντίστοιχης λεξικής μονάδας νοείται συναρτήσει του βαθμού
αυστηρότητας της σειριακότητας (Lupker, 2007). Χαρακτηριστικά παραδείγματα
θεωρητικών μοντέλων που υιοθέτησαν αυτή τη μορφή σειριακότητας είναι το
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μοντέλο ενεργοποίησης και επικύρωσης («activation-verification model») των Paap,
Newsome,

McDonald

και

Schvaneveldt

(1982),

καθώς

και

το

μοντέλο

αλληλεπιδραστικής ενεργοποίησης και ανταγωνισμού («interactive activation and
competition model» –IAC-) των McClelland και Rumelhart (1981). Και τα δύο αυτά
μοντέλα είναι θεωρητικά συμβατά με το φαινόμενο της λεξικής ανωτερότητας
(Lupker, 2007).
Η εναλλακτική προσέγγιση περιγραφής της σειριακότητας επέτρεψε την
επιβίωση των σειριακού χαρακτήρα θεωρητικών μοντέλων, εφόσον κατέστησε
εφικτή την ερμηνεία του φαινομένου της επίδρασης της λεξικής ανωτερότητας. Εκτός
αυτού, σύγχρονα ευρήματα φαίνεται να υποστηρίζουν τη σειριακή φύση της
διαδικασίας αναγνώρισης λέξεων. Επομένως, οποιαδήποτε θεωρία επιχειρεί να
περιγράψει αυτή τη διαδικασία οφείλει να παρέχει επαρκή ερμηνεία για τα αντίστοιχα
φαινόμενα (Rastle & Coltheart, 1999. Rastle & Coltheart, 2000).
Συνδετιστική προσέγγιση
Αντιδιαμετρικά αντίθετες με τις παραπάνω, οι συνδετιστικές θεωρήσεις της
ανάγνωσης απορρίπτουν τόσο την άποψη περί σειριακότητας της επεξεργασίας όσο
και εκείνη για την τοπική φύση της λεξικής αναπαράστασης. Στη θέση αυτών
αντιπροτείνουν τις αρχές της παράλληλης επεξεργασίας και της κατανεμημένης
αναπαράστασης αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τους Seidenberg και Plaut (2006) θεμελιώδεις αρχές του
συνδετισμού μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Απλές

επεξεργαστικές

μονάδες

που

προσομοιάζουν

σε

νευρώνες

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, τόσο συνεργατικά, όσο και ανταγωνιστικά
διαφορετικές μορφές πληροφορίας αναπαριστώνται από κατανεμημένα
μοτίβα ενεργοποίησης διαφορετικών συνόλων μονάδων, με την ομοιότητα να
αντανακλάται στην αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των μοτίβων αυτών η γνώση
κωδικοποιείται υπό τη μορφή βαρών των συνδέσεων μεταξύ κόμβων [...] (σ.
36).
Επομένως, γίνεται σαφές ότι, σύμφωνα με τη συνδετιστική θεώρηση της
ανάγνωσης, δεν υπάρχουν επιμέρους στάδια με διαφορετικό επεξεργαστικό ρόλο,
αλλά αντιθέτως η επεξεργασία εκτελείται με ενιαίο και παράλληλο τρόπο από ένα
δίκτυο.
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Επίσης, χάνεται το νόημα ύπαρξης νοητικού λεξικού εφόσον δεν νοείται
πλέον απομονωμένη λεξική μονάδα («lexical unit») (Colheart, 2004. Lupker, 2007).
Αντί αυτού υποστηρίζεται ότι το λεξικό σύστημα συντίθεται από υπο-συμβολικούς
κόμβους ενός δικτύου, οι οποίοι αναπαριστούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά των
λέξεων (Seidenberg & McClelland, 1989). Με άλλα λόγια, κάθε λέξη αναπαρίσταται
μέσω της ενεργοποίησης ενός συνόλου επιμέρους μονάδων ενός συστήματος και
κάθε μονάδα συμμετέχει στην αναπαράσταση πολλών διαφορετικών λέξεων
(Coltheart, 2006).
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι η έμφαση που
προσδίδεται στην προσομοίωση όχι μόνο της νοητικής διεργασίας, αυτής καθεαυτής,
αλλά και της διαδικασίας μάθησης, μέσω της οποίας διαμορφώνεται η λειτουργική
αρχιτεκτονική του αντίστοιχου νοητικού συστήματος. Οι υποστηρικτές αυτής της
άποψης θεωρούν ότι οι εκ των προτέρων σχεδιασμένες διαδικασίες και
αναπαραστάσεις αφαιρούν από το μοντέλο τη δυνατότητα να κατακτήσει την
αντίστοιχη γνώση μέσω ενός αλγορίθμου μάθησης («learning algorithm»). Η ιδιότητα
αυτή των συνδετιστικών μοντέλων είναι σημαντική για δύο λόγους: Πρώτον,
επιτρέπει την άμεση σύνδεση της προσέγγισης με συμπεριφορικά ευρήματα σχετικά
με τη σταδιακή ανάπτυξη της νοητικής υπό μελέτη νοητικής λειτουργίας (Harm &
Seidenberg, 1999). Δεύτερον, η αναδυόμενη φύση των αναπαραστάσεων και των
διαδικασιών, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέσω της εκπαίδευσης του δικτύου,
μπορούν, εφόσον αναλυθούν διεξοδικά, να οδηγήσουν στη διατύπωση νέων
υποθέσεων σχετικά με τις νοητικές και τις νευρωνικές αναπαραστάσεις (Plaut &
McClelland, 2000).
Παρά τις θετικές προοπτικές της προσέγγισης που υποστηρίζει τη
διαμόρφωση της λειτουργικής αρχιτεκτονικής του συστήματος μέσω μιας
διαδικασίας μάθησης, έχει ωστόσο αμφισβητηθεί η ουσιαστική χρησιμότητά της.
Συγκεκριμένα, ο Coltheart (2006) υποστηρίζει ότι η προσχεδιασμένες είναι ίσως
προτιμότερες για τους εξής λόγους: Πρώτον, το γεγονός ότι τα συνδετιστικά δίκτυα
επιδεικνύουν κάποιας μορφής μάθηση δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσομοιώνουν
την αναπτυξιακή πορεία της αντίστοιχης νοητικής λειτουργίας στον άνθρωπο.
Δεύτερον, ο αριθμός των πιθανών αρχιτεκτονικών που μπορούν να διαμορφωθούν
μέσω αυτής της μεθοδολογίας είναι περιορισμένος και ίσως σε αυτές να μην
συμπεριλαμβάνεται μια αρκετά πιστή περιγραφή της πραγματικότητας. Τρίτον, η
ενιαία αναπαράσταση της γνώσης, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω της μάθησης,
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εμποδίζει τη δημιουργία επιμέρους αναπαραστασιακών επιπέδων, η ύπαρξη των
οποίων στα πλαίσια της ανθρώπινης νόησης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τέλος, η
ερμηνεία και η ανάλυση των αναδυόμενων αναπαραστάσεων και διαδικασιών (όπως
υπογραμμίζονται από τους Plaut και McClelland (2000)) είναι εξαιρετικά δύσκολο,
έως ακατόρθωτο, να γίνουν με τον διεξοδικό τρόπο που είναι απαραίτητος για την
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Παρά τους επικριτές της, η νέα προσέγγιση του συνδετισμού έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλής, κάτι το οποίο φαίνεται χαρακτηριστικά από την επιλογή του ενός από
τους δημιουργούς του IAC, του McClelland, να το εγκαταλείψει υποστηρίζοντας ένα
μοντέλο παράλληλης κατανεμημένης επεξεργασίας, παρόλο που το IAC δεν είχε
διαψευστεί από τα συμπεριφορικά δεδομένα (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, &
Ziegler, 2001). Το μοντέλο αυτό που παρουσίασαν οι Seidenberg και McClelland
(1989) ονομάζεται τριγωνικό μοντέλο («triangle model») και είναι το πρώτο και
αντιπροσωπευτικότερο

θεωρητικό

μοντέλο

παράλληλης

και

κατανεμημένης

επεξεργασίας.
Σύνοψη κεντρικών αξόνων προβληματισμού στην αναγνώριση λέξεων
Τα δίπολα σειριακής-παράλληλης επεξεργασίας και τοπικής-κατανεμημένης
αναπαράστασης, καθώς και ο ρόλος της μάθησης αποτελούν τους βασικούς
θεωρητικούς άξονες πάνω στους οποίους βασίζονται οι σύγχρονες θεωρητικές
προτάσεις. Πέρα από τις παραπάνω διαμάχες ένα ακόμη σημείο διαφωνίας μεταξύ
των ερευνητών ήταν η αποδοχή μιας ή δύο επεξεργαστικών διαδρομών. Ωστόσο, η
υιοθέτηση της μιας ή της άλλης άποψης σχετικά με το ζήτημα αυτό δεν ταυτίζεται με
την υιοθέτηση παραδοσιακών ή συνδετιστικών υποθέσεων και εξετάζεται διεξοδικά
παρακάτω.
1.2 Ανασκόπηση συμπεριφορικών ευρημάτων
Πέρα από την εσωτερική συνέπεια και την ευλογοφάνεια των θεωριών, η
πιθανή ορθότητά τους κρίνεται σε μεγάλο βαθμό και από τη συμβατότητά τους με τα
σχετικά ευρήματα που προκύπτουν. Η αξιολόγησή τους, επομένως, βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να ερμηνεύσουν το σύνολο των φαινομένων
που αφορούν στη διαδικασία της αναγνώρισης λέξεων. Στη συνέχεια ακολουθεί
ανασκόπηση των βασικών φαινομένων που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.
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Μέθοδοι διερεύνησης της διαδικασίας αναγνώρισης λέξεων
Τα δύο βασικά έργα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της
αναγνώρισης λέξεων είναι το έργο κατονομασίας («naming task») και το έργο λεξικής
απόφασης («lexical decision task»). Το πρώτο έργο έγκειται στην κατονομασία μιας
λέξης ή μιας ακολουθίας γραμμάτων χωρίς νόημα (ψευδολέξη) αμέσως μόλις αυτή
παρουσιαστεί στο συμμετέχοντα. Αντίθετα, στο δεύτερο έργο παρουσιάζονται λέξεις
και ψευδολέξεις τυχαία ανακατεμένες μεταξύ τους, με κάθε ερέθισμα να
παρουσιάζεται ξεχωριστά, και ο συμμετέχων καλείται να κρίνει αν το
παρουσιαζόμενο ερέθισμα είναι λέξη ή όχι.
Μέσω των παραπάνω έργων καθίσταται εφικτή η διερεύνηση του ρόλου που
διαδραματίζουν οι εκάστοτε υπό μελέτη παράγοντες. Ουσιαστικά η αξιολόγηση της
επίδρασης του κάθε παράγοντα γίνεται μέσω της συσχέτισής του με την ταχύτητα
και την ακρίβεια απόκρισης στα δύο έργα.
Προτού αναφερθούν τα συμπεριφορικά ευρήματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η ικανότητα των ανθρώπων να εκτελούν το έργο της λεξικής απόφασης αποτελεί από
μόνη της κριτήριο αξιολόγησης των διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων της
ανάγνωσης. Συγκεκριμένα, η ικανότητα των ανθρώπων να διακρίνουν σχετικά
εύκολα και γρήγορα τις λέξεις από τις ψευδολέξεις ερμηνεύεται εύκολα και φυσικά
μέσω της παραδοχής ύπαρξης ενός νοητικού λεξικού. Εφόσον η εκάστοτε ακολουθία
γραμμάτων υπάρχει υπό τη μορφή λεξικής αναπαράστασης στο νοητικό λεξικό,
αναγνωρίζεται και ο άνθρωπος απαντάει θετικά στο ερώτημα. Η αναζήτηση της
λεξικής μονάδας δε χρειάζεται να είναι σειριακή, εφόσον η ενεργοποίησή της είναι
εφικτό να γίνεται με άμεσο τρόπο μέσω της αντίστοιχης σύνδεσής με τα γράμματα
από τα οποία απαρτίζεται (Coltheart, 2006). Αντιθέτως, για τους υποστηρικτές της
κατανεμημένης φύσης των λεξικών αναπαραστάσεων η ερμηνεία της ικανότητας
εκτέλεσης του έργου λεξικής απόφασης δεν είναι το ίδιο εμφανής. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την τελευταία προσέγγιση, η ικανότητα αυτή βασίζεται στην χρήση
πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες τόσο των λέξεων, όσο και των ψευδολέξεων
(Plaut, 1997).
Βασικοί παράγοντες επίδρασης της αναγνωστικής ταχύτητας και ακρίβειας
Μερικά από τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων έχει βρεθεί πως επηρεάζουν
συστηματικά το χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση και την κατονομασία τους.
Συγκεκριμένα, οι παράγοντες εκείνοι των οποίων η επίδραση υποστηρίζεται από την
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πλειονότητα των συμπεριφορικών ευρημάτων είναι το είδος του ερεθίσματος ως προς
τη λεξικότητα (λέξη/ψευδολέξη), το μήκος του ερεθίσματος, η συχνότητα εμφάνισης
της λέξης, το μέγεθος της γειτονιάς (Spieler & Balota 2000), καθώς και η συχνότητα
υπολεξικών χαρακτηριστικών του ερεθίσματος (). Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμοί
για κάθε έναν από τους παράγοντες αυτούς, καθώς και σύντομη ανασκόπηση
ενδεικτικών ευρημάτων σχετικά με την επίδρασή τους στην αναγνώριση λέξεων.
α. Επίδραση της λεξικότητας
Η λεξικότητα χαρακτηρίζει μια ακολουθία γραμμάτων ως προς το αν έχει
κάποιο νόημα. Στην περίπτωση που η εν λόγω ακολουθία γραμμάτων υπάρχει σε μια
γλώσσα και έχει, επομένως, κάποιο νόημα, τότε πρόκειται για λέξη. Σε αντίθετη
περίπτωση η ακολουθία γραμμάτων αναπαριστά μόνο την αντίστοιχη ακολουθία
ήχων που αντιστοιχούν στα γράμματα που την απαρτίζουν.
Κατονομασία: Η επίδραση της λεξικότητας στο χρόνο ανάγνωσης έχει
επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες (Forster & Chambers, 1973. Juphard, Carbonnel &
Valdois, 2004. Pagliuca, Arduino, Barca & Burani, 2008).
Λεξική Απόφαση: Σε συμφωνία με τα παραπάνω ευρήματα, οι Forster και
Chambers (1973) βρήκαν ότι η ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων είναι μεγαλύτερη από
εκείνη της αναγνώρισης ψευδολέξεων.
β. Επίδραση της συχνότητας
Ως συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης ορίζεται το πλήθος των εμφανίσεών της
(κατά κανόνα σε γραπτή μορφή σε ένα σώμα κειμένων). Όπως γίνεται κατανοητό, το
χαρακτηριστικό αυτό αφορά μόνο σε πραγματικές λέξεις και όχι σε ψευδολέξεις.
Κατονομασία: Πολλές είναι οι έρευνες που καταλήγουν σε στατιστικά
σημαντική επίδραση της συχνότητας ως προς την ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων.
Η επίδραση αυτή μπορεί να εξηγηθεί δεδομένου ότι το πλήθος των εμφανίσεων
συνδέεται με την αντίστοιχη επεξεργαστική εμπειρία για τις διαφορετικές λέξεις.
Έτσι λέξεις με περισσότερες εμφανίσεις είναι αναμενόμενο να έχουν γίνει
αντικείμενο επεξεργασίας περισσότερες φορές και άρα η επεξεργαστική ταχύτητα
αυτών να είναι μεγαλύτερη. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι έρευνες των Forster και
Chambers (1973), των McCann και Besner (1987), του Andrews (1989), του Grainger
(1990), των Sears, Hino και Lupker (1995) και των Spieler και Balota (2000). Κοινό
εύρημα των παραπάνω ερευνών είναι ότι οι άνθρωποι κατονομάζουν ταχύτερα τις
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συχνές λέξεις σε σύγκριση με τις σπανιότερες. Το εύρημα αυτό φαίνεται να ισχύει και
στην περίπτωση των ιταλικών, τα οποία θεωρούνται περισσότερο διαφανής γλώσσα
σε σχέση με τα αγγλικά (Barca, Burani και Arduino, 2002. Barca, Ellis & Burani,
2006).
Εκτός της κύριας επίδρασης της συχνότητας, το χαρακτηριστικό αυτό
φαίνεται πως αλληλεπιδρά και με άλλα, όπως είναι το μήκος και η πολυπλοκότα των
γραφημάτων Συγκεκριμένα, ο Weekes (1997), όπως αναφέρεται και στη συνέχεια,
βρήκε ότι η επίδραση του μήκους είναι σημαντική μόνο στην περίπτωση των σπάνιων
λέξεων ενώ οι Barca, Ellis & Burani (2006) κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα
σχετικά με την αλληλεπίδραση της συχνότητας με το βαθμό πολυπλοκότητας των
γραφημάτων.
Λεξική Απόφαση: Σε συμφωνία με τα παραπάνω ήταν και τα ευρήματα των
Forster και Chambers (1973) και του Grainger (1990), σύμφωνα με τα οποία οι
συχνές λέξεις αναγνωρίζονται ως λέξεις ταχύτερα από τις σπάνιες λέξεις.
γ. Επίδραση του μήκους
Το μήκος του ερεθίσματος αναφέρεται στο μέγεθος της λέξης ή της
ψευδολέξης όπως αυτό υπολογίζεται από τον αριθμό των γραμμάτων, των
γραφημάτων ή των συλλαβών που την απαρτίζουν.
Κατονομασία: Ο Weekes (1997) μελέτησε την επίδραση του αριθμού των
γραμμάτων στο χρόνο ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων. Συγκεκριμένα,
επιβεβαιώνοντας παλιότερα ευρήματα (Fredericsen & Kroll, 1976. Hudson &
Bergman, 1985. Richardson, 1976), βρήκε ότι υπάρχει επίδραση του μήκους στις
λέξεις χαμηλής συχνότητας και στις ψευδολέξεις. Παρόμοια ήταν και τα
αποτελέσματα του πειράματος των Spieler και Balota (2000), οι οποίοι βρήκαν
σημαντική επίδραση του αριθμού των γραμμάτων στο χρόνο ανάγνωσης λέξεων. Σε
συμφωνία με τα παραπάνω είναι και τα ευρήματα των Barca, Burani και Arduino
(2002), οι οποίοι χρησιμοποίησαν ιταλικές λέξεις, και βρήκαν σημαντική κύρια
επίδραση του αριθμού των γραμμάτων στο χρόνο ανάγνωσης.
Οι Jared και Seidenberg (1990) θέλησαν να διερευνήσουν το κατά πόσο η
επίδραση του μήκους μπορεί να αφορά στον αριθμό των συλλαβών και κατέληξαν
στο εύρημα ότι η επίδραση αυτή είναι στατιστικά σημαντική μόνο για τις περιπτώσεις
των σπάνιων λέξεων. Σε συμφωνία με το εύρημα αυτό, ο Ferrand (2000) σε παρόμοια
μελέτη για τα γαλλικά κατέληξε στο εύρημα ότι η επίδραση του αριθμού των
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συλλαβών είναι στατιστικά σημαντική μόνο για τις περιπτώσεις των σπάνιων λέξεων
και των ψευδολέξεων. Τέλος, οι Juphard, Carbonnel και Valdois (2004) βρήκαν
στατιστικά σημαντική επίδραση του αριθμού των συλλαβών μόνο στην ταχύτητα της
αναγνώρισης ψευδολέξεων, και όχι λέξεων.
Οι Rastle και Coltheart (1998) θέλησαν να διερευνήσουν κατά πόσο η
επίδραση του μήκους στο χρόνο ανάγνωσης ψευδολέξεων είναι συναρτημένη με τον
αριθμό των γραμμάτων ή με τον αριθμό των γραφημάτων. Τα ευρήματά τους έδειξαν
ότι η βασική μονάδα επεξεργασίας είναι το γράμμα και όχι το γράφημα. Εκτός αυτού
σημαντική φάνηκε να είναι και η επίδραση της συστηματικότητας της αντιστοιχίας
ενός γράμματος με ένα γράφημα (και κατ’ επέκταση με το αντίστοιχο φώνημα).
Συγκεκριμένα, όταν ένα γράμμα αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα γραφήματα η
κατονομασία της ψευδολέξης καθυστερεί 1. Οι συγγραφείς ερμήνευσαν το φαινόμενο
αυτό υποστηρίζοντας ότι οι εναλλακτικές πληροφορίες για τη γραφο-φωνημική
μετατροπή

προκαλούν

ταυτόχρονη

ενεργοποίηση

αλληλοαναστελλόμενων

φωνημάτων με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της κατονομασίας. Σε συμφωνία με το
παραπάνω εύρημα βρίσκονται και τα ευρήματα των Burani, Barca και Ellis (2006)
και Barca, Ellis και Burani (2006).
Λεξική Απόφαση: Σε αντίθεση με τα παραπάνω ευρήματα, η επίδραση του
μήκους δεν έχει φανεί εξίσου σημαντική όσον αφορά στο χρόνο απόκρισης στο έργο
λεξικής απόφασης (Fredericsen & Kroll, 1976. Hudson & Bergman, 1985. Juphard et
al., 2004. Richardson, 1976).
δ. Επίδραση της γειτονιάς
Ως γείτονας μιας λέξης ορίζεται μια άλλη λέξη η οποία έχει τον ίδιο αριθμό
γραμμάτων με την πρώτη και διαφέρει ως προς ένα γράμμα (Coltheart et al., 2001).
Το πλήθος των λέξεων που έχουν αυτή τη σχέση με την πρώτη λέξη αποτελούν τη
γειτονιά της λέξης αυτής και το πλήθος των λέξεων αυτών είναι το μέγεθος της
γειτονιάς. Εκτός από τη γειτονιά που βασίζεται στη διαφοροποίηση δύο λέξεων ως
προς ένα γράμμα, η οποία ονομάζεται ορθογραφική γειτονιά, υπάρχει και η
φωνολογική γειτονιά, η οποία διαφέρει ως προς την πρώτη στο σημείο ότι η
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Χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του φαινομένου είναι εκείνη των σύνθετων (αποτελούμενων από
περισσότερα του ενός γράμματα) γραφημάτων, τα οποία σαν σύνολα έχουν διαφορετική φωνολογική
αναπαράσταση από τα μεμονωμένα γράμματα από τα οποία αποτελούνται.
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διαφοροποίηση στην περίπτωση αυτή γίνεται βάσει διαφορετικού φωνήματος και όχι
βάσει γράμματος.
Από τη σύνοψη των ευρημάτων που παρουσιάζεται από τον Andrews (1997)
γίνεται σαφές ότι το μέγεθος της γειτονιάς έχει αρνητική συσχέτιση τόσο με την
ταχύτητα κατονομασίας μιας λέξης, όσο και με την ταχύτητα διάκρισής της από μια
ψευδολέξη.
Κατονομασία: Η κύρια επίδραση του μεγέθους της γειτονιάς υποστηρίζεται
από έρευνες των Spieler και Balota (2000), των Barca, Burani και Arduino (2002),
των Reynolds και Besner (2004) καθώς και των Arduino και Burani (2004).
Παρόλο

που

συχνά

η

φωνολογική

και

η

ορθογραφική

γειτονιά

χρησιμοποιούνται ως έννοιες αδιακρίτως και συνήθως η επιρροή της θεωρείται πως
είναι κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, ωστόσο ενδιαφέρον προκάλεσε το εύρημα
της μελέτης των Mulatti, Reynolds και Besner (2006) το οποίο έδειξε επίδραση μόνο
της φωνολογικής γειτονιάς.
Εκτός αυτού, οι Sears, Hino & Lupker (1995) διερεύνησαν την επίδραση του
μεγέθους της γειτονιάς στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων την οποία και βρήκαν
σημαντική. Επίσης σημαντική βρέθηκε και η αλληλεπίδραση μεταξύ λεξικής
συχνότητας και μεγέθους γειτονιάς. Με το εύρημα αυτό συμφωνούν και τα
αποτελέσματα των Peereman και Content (1995), οι οποίοι βρήκαν ότι η επιρροή του
μεγέθους της γειτονιάς είναι σημαντική μόνο για τις λέξεις χαμηλής συχνότητας.
Λεξική Απόφαση: Τα αντίστοιχα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση του
μεγέθους της γειτονιάς στην ταχύτητα της λεξικής απόφασης, συνάδοντας με τα
παραπάνω, αναδεικνύουν τη σημασία του παράγοντα αυτού (Sears et al., 1995)
ε. Επιδράσεις από υπολεξικά χαρακτηριστικά
Εκτός των παραπάνω, έχει διερευνηθεί και ο ρόλος ορισμένων υπολεξικών
χαρακτηριστικών των λέξεων δεδομένου ότι οι υπολεξικές αυτές μονάδες ίσως να
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της λεξικής επεξεργασίας
(Humphreys, Evett, & Quinlan, 1990. McClelland & Rumelhart, 1981). Το ερώτημα
που έχει τεθεί αφορά στο το αν και σε τι βαθμό επηρεάζεται η ταχύτητα αναγνώρισης
μιας λέξης από το πόσο συχνά εμφανίζονται στη γλώσσα οι υπολεξικές μονάδες, από
τις οποίες αποτελείται (Aichert & Ziegler, 2005. Ziegler & Goswami, 2005).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους υπολεξικών χαρακτηριστικών είναι η
διγραμματική συχνότητα και η συλλαβική συχνότητα. Η διγραμματική συχνότητα
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εκφράζει τη μέση συχνότητα εμφάνισης όλων των συνδυασμών δύο διπλανών
γραμμάτων (ορθογραφική διγραμματική συχνότητα) ή φθόγγων (φωνολογική
διγραμματική συχνότητα) από τους οποίους αποτελείται η λέξη (Barca et al., 2002).
Η συλλαβική συχνότητα εκφράζει τη μέση συχνότητα εμφάνισης των συλλαβών με
βάση τα γράμματα (ορθογραφική συλλαβική συχνότητα) ή τους φθόγγους
(φωνολογική συλλαβική συχνότητα) από τις οποίες αποτελείται η λέξη (Carreiras,
Alvarez & De Vega, 1993).
Κατονομασία: Όσον αφορά στη διαγραμματική συχνότητα, η Barca και οι
συνεργάτες της (2002), κατέληξαν σε εύρημα που δεν υποστηρίζει την επίδραση της
διγραμματικής συχνότητας στην ταχύτητα κατονομασίας λέξεων. Αντιθέτως, όσον
αφορά στη συλλαβική συχνότητα, τα ευρήματα της μελέτης του Carreiras και των
συνεργατών του (1993) έδειξαν ότι σχετίζεται με την ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων.
Σε συμφωνία με το παραπάνω, μεταγενέστερη έρευνα των Carreiras και Perea (2004)
έδειξε σημαντική επίδραση της συλλαβικής συχνότητας στην ταχύτητα κατονομασίας
ψευδολέξεων.
Λεξική Απόφαση: Όσον αφορά στη διαγραμματική συχνότητα, οι Westbury
και Buchanan (2002) βρήκαν σημαντική επίδραση αυτού του χαρακτηριστικού στην
ταχύτητα αναγνώρισης πολύ συχνών λέξεων. Επίσης, ο Carreiras και οι συνεργάτες
του (1993) βρήκαν σημαντική επίδραση της συλλαβικής συχνότητας στην ταχύτητα
αναγνώρισης λέξεων.
Τα παραπάνω ευρήματα συνθέτουν το βασικό κριτήριο βάσει του οποίου
αξιολογούνται και εξελίσσονται οι σχετικές θεωρίες. Με άλλα λόγια, τα θεωρητικά
μοντέλα που προτείνονται αξιολογούνται συνεχώς ως προς την ικανότητά τους να
παράσχουν επαρκείς ερμηνείες για το σύνολο των ευρημάτων. Η αξιολόγηση αυτή
οδηγεί είτε στην κατάλληλη προσαρμογή της θεωρίας, όταν αυτό είναι εφικτό, είτε
στην απόρριψή της ως ανεπαρκούς.
Κεφάλαιο 2ο
Μοντελοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης και κατονομασίας λέξεων
2.1 Αξιολόγηση των προσεγγίσεων μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων
Οι εναλλακτικές θεωρητικές προτάσεις μπορούν έως ένα βαθμό να
αξιολογηθούν ως προς τη συμβατότητά τους με τα εμπειρικά δεδομένα.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του φαινομένου της λεξικής
ανωτερότητας, το οποίο δεν είναι δυνατό να ερμηνευτεί στο πλαίσιο μιας αυστηρά
σειριακής επεξεργασίας. Ωστόσο, τέτοιου είδους αξιολογήσεις είναι εφικτές μόνο
στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν εμφανείς ασυμβατότητες μεταξύ των θεωρητικών
παραδοχών και των συμπεριφορικών ευρημάτων. Ο λόγος για τον οποίο είναι συχνά
δύσκολο να εντοπιστεί μια τέτοια ασυμβατότητα είναι γιατί οι θεωρητικές παραδοχές
της προσέγγισης είναι διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που να καθιστούν αδύνατη τη
διατύπωση σαφών προβλέψεων (Plunkett & Elman, 1997). Μια ακόμη δυσκολία που
υπάρχει αφορά στην

αξιολόγηση μεταξύ δύο μοντέλων. Το ζήτημα αυτό

παρουσιάζεται όταν υπάρχουν δυο θεωρητικές προτάσεις που και οι δύο είναι
συμβατές με τα συμπεριφορικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να
αξιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο ποιο από τα δύο θεωρητικά μοντέλα παρέχει
καλύτερη περιγραφή της εκάστοτε νοητικής λειτουργίας. Μια λύση στα παραπάνω
προβλήματα προσφέρεται από την υλοποίηση των θεωρητικών προτάσεων υπό τη
μορφή υπολογιστικών μοντέλων.
Το υπολογιστικό μοντέλο είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή και
αποτελεί ουσιαστικά υλοποίηση του αντίστοιχου θεωρητικού μοντέλου. Το
υλοποιημένο μοντέλο χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει την αντίστοιχη νοητική
λειτουργία, την οποία περιγράφει η θεωρητική πρόταση που υλοποιεί. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση της ανάγνωσης, ένα υπολογιστικό μοντέλο καλείται να
προσομοιώσει τη διαδικασία της ανάγνωσης. Έτσι δέχεται σαν είσοδο αλληλουχίες
γραμμάτων και, αφού τις επεξεργαστεί με κάποιο τρόπο (ανάλογα το θεωρητικό
μοντέλο που υλοποιεί), στη συνέχεια παράγει την προφορά τους. Οι πληροφορίες που
συλλέγονται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης αποτελούν το κριτήριο βάσει του
οποίου συντελείται η αξιολόγηση του θεωρητικού μοντέλου που υλοποιείται.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τόσο στην ταχύτητα
απόκρισης του μοντέλου, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της απόκρισης (πχ αν
ήταν σωστή ή λανθασμένη η προφορά που παράχθηκε) και στη συνέχεια
συγκρίνονται με τα αντίστοιχα συμπεριφορικά δεδομένα. Επομένως, η αξιολόγηση
της επιτυχίας του μοντέλου δεν βασίζεται στην αντικειμενική επίδοσή του στο έργο
που καλείται να εκτελέσει, αλλά στην ομοιότητα των στοιχείων που χαρακτηρίζουν
την επίδοσή του με τα αντίστοιχα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη
συμπεριφορά στο αντίστοιχο έργο. Με άλλα λόγια, η επιτυχία ή η αποτυχία του
εκάστοτε θεωρητικού μοντέλου αξιολογείται με βάση την πιστότητα της
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προσομοίωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το αντίστοιχο υπολογιστικό
μοντέλο.
Για την υλοποίηση ενός υπολογιστικού μοντέλου απαιτείται μεγάλος βαθμός
περιγραφικής ακρίβειας, η οποία καθιστά, στην ουσία, εφικτή τη διατύπωση σαφών
υποθέσεων σχετικά με τη νοητική λειτουργία που προσομοιώνεται. Έτσι παρέχεται η
δυνατότητα διεξοδικής αξιολόγησης του θεωρητικού μοντέλου, τόσο ως προς τη
συμβατότητά του με τα συμπεριφορικά δεδομένα, όσο και σε σχέση με άλλες,
ανταγωνιστικές

προτάσεις.

Επιπλέον,

μη

αναμενόμενα

ευρήματα

των

προσομοιώσεων προσφέρουν τροφή για σκέψη και συχνά οδηγούν στο σχεδιασμό
νέων πειραμάτων και στη διατύπωση προβλέψεων για την αντίστοιχη ανθρώπινη
συμπεριφορά (Plunkett & Elman, 1997).
Αν και τα υπολογιστικά μοντέλα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την
αξιολόγηση των αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων, ωστόσο η χρήση τους αυτή έχει
ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, η περιγραφική ακρίβεια, δεν μπορεί να είναι
απεριόριστη και, επομένως, οποιαδήποτε υπολογιστική υλοποίηση δεν μπορεί παρά
να είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό απλούστευση της αντίστοιχης θεωρητικής
πρότασης (McClelland, 2009). Η απλούστευση, σύμφωνα με τον (McClelland, 2009),
αν και απαραίτητη, ωστόσο “[…] επηρεάζει τα εξαγόμενα συμπεράσματα […]”
δεδομένου ότι πιθανώς να “[…] περιορίζει τα φαινόμενα που μπορεί να ερμηνεύσει
ένα μοντέλο ή ακόμη και να οδηγεί σε λανθασμένες προβλέψεις […]” (σ. 18).
Δεύτερον, η συμβατότητα των συμπεριφορικών δεδομένων δε μας εγγυάται σε καμία
περίπτωση την ορθότητα του θεωρητικού μοντέλου. Στην περίπτωση διαφωνίας των
συμπεριφορικών δεδομένων με την απόκριση της προσομοίωσης μπορούμε με
σιγουριά να υποθέσουμε ότι, αν όχι ολόκληρο το θεωρητικό μοντέλο, αλλά
τουλάχιστον κάποια στοιχεία του ή έστω κάποιο τμήμα της υλοποίησης του, είναι
λανθασμένο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Στην αντίθετη, ωστόσο, περίπτωση, όπου
υπάρχει συμφωνία, το μοναδικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι το
σύνολο των θεωρητικών παραδοχών του μοντέλου δεν μπορεί (προς το παρόν) να
απορριφθεί (McClelland, 2009).
2.2 Ανασκόπηση των μοντέλων αναγνώρισης λέξεων που έχουν υλοποιηθεί
Το μοντέλο αλληλεπιδραστικής ενεργοποίησης και ανταγωνισμού (McClelland &
Rumelhart, 1981)
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Όπως προαναφέρθηκε, οι McClelland και Rumelhart κατασκεύασαν το 1981
το μοντέλο αλληλεπιδραστικής ενεργοποίησης και ανταγωνισμού (interactive
activation and competition model –IAC-), το οποίο αποτέλεσε την πρώτη πραγματική
υπολογιστική υλοποίηση διαδικασιών ενεργοποίησης και ανταγωνισμού. Βασικός
στόχος του μοντέλου ήταν η θεωρητική ερμηνεία του φαινομένου της λεξικής
ανωτερότητας, και γενικότερα της επίδρασης που έχουν τα υψηλότερου επιπέδου
επεξεργαστικά στάδια στα χαμηλότερα στάδια (Lupker, 2006).

Εικόνα 2. Απλοποιημένη μορφή του επεξεργαστικού συστήματος του IAC
(McClelland & Rumelhart, 1981)
Συγκεκριμένα, το μοντέλο αποτελείται από τρία επίπεδα επεξεργασίας: 1.το
επίπεδο των οπτικών χαρακτηριστικών («visual feature level»), 2. το επίπεδο των
γραμμάτων («letter level») και 3. το ορθογραφικό λεξικό επίπεδο («orthographic
word level») (βλ Εικόνες 2 και 3).
Με την έναρξη της επεξεργαστικής διαδικασίας ξεκινάει μια συνεχής ροή
ενεργοποίησης ανοδικής κατεύθυνσης από το επίπεδο των οπτικών χαρακτηριστικών
προς το επίπεδο των γραμμάτων και, στη συνέχεια, προς το ορθογραφικό λεξικό
επίπεδο. Ταυτόχρονα η ενεργοποίηση διαχέεται και προς την αντίθετη κατεύθυνση
μέσω ανατροφοδοτικών συνδέσεων. Παράλληλα με την αλληλεπίδραση μεταξύ των
επιπέδων, υπάρχει ανασταλτική αλληλεπίδραση μεταξύ των αναπαραστασιακών
μονάδων εντός των επιπέδων. Η αναγνώριση της λέξης επιτυγχάνεται όταν η
ενεργοποίηση μιας λεξικής μονάδας στο τελευταίο επίπεδο ξεπεράσει έναν ουδό
ενεργοποίησης (Lupker, 2006).
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Εικόνα 3. Παράδειγμα συνδεσμολογίας των κόμβων του IAC (McClelland &
Rumelhart, 1981)

Εξαιτίας της ανατροφοδοτικής του συνδεσμολογίας το μοντέλο είναι συμβατό
με το φαινόμενο της λεξικής ανωτερότητας. Επίσης είναι σε θέση να ερμηνεύσει την
επίδραση της λεξικής συχνότητας στην ταχύτητα ανάγνωσης, εφόσον τα επίπεδα
ενεργοποίησης μιας λέξης (πριν την έναρξη της επεξεργασίας) εξαρτώνται άμεσα από
τη συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης λέξης. Έτσι, οι συχνότερες λέξεις
φτάνουν γρηγορότερα το ελάχιστο κατώφλι ενεργοποίησης που απαιτείται για την
αναγνώριση της λέξης, σε σχέση με τις λιγότερο συχνές λέξεις (Lupker, 2006).
Αν και το μοντέλο των McClelland και Rumelhart (1981) φάνηκε πως είχε
θετικές προοπτικές, ωστόσο εγκαταλείφθηκε από τους δημιουργούς του (Coltheart et
al., 2001). Ωστόσο, ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας του μοντέλου προσέλκυσε
επόμενους ερευνητές, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν ως σχεδιαστική βάση για το δικό
τους μοντέλο (Coltheart et al., 2001. Lupker, 2006).
Το τριγωνικό μοντέλο (Seidenberg & McClelland, 1989)
Το μοντέλο των Seidenberg και McClelland (1989) αποτελεί το πρώτο
μοντέλο ανάγνωσης που υποθέτει παράλληλη επεξεργασία και κατανεμημένες
λεξικές αναπαραστάσεις. Τόσο το ίδιο όσο και οι πιο σύγχρονες εκδοχές του (Harm
& Seidenberg, 2004. Plaut, McClelland, Seidenberg, & Patterson, 1996) αποτελούν
τους βασικούς εκπροσώπους της συνδετιστικής προσέγγισης, όσον αφορά στη
μοντελοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης και κατονομασίας λέξεων (Lupker,
2006).
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Το πρώτο μοντέλο των Seidenberg και McClelland (1989) αποτελείται από
δύο οδούς που οδηγούν από το οπτικό ερέθισμα (είσοδος του μοντέλου) στην
προφορά της λέξης (έξοδος του μοντέλου). Η πρώτη οδός αφορά στην άμεση
σύνδεση των ορθογραφικών με τις φωνολογικές αναπαραστάσεις, ενώ η δεύτερη
έγκειται

στην

έμμεση

σύνδεση

των

παραπάνω

μέσω

των

αντίστοιχων

σημασιολογικών αναπαραστάσεων (βλ. Εικόνα 4). Ωστόσο, στην πρώτη του μορφή
το μοντέλο δεν υπήρχε υλοποίηση της δεύτερης οδού (Perry, Ziegler, & Zorzi, 2007).

Εικόνα 4. Το τριγωνικό μοντέλο των Seidenberg και McClelland (1989) (Lupker,
2006).
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι ότι η φωνολογία κάθε
λέξης ή ψευδολέξης υπολογίζεται με βάση την ορθογραφική της αναπαράσταση μέσω
μιας και μόνο διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά έγκειται στην διάχυση
ενεργοποίησης μέσω ενός νευρωνικού δικτύου τριών επιπέδων (βλ. Εικόνα 5) (Perry
et al., 2007).
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Εικόνα 5. Δομή του υλοποιημένου τριγωνικού μοντέλου και αριθμοί κόμβων
(Seidenberg & McClelland, 1989)
Η γνώση για την αντιστοίχιση των οπτικών/ορθογραφικών μονάδων σε
φωνολογικές είναι κατανεμημένη στις συνδέσεις μεταξύ των επεξεργαστικών
μονάδων και κατακτάται μέσω ενός αλγόριθμου μάθησης μέσω ανάδρομης διάδοσης
σφάλματος («backpropagation learning algorithm») (Perry et al., 2007).
Παρά την σημαντική επιτυχία του μοντέλου, όσον αφορά στην προσομοίωση
της

παρατηρούμενης

αλληλεπίδρασης

μεταξύ

της

συχνότητας

και

της

2

κανονικότητας , δέχτηκε ωστόσο δριμεία κριτική όσον αφορά στις επιδόσεις
αναφορικά με την προσομοίωση της ανάγνωσης ψευδολέξεων (Besner, Twilley,
McCann, & Seergobin, 1990).
Απευθυνόμενος στους επικριτές του μοντέλου, ο Plaut και οι συνεργάτες του
(1996)

παρουσίασαν

μια

διαφοροποιημένη

εκδοχή

του

μοντέλου,

βασικό

χαρακτηριστικό της οποίας ήταν ο περιορισμός του κατανεμημένου χαρακτήρα των
ορθογραφικών και φωνολογικών αναπαραστάσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των
προηγούμενων προβλημάτων (Balota et al., 2006). Σε γενικές γραμμές η επίδοση του
μοντέλου ήταν κοντινότερη με αυτή των ανθρώπων σε σχέση με την πρώτη εκδοχή
(Perry et al., 2007).
Εκτός αυτού, στη συνέχεια οι Harm και Seidenberg (2004) προχώρησαν στην
υλοποίηση του σημασιολογικού τμήματος του μοντέλου, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσαν
περαιτέρω την επίδοση του μοντέλου στην ανάγνωση ψευδολέξεων μέσω της
προσθήκης άμεσων συνδέσεων μεταξύ ορθογραφικών και φωνολογικών μονάδων
(Perry et al., 2007).
2

Αλληλεπίδραση η οποία αποτελούσε μέχρι τότε κεντρικό υποστηρικτικό εύρημα για την προσέγγιση
της διπλής διαδρομής (Balota, Yap, & Cortese, 2006. Perry, et al., 2007).
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Το μοντέλο της διπλής διαδρομής (Coltheart et al., 2001)
Το μοντέλο της διπλής διαδρομής (Dual-Route Cascaded Model –DRC-)
προτάθηκε από τον Coltheart και τους συνεργάτες του (2001) και αποτελεί
υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρίας διπλής διαδρομής για την ανάγνωση («dual-route
theory of reading aloud»). Υιοθετώντας την κεντρική παραδοχή της θεωρητικής
αυτής προσέγγισης, το DRC βασίζεται στο διαχωρισμό μεταξύ λεξικής και μη
λεξικής αναγνωστικής οδού. Οι δύο οδοί υλοποιούνται στο μοντέλο ως διαφορετικά
και αναπαραστασιακά ανεξάρτητα τμήματα, ενώ η λειτουργία τους συντελείται βάσει
διαφορετικών αρχών. Έτσι η μη λεξική οδός (οδός γραφοφωνημικής μετατροπής)
αφορά σε σειριακού και συμβολικού τύπου επεξεργασία, ενώ στη λεξική οδό η
ενεργοποίηση μεταξύ των αναπαραστασιακών μονάδων διαχέεται με παράλληλο
τρόπο. Γενικό χαρακτηριστικό όλων των τμημάτων των μοντέλου είναι η τοπικότητα
των αναπαραστάσεων (Coltheart et al., 2001). Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί
εκτενής περιγραφή της δομής και της λειτουργίας του DRC μοντέλου.
Το συνδετιστικό μοντέλο διπλής επεξεργασίας (Zorzi, Houghton, & Butterworth, 1998)
Ο Zorzi και οι συνεργάτες του (1998) ανέπτυξαν μια συνδετιστική εκδοχή του
μοντέλου της διπλής διαδρομής γνωστή ως «συνδετιστικό μοντέλο διπλής
επεξεργασίας» («connectionist dual process model» –CDP-). Ουσιαστικά το μοντέλο
αυτό υιοθετεί στο ακέραιο την ολιστική προσέγγιση για την επεξεργασία, όπως αυτή
παρουσιάζεται στα μοντέλα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας, με τη
μοναδική διαφορά ότι κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ λεξικών και μη λεξικών
διεργασιών της ανάγνωσης (Perry et al., 2007).
Σε αντίθεση με τα μοντέλα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, στο CDP η μετατροπή της ορθογραφίας σε φωνολογία
συντελείται μέσω ενός απλού συσχετιστικού δικτύου δύο επιπέδων (χωρίς την
ύπαρξη κρυφών κόμβων). Η επίδοση του μοντέλου έδειξε ότι ένα τέτοιο δίκτυο
φωνολογικής συναρμολόγησης («two-layer network of phonological assembly» –
TLA-) “[...] είναι ικανό (μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης) να εξάγει τις στατιστικά
περισσότερο συστηματικές γραφοφωνημικές αντιστοιχίες (τουλάχιστον στα αγγλικά)
χωρίς να είναι απαραίτητη η διαμόρφωση αναπαραστάσεων των επιμέρους
ερεθισμάτων της εκπαίδευσης […]” (Perry et al., 2007, σ. 276). Η οδός αυτή είναι
ευαίσθητη στη συστηματικότητα των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών και θεωρείται,
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όπως και στο DRC, ότι μέσω αυτής συντελείται η ανάγνωση ψευδολέξεων (Perry et
al., 2007).
Παράλληλα με τη διαδικασία της γραφοφωνημικής μετατροπής, η οπτική
πληροφορία αποτελεί είσοδο και σε μια οδό επεξεργασίας λεξικού επιπέδου, η οποία,
σε αντίθεση με την προηγούμενη, είναι ευαίσθητη σε λεξικού επιπέδου
χαρακτηριστικά, όπως η συχνότητα εμφάνισης της λέξης. Μέσω της οδού αυτής
καθίσταται εφικτή (όπως και στο DRC) η σωστή ανάγνωση ανώμαλων λέξεων (Perry
et al., 2007).

Εικόνα 6. Λεξικές και υπολεξικές διαδικασίες στην ανάγνωση και η αλληλεπίδρασή
τους στο σύστημα φωνολογικής απόφασης (Zorzi et al., 1998. Perry et al., 2007)
Αν και στην πρώτη εκδοχή του μοντέλου (βλ. Εικόνα 6) οι προσομοιώσεις
βασίστηκαν σε μια μερικώς υλοποιημένη 3, τοπικής φύσης εκδοχή του λεξικού
δικτύου, σε μια νεώτερη εκδοχή, που προτάθηκε από τον Perry και τους συνεργάτες
του (2007), η λεξική οδός εμπεριέχει και ορθογραφικές λεξικές αναπαραστάσεις,
(παρομοιάζοντας με την αντίστοιχη λεξική οδό του DRC) (βλ. Εικόνα 7).
Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι “Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι
ότι θα πρέπει να επιτρέψει την προσομοίωση φαινομένων που σχετίζονται με την
ορθογραφική επεξεργασία και τη λεξική πρόσβαση, όπως αυτές προσομοιώθηκαν
3

Η εκδοχή αυτή θεωρήθηκε ατελώς υλοποιημένη από τον Perry και τους συνεργάτες του (2007), με
την έννοια ότι η φωνολογική λεξική αναπαράσταση ενεργοποιούνταν με άμεσο τρόπο χωρίς τη
διαμεσολάβηση ορθογραφικής επεξεργασίας.
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από τον Coltheart και του συνεργάτες του (2001) και τους Grainger και Jakobs
(1996)” (σ. 278).

Εικόνα 7. Σχηματική περιγραφή του συνδετιστικού μοντέλου διπλής διαδρομής του
Perry και των συνεργατών του (2007) ( Perry et al., 2007)
Εκτός αυτού, ο Perry και οι συνεργάτες του επιδίωξαν να επιλύσουν το
πρόβλημα του σχετικά υψηλού ποσοστού λαθών στην ανάγνωση ψευδολέξεων, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του DRC. Για το σκοπό αυτό υιοθέτησαν την
παραδοχή ύπαρξης ενός είδους γραφημικού ταμιευτή («graphemic buffer») στον οποίο
ομαδοποιούνται τα εισερχόμενα γραφήματα έτσι ώστε να κατασκευαστούν
περιπλοκότερες γραφημικές αναπαραστάσεις. Επίπλέον, για να επιτευχθεί ο
γραφημικός διαχωρισμός («graphemic parsing») ο Perry και οι συνεργάτες του
χρησιμοποίησαν σειριακή υλοποίηση του γραφημικού ταμιευτή (από αριστερά προς
τα δεξιά) προσδίδοντας έτσι σειριακότητα σε ολόκληρη την οδό φωνολογικής
σύνθεσης (Perry et al., 2007).
Για να γίνουν σαφέστερα κατανοητές οι θεωρητικές παραδοχές που
υλοποιούνται από τα παραπάνω μοντέλα ακολουθεί στη συνέχεια παρουσίαση της
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θέσης τους αναφορικά με τους άξονες προβληματισμού που παρουσιάστηκαν στο
πρώτο κεφάλαιο.
2.3 Χαρακτηρισμός των μοντέλων σε σχέση με τους βασικούς άξονες
προβληματισμού γύρω από την ανάγνωση
Τα παραπάνω μοντέλα αντικατοπτρίζουν την τοποθέτηση των αντίστοιχων
θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τις θεωρητικές παραδοχές που εκφράζουν.
Ακολουθώντας την παρουσίαση των βασικών αξόνων προβληματισμού που
παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο, τα υπολογιστικά μοντέλα τοποθετούνται ως
εξής (βλ. Πίνακα 1):
Πίνακας 1.
Κατηγοριοποίηση των μοντέλων ως προς τις θεωρητικές τους παραδοχές
Θεωρητική παραδοχή
Διαδοχή των
σταδίων
λεξικής
Μοντέλο

επεξεργασίας

IAC

Επάλληλη

Triangle

Ενιαία

/ PDP

επεξεργασία

DRC
CDP

Γραφημική

Λεξικές

Αριθμός

επεξεργασία αναπαραστάσεις Μάθηση διαδρομών
Παράλληλη

Τοπικές

Ναι

Μία

Παράλληλη

Κατανεμημένες

Ναι

Μία / Δύο

Cascaded

Σειριακή

Τοπικές

Όχι

Δύο

Cascaded

Σειριακή

Τοπικές

Ναι

Δύο

Παράλληλη / σειριακή επεξεργασία
Η φύση της επεξεργασίας, για λόγους ακρίβειας, έχει διαιρεθεί σε δύο
κατηγορίες: 1. στη διαδοχή των σταδίων λεξικής επεξεργασίας και 2. στην
επεξεργασία των γραφημικών μονάδων. Στις τρεις από τις τέσσερις προσεγγίσεις η
διαδοχή των επεξεργαστικών σταδίων είναι επάλληλη («cascaded»), δηλαδή
διαδοχική μεν αλλά με ταυτόχρονη επεξεργασία σε δύο ή και περισσότερα επίπεδα.
Μοναδική εξαίρεση είναι το τριγωνικό μοντέλο («triangle model»), το οποίο δεν
υποθέτει την ύπαρξη επιμέρους επεξεργαστικών σταδίων. Ως προς τη γραφημική
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επεξεργασία

οι

απόψεις

διίστανται.

Έτσι,

το

μοντέλο

αλληλεπιδραστικής

ενεργοποίησης και ανταγωνισμού (IAC) και το τριγωνικό μοντέλο υποστηρίζουν την
παράλληλη επεξεργασία όλων των γραφημάτων, ενώ τα μοντέλα που υλοποιούν την
προσέγγιση της διπλής διαδρομής υποθέτουν σειριακού τύπου επεξεργασία των
γραφημάτων, από αριστερά προς τα δεξιά.
Κατανεμημένες / τοπικές αναπαραστάσεις (νοητικό λεξικό)
Με μοναδική εξαίρεση το τριγωνικό μοντέλο, όλες οι άλλες προσεγγίσεις
βασίζονται στην υπόθεση ύπαρξης τοπικών λεξικών αναπαραστάσεων, υιοθετώντας
κατ’ επέκταση την παραδοχή ύπαρξης νοητικού λεξικού.
Μάθηση
Με εξαίρεση το μοντέλο διπλής διαδρομής (DRC) του Coltheart και των
συνεργατών του (2001), όλα τα υπόλοιπα μοντέλα οφείλουν τη λειτουργική
αρχιτεκτονική τους σε κάποιου είδους μάθηση συνδετιστικής φύσης.
Αριθμός διαδρομών
Το

IAC

μοντέλο

προσομοιώνει

τη

διαδικασία

της

ανάγνωσης

χρησιμοποιώντας μία μόνο διαδρομή, κάτι το οποίο έκανε και το τριγωνικό μοντέλο
στην πρώτη του υλοποίηση. Αντιθέτως, τόσο τα μοντέλα διπλής διαδρομής (εξ
ορισμού), όσο και οι επόμενες εκδοχές του τριγωνικού μοντέλου δέχονται την ύπαρξη
δύο διαφορετικών διαδρομών.
Κεφάλαιο 3ο
Το μοντέλο της διπλής διαδρομής
3.1 Θεωρητικές επιδράσεις
Το μοντέλο της διπλής διαδρομής παρουσιάστηκε ως ολοκληρωμένη
υλοποίηση της αντίστοιχης θεωρητικής πρότασης για πρώτη φορά το 2001 από τους
Coltheart και τους συνεργάτες του. Θεμελιώδης υπόθεση της υλοποιούμενης
θεωρητικής προσέγγισης είναι ότι η ανάγνωση συντελείται μέσω δύο παράλληλων
οδών: μιας λεξικής («lexical route») και μιας μη λεξικής / γραφωφονημικής
(«grapheme-phoneme conversion route»). Η ανάγνωση μέσω της λεξικής οδού
έγκειται στην αναζήτηση της λεξικής πληροφορίας σε ένα νοητικό λεξικό. Αντίθετα,
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η ανάγνωση μέσω της μη λεξικής οδού αφορά στην χρήση ενός συνόλου κανόνων
μετατροπής ορθογραφικών πληροφοριών σε φωνολογικές (Colheart, 2007). Εκτός
αυτού, η λεξική οδός λειτουργεί μέσω μιας μορφής παράλληλης επάλληλης
(«cascaded»)

επεξεργασίας,

η

οποία

έγκειται

στην

παράλληλη

διάχυση

ενεργοποίησης μεταξύ ορθογραφικών και φωνολογικών αναπαραστάσεων. Αντίθετα,
στη μη λεξική οδό συντελείται σειριακή (από τα αριστερά προς τα δεξιά) μετατροπή
των γραφημάτων σε φωνήματα μέσω της εφαρμογής μιας σειράς κατάλληλων
κανόνων (Perry, 2007).
Το DRC θεωρείται εξέλιξη του IAC (McClelland & Rumelhart, 1981) καθώς
υιοθετεί την υπόθεση του τελευταίου όσον αφορά στην ύπαρξη τριών
αναπαραστασιακών επιπέδων στην ανάγνωση: 1. του επιπέδου των οπτικών
χαρακτηριστικών («visual feature level»), 2. του επιπέδου των γραμμάτων («letter
level») και 3. του ορθογραφικού λεξικού επιπέδου («orthographic word level»).
Ωστόσο, το DRC από το IAC σε δύο κεντρικά σημεία: Πρώτον, στο DRC υπάρχουν
ξεχωριστά λεξικά για τις ορθογραφικές λεξικές μονάδες και τις αντίστοιχες
φωνολογικές. Δεύτερον, στο DRC έχει προστεθεί μια επεξεργαστική οδός
γραφοφωνημικής μετατροπής, η οποία απουσιάζει στο IAC.
Εκτός από το IAC, το DRC έχει υιοθετήσει στοιχεία και από άλλες
θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Morton (1961) για το logogen. Τα logogens
(από τα οποία πήρε το όνομά του το μοντέλο αυτό) είναι οντότητες που συλλέγουν
πληροφορίες και αξιολογούν συνεχώς αν οι πληροφορίες αυτές επαρκούν για να
ξεπεραστεί ο ουδός ενεργοποίησής τους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι οντότητες
αυτές είναι οι λέξεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν στα οπτικά
χαρακτηριστικά του ερεθίσματος.
Αν και το DRC δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το ίδιο logogen
μοντέλο, ωστόσο, σχετίζεται με την τελική μορφή του αντίστοιχου μοντέλου του
Morton (βλ. Εικόνα 8). Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του
DRC, το οποίο το διαφοροποιεί από το μοντέλο του Morton, είναι ο διαχωρισμός των
επεξεργαστικών οδών σε λεξική και μη λεξική. Πριν από την πρόσθεση της
γραφοφωνημικής οδού το μοντέλο του Morton αδυνατούσε να διαβάσει ψευδολέξεις,
εφόσον η ανάγνωση ήταν εξαρτημένη από την αναγνώριση της λέξης. Μετά, ωστόσο,
από την προσθήκη της οδού της γραφοφωνημικής μετατροπής το μοντέλο ήταν
θεωρητικά ικανό να ερμηνεύσει την ικανότητα των ανθρώπων αν διαβάζουν
ψευδολέξεις (Coltheart, at al, 2001).
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Εικόνα 8. Η πέμπτη και τελευταία εκδοχή του μοντέλου logogen (Coltheart et al.,
2001)
Τέλος, μια πιο γενικευμένη εκδοχή της τελευταίας μορφής του logogen
μοντέλου παρουσιάστηκε από τους Harris και Coltheart (1986), Patterson και Shewell
(1987), και Ellis και Young (1988), οι προτάσεις των οποίων ήταν πολύ παρόμοιες
(Coltheart et al., 2001). Η πρόταση αυτή (βλ. Εικόνα 9) διαφοροποιείται από εκείνη
του Morton εφόσον αποφεύγεται η δέσμευση σε συγκεκριμένες θεωρητικές
παραδοχές, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη οντοτήτων logogen, προσφέροντας έτσι
ένα πιο ευέλικτο θεωρητικό πλαίσιο από εκείνο του Morton.

Εικόνα 9. Το μοντέλο γλωσσικής επεξεργασίας των Patterson και Schewell (1987)
(Coltheart et al., 2001)
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3.2 Δομή και λειτουργία του μοντέλου
Τα τμήματα του μοντέλου
Η δομή του DRC παρουσιάζεται στην Εικόνα 10. Το μοντέλο αποτελείται από
τρεις οδούς: τη λεξική σημασιολογική οδό («lexical semantic route»), τη λεξική μη
σημασιολογική οδό («lexical nonsemantic route») και την οδό γραφοφωνιμικής
μετατροπής («GPC –grapheme-phoneme conversion– route»). Κάθε οδός αποτελείται
από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων επιπέδων, εκ ων οποίων μερικά είναι κοινά και για
τις τρεις οδούς. Συγκεκριμένα, η λεξική σημασιολογική οδός αποτελείται από το
επίπεδο των οπτικών χαρακτηριστικών («visual features units»), το επίπεδο των
γραμμάτων («letter units»), το ορθογραφικό λεξικό («orthographic input lexicon»),
το

σημασιολογικό

σύστημα

(«semantic

system»),

το

φωνολογικό

λεξικό

(«phonological output lexicon») και το φωνημικό σύστημα («phoneme system»). Η
μη σημασιολογική λεξική οδός αποτελείται από το επίπεδο των οπτικών
χαρακτηριστικών, το επίπεδο των γραμμάτων, το ορθογραφικό λεξικό, το
φωνολογικό λεξικό και το φωνημικό επίπεδο. Τέλος, η οδός γραφοφωνημικής
μετατροπής αποτελείται από το επίπεδο των οπτικών χαρακτηριστικών, το επίπεδο
των γραμμάτων, το σύστημα γραφοφωνημικής μετατροπής («grapheme-phoneme
rule system») και το φωνημικό επίπεδο. Στα επίπεδα αυτά εμπεριέχονται σύνολα
μονάδων οι οποίες αναπαριστούν τα μικρότερα ατομικά συμβολικά τμήματα του
μοντέλου (Coltheart et al., 2001).
Συγκεκριμένα, οι μονάδες οπτικών χαρακτηριστικών, που βρίσκονται στο
αντίστοιχο επεξεργαστικό επίπεδο, αποτελούνται από επιμέρους υποσύνολα ο
αριθμός των οποίων ισούται με το μέγιστο αριθμό γραμμάτων που μπορεί το μοντέλο
να «διαβάσει». Έτσι κάθε υποσύνολο αντιστοιχεί σε μια θέση (του αντίστοιχου
γράμματος) μέσα στη λέξη. Ο αριθμός των επιμέρους χαρακτηριστικών είναι 16,
σύμφωνα με την πρόταση των Rumelhart και Siple (1974), και το κάθε
χαρακτηριστικό μέσα σε κάθε υποσύνολο είναι είτε ενεργοποιημένο είτε
απενεργοποιημένο (0/1), ανάλογα με το αν αποτελεί ή όχι χαρακτηριστικό του
γράμματος που καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση. Όταν δεν υπάρχει κανένα γράμμα
στην αντίστοιχη θέση (π.χ. στην πέμπτη θέση μιας τετραγράμματης λέξης) είναι
απενεργοποιημένα και τα 16 χαρακτηριστικά του υποσυνόλου της πέμπτης θέσης
(Coltheart et al., 2001).
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Όπως στο επίπεδο των οπτικών χαρακτηριστικών, έτσι και οι μονάδες των
γραμμάτων αποτελούνται από επιμέρους υποσύνολα ο αριθμός των οποίων ισούται
με το μέγιστο αριθμό γραμμάτων που μπορεί το μοντέλο να «διαβάσει». Ωστόσο, το
περιεχόμενο

των

υποσυνόλων

στην

περίπτωση

αυτή

δεν

είναι

οπτικά

χαρακτηριστικά, αλλά γράμματα (ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την εκάστοτε
γλώσσα στην οποία υλοποιείται το μοντέλο) συν μια μονάδα που αντιστοιχεί στο
κενό και σηματοδοτεί το τέλος της λέξης. Παρόμοια αρχιτεκτονική χαρακτηρίζει και
το φωνημικό σύστημα με μοναδική διαφορά ότι το αντί για γράμματα τα υποσύνολα
αποτελούνται από φωνήματα (Coltheart et al., 2001).

Εικόνα 10. Βασική αρχιτεκτονική του μοντέλου διπλής διαδρομής (Coltheart et al.,
2001)
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Το ορθογραφικό αλλά και το φωνολογικό λεξικό περιέχουν το σύνολο όλων
των ορθογραφικών και των φωνολογικών λεξικών μονάδων αντίστοιχα, που
υπάρχουν στη γλώσσα που υλοποιείται. Κάθε μονάδα του ορθογραφικού λεξικού έχει
συσχετιστεί με μια σταθερά, η τιμή της οποίας εξαρτάται από τη συχνότητα της
λέξης. Η σταθερά αυτή επηρεάζει την ταχύτητα ενεργοποίησης της αντίστοιχης
μονάδας (Coltheart et al., 2001).
Στο σύστημα γραφοφωνημικής μετατροπής βρίσκονται οι κανόνες βάσει των
οποίων μετατρέπονται τα γραφήματα σε φωνήματα. Οι κανόνες αυτοί (όσον αφορά
στα αγγλικά) επιλέχθηκαν από τους Rastle και Coltheart (1999b) βάσει καθαρά
στατιστικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, σε κάθε γράφημα αντιστοιχεί το φώνημα με
το οποίο συσχετίζεται πιο συχνά. Εκτός αυτού, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μερικοί
από τους κανόνες αυτούς είναι ευαίσθητοι στο πλαίσιο του γραφήματος («contextsensitive rules»). Για παράδειγμα, το γράφημα c αντιστοιχεί στο φώνημα /s/ όταν το
γράμμα που ακολουθεί είναι e, i ή y, αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση αντιστοιχεί στο
φώνημα /k/.Επίσης, μερικοί κανόνες είναι ευαίσθητοι στη θέση που καταλαμβάνει το
γράφημα στη λέξη («position-sensitive rules»). Για παράδειγμα, το γράφημα y
αντιστοιχεί στο φώνημα /j/ όταν βρίσκεται στην αρχή της λέξης, στο φώνημα /i/ όταν
βρίσκεται σε κάποια θέση εντός της λέξης και στο φώνημα /ai/ όταν βρίσκεται στο
τέλος της λέξης. Τέλος,

υπάρχει μια κατηγορία κανόνων γραφοφωνημικής

μετατροπής οι οποίοι λέγονται κανόνες εξόδου (output rules). Οι κανόνες εξόδου
χωρίζονται φωνοτακτικούς και μορφοφωνημικούς κανόνες, οι οποίοι εξασφαλίζουν
την παραγωγή φωνοτακτικά και μορφοφωνημικά αντιστοίχως αποδεκτής προφοράς.
Οι Coltheart και οι συνεργάτες του ότι το σύνολο των παραπάνω κανόνων αποτελεί
θεωρητική υπόθεση σχετικά με τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούν οι
άνθρωποι (Colheart et al., 2001).
Αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων
Οι διαφορετικές μονάδες των επιμέρους επιπέδων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε διεγερτικά είτε ανασταλτικά. Συγκεκριμένα, όλα
τα γειτονικά επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους πλήρως (δηλαδή όλες οι μονάδες
μεταξύ τους) τόσο διεγερτικά, όσο και ανασταλτικά.. Μοναδικές εξαιρέσεις στον
κανόνα αυτό είναι: πρώτον, η επικοινωνία μεταξύ των οπτικών χαρακτηριστικών και
των γραμμάτων η οποία είναι μονής κατεύθυνσης από τα πρώτα προς τα δεύτερα,
δεύτερον, η επικοινωνία μεταξύ των λεξικών μονάδων του ορθογραφικού και του
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φωνολογικού λεξικού, οι οποίες επικοινωνούν μόνο διεγερτικά και μόνο τα
αντιστοιχούντα λήμματα μεταξύ τους (με την εξαίρεση των ομόφωνων και των
ομόγραφων) και,

τρίτον, η επικοινωνία μεταξύ των μονάδων του φωνολογικού

λεξικού και εκείνων του φωνημικού συστήματος, όπου κάθε λεξική μονάδα
αλληλεπιδρά μόνο με τις μονάδες εκείνες του φωνημικού συστήματος που
αντιστοιχούν στο μήκος της συγκεκριμένης λέξης.
Αλληλεπίδραση υπάρχει και σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ μονάδων του
ίδιου επιπέδου, αλλά στην περίπτωση αυτή είναι αποκλειστικά ανασταλτική.
Συγκεκριμένα, κάθε λεξική μονάδα στο ορθογραφικό λεξικό αναστέλλει όλες τις
άλλες μονάδες και το αντίστοιχο συμβαίνει μεταξύ των μονάδων του φωνολογικού
λεξικού. Τέλος, στο επίπεδο των γραμμάτων αλλά και στο φωνημικό σύστημα
υπάρχει αναστολή μεταξύ των μονάδων του κάθε υποσυνόλου, χωρίς, ωστόσο, να
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων διαφορετικών υποσυνόλων.
Λειτουργία του μοντέλου
Η διάρκεια της επεξεργασίας από τη στιγμή εισαγωγής του ερεθίσματος
(ακολουθία γραμμάτων) μέχρι και την έξοδο της «κατονομασίας» μετράται σε
επεξεργαστικούς κύκλους. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα επεξεργασίας,
όπως αυτό περιγράφεται από τον Coltheart (2005).
Αρχικά όλες οι μονάδες που αντιστοιχούν στα οπτικά χαρακτηριστικά του
ερεθίσματος λαμβάνουν τιμή ίση με 1, στις υπόλοιπες δίνεται τιμή 0.
Στον πρώτο επεξεργαστικό κύκλο κάθε οπτικό χαρακτηριστικό με τιμή 1
ενεργοποιεί όλες τις μονάδες γραμμάτων με τις οποίες είναι συνδεδεμένο. Οι
συνδέσεις αυτές είναι ανασταλτικές όταν το γράμμα δεν περιέχει το συγκεκριμένο
οπτικό χαρακτηριστικό, με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση να είναι αρνητική. Στην
αντίθετη περίπτωση, που το περιέχει, η ενεργοποίηση είναι θετική.
Το ίδιο ακριβώς συνεχίζει να συμβαίνει και στο δεύτερο επεξεργαστικό κύκλο
με τη διαφορά ότι τώρα κάθε μονάδα γράμματος ενεργοποιεί όλες τις λεξικές μονάδες
στο ορθογραφικό λεξικό με τις οποίες είναι συνδεδεμένο. Όπως και στην περίπτωση
των συνδέσεων μεταξύ οπτικών χαρακτηριστικών, έτσι και εδώ οι συνδέσεις αυτές
είναι ανασταλτικές όταν η λέξη δεν περιέχει το συγκεκριμένο γράμμα και διεγερτικές
στην περίπτωση που το περιέχει.
Στον τρίτο κύκλο συμβαίνουν όλα όσα συνέβαιναν στους δύο προηγούμενους.
Επιπλέον τώρα κάθε μονάδα του ορθογραφικού λεξικού ενεργοποιεί την αντίστοιχη
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μονάδα στο φωνολογικό λεξικό και, παράλληλα, κάθε μονάδα του ορθογραφικού
λεξικού στέλνει ενεργοποίηση προς τα πίσω σε κάθε μονάδα γράμματος με την οποία
είναι συνδεδεμένη. Η φύση της ενεργοποίησης (θετική/αρνητική) εξαρτάται και πάλι
από το αν η λέξη περιέχει το συγκεκριμένο γράμμα ή όχι.
Στον τέταρτο κύκλο συμβαίνουν αυτά που έγιναν στους τρεις προηγούμενους
κύκλους. Επιπλέον τώρα κάθε φωνολογική μονάδα ενεργοποιεί κάθε φωνημική
μονάδα με την οποία είναι συνδεδεμένη. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις οι
συνδέσεις αυτές είναι ανασταλτικές όταν η προφορά της λέξης δεν περιέχει το
συγκεκριμένο φώνημα και διεγερτικές στην περίπτωση που το περιέχει. Ταυτόχρονα
κάθε μονάδα του φωνολογικού λεξικού στέλνει ενεργοποίηση προς τα πίσω στην
αντίστοιχη μονάδα του ορθογραφικού λεξικού.
Στον πέμπτο κύκλο συμβαίνουν όλα εκείνα που συνέβαιναν στους τέσσερις
προηγούμενους

κύκλους.

Εκτός

αυτών

κάθε

φωνημική

μονάδα

στέλνει

ενεργοποίηση προς τα πίσω σε όλες τις μονάδες του φωνολογικού λεξικού με τις
οποίες είναι συνδεδεμένη. Η φύση της ενεργοποίησης (θετική/αρνητική) εξαρτάται
και πάλι από το αν η λέξη περιέχει το συγκεκριμένο φώνημα ή όχι.
Η διαδικασία αυτή συνεχίζει μέχρι που η απόκριση κατονομασίας στο
φωνημικό σύστημα είναι έτοιμη. Αυτό συμβαίνει όταν όλες οι φωνημικές μονάδες
περάσουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι ενεργοποίησης. Όταν αυτό συμβεί τότε η
κατονομασία του μοντέλου αποτελείται από τα περισσότερο ενεργοποιημένα
φωνήματα σε κάθε μια από τις αντίστοιχες θέσεις. Ο κύκλος στον οποίο συμβεί αυτό
αποτελεί την καθυστέρηση κατονομασίας του μοντέλου.
Η επεξεργασία στην οδό γραφοφωνημικής επεξεργασίας ξεκινάει στον δέκατο
κύκλο. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση είναι ούτως ώστε το
μοντέλο να μπορεί να κατονομάζει ανώμαλες λέξεις. Όταν η επεξεργασία φτάσει στο
δέκατο κύκλο η μη λεξική οδός μετατρέπει το πρώτο γράμμα της ακολουθίας
γραμμάτων στο αντίστοιχο φώνημα, μέσω του αντίστοιχου κανόνα γραφοφωνημικής
μετατροπής, ενεργοποιώντας την αντίστοιχη φωνημική μονάδα. Αυτό συνεχίζει για
τους επόμενους 16 επεξεργαστικούς κύκλους.
3.3 Πειραματικοί έλεγχοι του μοντέλου
Σύμφωνα με τον Coltheart και τους συνεργάτες του (2001), το DRC έχει
καταφέρει να προσομοιώσει με επιτυχία την πλειοψηφία των συμπεριφορικών
ευρημάτων. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο άρθρο τους οι Coltheart και οι
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συνεργάτες του (2001) αναφέρουν την επιτυχή προσομοίωση της επίδρασης της
λεξικότητας, της συχνότητας

και του μήκους (μόνο για την περίπτωση των

ψευδολέξων, όπως και στα συμπεριφορικά δεδομένα με τα οποία έγινε η σύγκριση).
Όσον αφορά στην επίδραση της γειτονιάς βρέθηκε σημαντική επίδραση μόνο για τις
λέξεις και όχι για τις ψευδολέξεις 4.
3.4 Κριτικές στο μοντέλο
Παρά την επιτυχή προσομοίωση μεγάλου μέρους των συμπεριφορικών
δεδομένων, το DRC έχει δεχτεί κριτική τόσο για τις θεωρητικές του παραδοχές, όσο
και για την ικανότητά του να προσομοιώσει το σύνολο των συμπεριφορικών
ευρημάτων (Coltheart, 2005).
Όσον αφορά στις θεωρητικές βάσεις του DRC, ο Perry και οι συνεργάτες του
(2007) υποστηρίζουν ότι η απουσία της δυνατότητας μάθησης αποτελεί το
μεγαλύτερο μειονέκτημα του DRC. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τον Coltheart και
τους συνεργάτες του (2001), θεωρούν ότι ένα μοντέλο αναγνώρισης λέξεων πρέπει να
μπορεί να προσομοιώσει όχι μόνο τη διαδικασία μετατροπής γραφημάτων σε
φωνήματα, αλλά και τη διαδικασία μάθησης αυτών των γραφοφωνημικών
αντιστοιχιών. Πέρα από το θεωρητικό βάρος αυτής της αδυναμίας, το γεγονός ότι
απουσιάζει η δυνατότητα αλλαγής των κανόνων οδηγεί και σε περιορισμούς που
αφορούν στην προσομοίωση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (Zevin &
Seidenberg, 2006. Balota et al., 2006).
Μία άλλη κριτική που έχει δεχτεί το DRC αφορά στη δυνατότητα
προσομοίωσης συμπεριφορικών ευρημάτων σχετικά με τη συστηματικότητα
(«consistency») των γραφοφωνημικών αντιστοιχιών. Ως συστηματικότητα ορίζεται η
σταθερότητα (ή έλλειψη αυτής) των αντιστοιχιών μεταξύ γραφημάτων και
φωνημάτων και οι υπολογισμοί αυτής (τουλάχιστον όσον αφορά στα αγγλικά)
γίνονται συνήθως βάσει λεξικών τμημάτων που ονομάζονται λεξικά σώματα («word
bodies») (Protopapas & Vlahou, 2009. Zevin & Seidenberg, 2006). Συγκεκριμένα, οι
Zevin και Seidenberg (2006) υποστήριξαν ότι το PDP, σε αντίθεση με το DRC, είναι
σε θέση να προσομοιώσει την ποικιλία που παρουσιάζεται στην κατονομασία
ψευδολέξεων από διαφορετικούς ομιλητές καθώς και τη συσχέτιση της ποικιλίας
4

Η ειδική παραμετροποίηση με την οποία επιχειρήθηκε να προσομοιωθεί επιτυχέστερα η επίδραση της
γειτονιάς στις ψευδολέξεις οδήγησε σε λανθασμένη κατονομασία των ψευδολέξεων ως τις αντίστοιχες
λέξεις γείτονές τους.
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αυτής με το βαθμό συστηματικότητας των λέξεων από τις οποίες προήλθαν οι
ψευδολέξεις. Επομένως, το DRC δεν προσφέρει θεωρητική ερμηνεία για τη
δυνατότητα εκμάθησης (και άρα ευελιξίας) των κανόνων γραφοφωνημικής
αντιστοιχίας. Ως εκ τούτου, το DRC τοποθετείται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά
στη δυνατότητα προσομοίωσης της παρατηρούμενης ποικιλίας μεταξύ διαφορετικών
ομιλητών, το οποίο είναι το επόμενο βήμα για τα μοντέλα αναγνώρισης λέξεων
(Balota et al., 2006).
Αν και το ζήτημα που θίγεται είναι πολύ σημαντικό, η κριτική αυτή, ωστόσο,
εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης αντιπαράθεσης που υπάρχει σχετικά με το
αν ένα μοντέλο που καλείται να προσομοιώσει μια γνωστική διαδικασία οφείλει να
προσομοιώσει και τη διαδικασία μάθησης αυτής της συμπεριφοράς (Coltheart, 2006).
Εκτός αυτού, το αν και κατά πόσο άλλα μοντέλα, που έχουν δυνατότητα μάθησης,
υπερτερούν του DRC είναι και αυτό υπό αμφισβήτηση εφόσον αυτό δε συνεπάγεται
ότι προσομοιώνουν με επιτυχία τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν
(Coltheart, 2006).
Ένα άλλο θέμα που έχει προκαλέσει προβληματισμό αφορά στην ίδια τη φύση
των κανόνων και, συγκεκριμένα, στο αν η κανονικότητα που εκφράζουν αναπαριστά
με επιτυχία την φύση της παρατηρούμενης και προσομοιούμενης κανονικότητας
στους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, ευρήματα των Protopapas και Nomikou (2009)
δείχνουν ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί με βεβαιότητα ο βαθμός κανονικότητας
μιας γραφοφωνημικής αντιστοιχίας. Δεδομένης αυτής της δυσκολίας εκφράζουν τον
προβληματισμό τους σχετικά με την χρησιμότητα της υπόθεσης ότι υπάρχουν τέτοιοι
κανόνες.
Τέλος, κριτική στο μοντέλο έχουν ασκήσει και οι Seidenberg και Plaut (2006).
Οι συγγραφείς αμφισβητούν την αξία των επιτυχημένων προσομοιώσεων που έχει
επιδείξει το DRC, υποστηρίζοντας ότι βασικό μέλημα των ερευνητών που
ασχολούνται με τη μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς πρέπει να είναι η
κατασκευή επαρκών θεωριών και όχι η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής του
υπολογιστικού μοντέλου στα συμπεριφορικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας ειδικές
παραμετροποιήσεις χωρίς θεωρητική βάση.
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Κεφάλαιο 4ο
Παρούσα έρευνα
4.1 Η περίπτωση των ελληνικών
Τα ελληνικά θεωρούνται, όπως και τα ιταλικά, σχετικά διαφανής γλώσσα
(Seymour, Aro, & Erskine, (2003). Επομένως, αναμένεται ότι τα συμπεριφορικά
δεδομένα που θα προκύψουν θα παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με εκείνα που
βασίζονται σε έρευνες πάνω σε άλλες επίσης σχετικά διαφανείς γλώσσες (πχ. ιταλικά,
ισπανικά).
4.2 Προσαρμογή του DRC στα ελληνικά
Αν και η αρχιτεκτονική του ελληνικού DRC ταυτίζεται με εκείνη του
αγγλικού, ωστόσο ορισμένες αλλαγές ήταν απαραίτητες έτσι ώστε να είναι δυνατή η
επεξεργασία ελληνικών ερεθισμάτων. Το DRC προσαρμόστηκε από τους Colhteart
και Saunders (2009)

έτσι ώστε τα λεξικά (ορθογραφικό και φωνολογικό) να

περιέχουν ελληνικές λέξεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες
συχνότητες εμφάνισης αυτών. Εκτός αυτού, το μοντέλο προσαρμόστηκε έτσι ώστε να
είναι εφικτή η αντιστοίχιση τόσο μεμονωμένων, όσο και ομάδων (όπου αυτό ήταν
απαραίτητο) ελληνικών γραμμάτων με τους αντίστοιχους φθόγγους. Συγκεκριμένα, η
επιλογή των ελληνικών κανόνων γραφο-φωνημικής μετατροπής έγινε με βάση τις
γραφο-φωνημικές αντιστοιχίες των ελληνικής γλώσσας, όπως αυτές παρουσιάζονται
από τον Πετρούνια (1999). Στο παράρτημα παρατίθενται οι κανόνες αυτοί στο
σύνολό τους.
Τέλος, απαιτήθηκε ειδική παραμετροποίηση του μοντέλου έτσι ώστε να
επιτευχθεί η απαραίτητη εξισορρόπηση μεταξύ λεξικής και μη λεξικής οδού. Η
παραμετροποίηση αυτή αφορούσε στην επιλογή κατάλληλων τιμών σε παραμέτρους
που ελέγχουν το μέγεθος της διέγερσης και της αναστολής μεταξύ των μονάδων του
ίδιου και διαφορετικών επιπέδων έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατονομασία τόσο
λέξεων όσο και ψευδολέξεων (πχ υπερβολικά μεγάλη διέγερση μιας μονάδας του
ορθογραφικού λεξικού από μια ακολουθία γραμμάτων που μοιάζουν σε λέξη αλλά
δεν είναι θα οδηγούσε σε λανθασμένη κατονομασία της ψευδολέξης ως λέξη).
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4.2 Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ταχύτητας αναγνώρισης
λέξεων συναρτήσει ορισμένων παραγόντων, καθώς και ο βαθμός ομοιότητας των
συμπεριφορικών ευρημάτων με τα προερχόμενα από την προσομοίωση δεδομένα.
Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες
μεταβλητές είναι η λεξικότητα του ερεθίσματος, το μήκος του ερεθίσματος, η
συχνότητα εμφάνισης της λέξης, το μέγεθος της γειτονιάς και η συχνότητα
υπολεξικών χαρακτηριστικών (διγράμματα και συλλαβές), ενώ τη θέση της
εξαρτημένης μεταβλητής κατέχει η ταχύτητα κατονομασίας του ερεθίσματος. Με
βάση τα συμπεριφορικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν διατυπώθηκαν οι παρακάτω
υποθέσεις:
Πρώτον, αναμένεται ότι η λεξικότητα του ερεθίσματος θα παρουσιάσει
σημαντική επίδραση στην ταχύτητα κατονομασίας αυτού. Συγκεκριμένα, αναμένεται
ότι οι λέξεις θα κατονομάζονται ταχύτερα σε σχέση με τις ψευδολέξεις (Pagliuca et
al., 2008).
Εκτός αυτού, αναμένεται ότι σημαντική επίδραση θα έχει και η συχνότητα
των λέξεων. Συγκεκριμένα, περιμένουμε ότι οι πιο συχνές λέξεις θα κατονομάζονται
γρηγορότερα σε σχέση με τις σπανιότερες (Barca et al., 2002).
Όσον αφορά στο μήκος αναμένεται ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην
ταχύτητα κατονομασίας ερεθισμάτων (Barca et al., 2002). Η επίδραση αυτή, ωστόσο,
πιθανόν να είναι μεγαλύτερη για τις ψευδολέξεις σε σχέση με τις λέξεις καθώς και για
τις σπάνιες λέξεις σε σχέση με τις συχνές (Weekes, 1997). Γενικά, η συσχέτιση του
μήκους με την καθυστέρηση κατονομασίας αναμένεται να είναι θετική και, άρα,
περιμένουμε ότι τα ερεθίσματα αποτελούμενα από λιγότερα γράμματα θα
κατονομάζονται ταχύτερα σε σχέση με τα μικρότερα.
Ως προς τη γειτονιά, αναμένεται σημαντική επίδραση του μεγέθους αυτής
στην ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων, και συγκεκριμένα, περιμένουμε ότι το μέγεθος
της γειτονιάς θα είναι θετικά συσχετισμένο με την ταχύτητα κατονομασίας (Barca et
al., 2002). Εκτός αυτού αναμένεται η επίδραση της γειτονιάς να είναι μεγαλύτερη για
τις σπάνιες λέξεις, σε σύγκριση με τις συχνές (Sears et al., 1995. Peereman &
Content, 1995).
Τέλος, ως προς τα υπολεξικά χαρακτηριστικά στοχεύεται να διερευνηθεί το
αν και κατά πόσο υπάρχει επίδραση της συχνότητας αυτών στην ταχύτητα
αναγνώρισης λέξεων. Όσον αφορά στα διγράμματα, στοχεύεται να διερευνηθεί ο
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βαθμός και η φύση της συσχέτισης (αν υπάρχει) με την ταχύτητα αναγνώρισης
λέξεων (Barca et al., 2002). Αναφορικά με τη συχνότητα των συλλαβών αναμένεται
ότι θα συσχετίζεται θετικά με την ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων (Carreiras et al.,
1993. Carreiras & Perea, 2004).
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Μέρος 2ο
Μέθοδος
Συλλογή δεδομένων από συμμετέχοντες
Συμμετέχοντες
Στο πείραμα έλαβαν μέρος 41 άτομα ηλικίας 19 έως 35 ετών. Από το σύνολο
των συμμετεχόντων οι 20 (48,8%) ήταν άνδρες και οι 21 (51,2%) ήταν γυναίκες. Στο
σύνολό τους οι συμμετέχοντες είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Τέλος, στο
σύνολό τους οι συμμετέχοντας είτε είχαν ολοκληρώσει, είτε βρίσκονταν στη
διαδικασία ολοκλήρωσης κάποιας μορφής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας μέσο
όρο συνολικών ετών εκπαίδευσης τα 17 χρόνια.
Πειραματικό υλικό
Το υλικό του πειράματος συνίσταται από 300 λεκτικά ερεθίσματα, εκ των
οποίων 150 είναι λέξεις και 150 ψευδολέξεις. Συγκεκριμένα, οι λέξεις επιλέχτηκαν
μέσα από τα σώματα κειμένων που συναποτελούν τον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής
Γλώσσας (ΕΘΕΓ). Οι ψευδολέξεις επιλέχτηκαν μέσα από ένα σύνολο περίπου 1000
ψευδολέξεων που κατασκευάστηκαν ειδικά για το συγκεκριμένο πείραμα.
Τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων που καταγράφηκαν ή υπολογίστηκαν
ήταν: η συχνότητα ανά εκατομμύριο, ο αριθμός των γραμμάτων, ο αριθμός των
φθόγγων, ο αριθμός των συλλαβών, η μέση λογαριθμική διγραμματική ορθογραφική
συχνότητα, η μέση λογαριθμική διγραμματική φωνολογική συχνότητα, η μέση
συχνότητα ορθογραφικών συλλαβών, η μέση συχνότητα φωνολογικών συλλαβών, ο
αριθμός των ορθογραφικών γειτόνων (μέγεθος ορθογραφικής γειτονιάς), ο αριθμός
των φωνολογικών γειτόνων (μέγεθος φωνολογικής γειτονιάς) και η γραφοφωνημική
διαφάνεια. Το σύνολο των τιμών για τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων
συλλέχθηκε με τη χρήση των εργαλείων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου
(ΙΕΛ) (χρήση των οποίων μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου στο:
http://speech.ilsp.gr/iplr/index.htm). Το σώμα κειμένων βάσει του οποίου έγινε η
συλλογή των δεδομένων που αφορούν σε συχνότητες εμφάνισης είναι ο Εθνικός
Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) με συνολικό πλήθος λέξεων μεγαλύτερο των
47 εκατομμυρίων. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά
των ερεθισμάτων ξεχωριστά για λέξεις και ψευδολέξεις.
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Πίνακας 2.
Περιγραφικά χαρακτηριστικά των λέξεων και των ψευδολέξεων
Λέξεις

Συχνότητα (ανά
εκατομμύριο)
Αριθμός
γραμμάτων
Αριθμός φθόγγων
Αριθμός
συλλαβών
Αριθμός
ορθογραφικών
γειτόνων
Αριθμός
φωνολογικών
γειτόνων
Μέση λογαριθμική
διγραμματική
συχνότητα
(γράμματα)
Μέση λογαριθμική
διγραμματική
συχνότητα
(φθόγγοι)
Μέση συχνότητα
συλλαβών
(γράμματα)
Μέση συχνότητα
συλλαβών
(φθόγγοι)
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Ψευδολέξεις

Μικρότερη
τιμή

Μεγαλύτερη
τιμή

Μέσος
όρος

Τυπική Μικρότερη Μεγαλύτερη Μέσος
απόκλιση
τιμή
τιμή
όρος

Τυπική
απόκλιση

0,03

67,73

9,32

14,17

0

0

0

0

4

10

7,24

1,93

4

10

7,31

1,84

4

11

7,09

1,93

3

11

7,00

1,82

2

5

3,11

,95

2

5

3,10

,92

0

7

2,17

1,5

0

8

0,39

1,21

0

15

3,28

2,03

0

24

1,31

3,31

0,22

1,45

0,76

,27

0,06

2,06

0,79

,33

0,23

2,03

1,03

,37

0,05

2,24

0,98

,44

0,31

29,15

7,92

5,88

0,06

23,76

6,38

4,81

0,93

29,15

11,12

5,9

0,26

23,84

9,87

5,5

12,95

57,82

32,75

8,3

14,22

51,50

32,77

7,73

Η επιλογή τόσο των λέξεων, όσο και των ψευδολέξεων έγινε με βάση την
πλήρωση ορισμένων κριτηρίων ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Σκοπός της
θέσπισης των συγκεκριμένων κριτηρίων ήταν να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική
συμμεταβολή δύο μεταβλητών και άρα να καταστεί δυνατή η ανεξαρτητοποίηση
κάθε πιθανού παράγοντα επιρροής από τους υπόλοιπους. Ο βαθμός συνάφειας μεταξύ
των παραπάνω χαρακτηριστικών αξιολογήθηκε με τον δείκτη Spearman’s rho. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4 για τις λέξεις και
τις ψευδολέξεις αντίστοιχα.
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Πίνακας 3.
Δείκτες συνάφειας (Spearman’s rho) μεταξύ των χαρακτηριστικών των λέξεων

Συχνότητα
Αριθμός
γραμμάτων
Αριθμός
φθόγγων
Αριθμός
συλλαβών
Διγραμματική
συχνότητα
(γράμματα)
Διγραμματική
συχνότητα
(φθόγγοι)
Συλλαβική
συχνότητα
(γράμματα)
Συλλαβική
συχνότητα
(φθόγγοι)
Ορθογραφική
γειτονιά
Φωνολογική
γειτονιά
Γραφοφωνημι
κή διαφάνεια

Διγραμματική Διγραμματική
συχνότητα
συχνότητα
(γράμματα)
(φθόγγοι)

Συλλαβική
συχνότητα
(γράμματα)

Συλλαβική
συχνότητα
(φθόγγοι)

,091

-,081

-,024

-,002

,069

,002

,008

,034

-,080

-,045

-,007

,039

-,106

,872**

-,067

,089

-,096

-,100

,057

,023

-,057

1,000

-,096

,042

,017

,082

,044

,086

-,050

1,000

,326**

,060

,086

,071

,133

,056

1,000

-,253**

-,068

,084

,095

,110

1,000

,786**

-,043

-,046

,064

1,000

-,081

-,017

-,093

1,000

,640**

-,018

1,000

-,052

Συχνότητα

Αριθμός
γραμμάτων

Αριθμός
φθόγγων

Αριθμός
συλλαβών

1,000

-,049

-,084

-,084

,104

1,000

,965**

,860**

1,000

Σημείωση: * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Ορθογραφική Φωνολογική Γραφοφωνημι
γειτονιά
γειτονιά
κή διαφάνεια

1,000

Πίνακας 4.
Δείκτες συνάφειας (Spearman’s rho) μεταξύ των χαρακτηριστικών των ψευδολέξεων

Αριθμός
γραμμάτων
Αριθμός
φθόγγων
Αριθμός
συλλαβών
Διγραμματική
συχνότητα
(γράμματα)
Διγραμματική
συχνότητα
(φθόγγοι)
Συλλαβική
συχνότητα
(γράμματα)
Συλλαβική
συχνότητα
(φθόγγοι)
Ορθογραφική
γειτονιά
Φωνολογική
γειτονιά
Γραφοφωνημι
κή διαφάνεια

Διγραμματική Διγραμματική
συχνότητα
συχνότητα
(γράμματα)
(φθόγγοι)

Συλλαβική
συχνότητα
(γράμματα)

Συλλαβική
συχνότητα
(φθόγγοι)

-,055

-,065

-,077

-,504**

-,612**

,003

-,060

,039

-,010

-,081

-,505**

-,659**

,122

-,056

,000

,124

,106

-,486**

-,649**

,036

1,000

,214

**

,092

,065

-,037

,106

,046

1,000

,017

,101

,100

,177*

,122

1,000

,697**

,096

,019

,044

1,000

,065

,056

-,123

1,000

,685**

-,032

1,000

-,121

Αριθμός
γραμμάτων

Αριθμός
φθόγγων

Αριθμός
συλλαβών

1,000

,947**

,870**

,083

1,000

,904**
1,000

Σημείωση: * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,00

Ορθογραφική Φωνολογική Γραφοφωνημι
γειτονιά
γειτονιά
κή διαφάνεια

1,000

Όπως φαίνεται στους πίνακες 3 και 4, στατιστικά σημαντική συνάφεια
παρουσιάζεται μόνο μεταξύ χαρακτηριστικών όπου αυτό είναι αυτονόητο (πχ μεταξύ
αριθμού γραμμάτων και αριθμού φθόγγων). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η
περίπτωση του αριθμού των γειτόνων (ορθογραφικών και φωνολογικών) των
ψευδολέξων, οι οποίες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συνάφεια με
χαρακτηριστικά του μήκους (αριθμός γραμμάτων, φθόγγων και συλλαβών). Αυτό
συμβαίνει επειδή κατά την επιλογή των ψευδολέξεων παρουσιάστηκε μεγάλη
απόκλιση μεταξύ του αριθμού των γειτόνων ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές
ψευδολέξεις, εκ των οποίων μόνο οι δεύτερες είχαν γείτονες Αν και η διαφορά αυτή
θα μπορούσε να εξισορροπηθεί με την εισαγωγή μεγάλων ψευδολέξεων με γείτονες,
ωστόσο η λύση αυτή απορρίφθηκε εφόσον η μεγάλη ομοιότητά τους με τους λεξικούς
τους γείτονες θα επηρέαζε σημαντικά την ανάγνωσή τους, δεδομένου ότι θα υπήρχε
παραπομπή στο συγκεκριμένο σημασιολογικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό οι
ψευδολέξεις δεν πήραν μέρος στις στατιστικές αναλύσεις σχετικά με το ρόλο του
μεγέθους της γειτονιάς. Επίσης, εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της συνάφειας
μεταξύ συλλαβικής συχνότητας (μόνο για γράμματα) και διγραμματικής συχνότητας
(μόνο για φθόγγους). Ωστόσο, αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα δεδομένου ότι αυτά τα
δύο χαρακτηριστικά δεν συμμετέχουν σε ίδια στατιστική ανάλυση ταυτόχρονα.
Για την επιλογή των ερεθισμάτων λήφθηκε υπόψη και η ομοιότητα μεταξύ
λέξεων και ψευδολέξεων ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά (εκτός από τη
συχνότητα και τον αριθμό των γειτόνων). Σκοπός ήταν να μείνει ως μοναδικό
διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων το κριτήριο της
λεξικότητας, ότι, δηλαδή, οι λέξεις σε αντίθεση με τις ψευδολέξεις έχουν
σημασιολογικό περιεχόμενο.
Η σύγκριση μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων ως προς τα υπολεξικά τους
χαρακτηριστικά έγινε με το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5.
Σύγκριση κατανομών (Kolmogorov-Smirnov) των υπολεξικών χαρακτηριστικών
λέξεων και ψευδολέξεων
Διγραμματική Διγραμματική Συλλαβική
Αριθμός
Αριθμός Αριθμός
συχνότητα
συχνότητα
συχνότητα
(φθόγγοι)
(γράμματα)
γραμμάτων φθόγγων συλλαβών (γράμματα)
,520
,462
,173
,808
1,212
1,270

Σημείωση: * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Συλλαβική
συχνότητα
(φθόγγοι)
1,328

Γραφοφωνημική
διαφάνεια
,462

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των κατανομών για κανένα από τα επιμέρους υπολεξικά
χαρακτηριστικά λέξεων και ψευδολέξεων.
Εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών, θεωρήθηκε χρήσιμο να ελεγχθεί και
η ομοιότητα μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων ως προς τη συχνότητα των
συμφωνικών συμπλεγμάτων, των γραμμάτων και των φθόγγων. Αντίστοιχος έλεγχος
έγινε και για την ομοιότητα των ερεθισμάτων με το σώμα κειμένων (ξεχωριστά για
λέξεις και ψευδολέξεις). Σκοπός ήταν να διερευνηθεί τόσο ο βαθμός συσχέτισης
μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων, όσο και η αντιπροσωπευτικότητα των ερεθισμάτων.
Ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των παραπάνω χαρακτηριστικών αξιολογήθηκε
με τον δείκτη Spearman’s rho και τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται
στους Πίνακες 6 και 7.
Πίνακας 6.
Δείκτες συνάφειας (Spearman’s rho) μεταξύ των συχνοτήτων των συμφωνικών
συμπλεγμάτων του σώματος κειμένου, των λέξεων και ψευδολέξεων
Σώμα κειμένων
Σώμα κειμένων
Λέξεις
Ψευδολέξεις

Λέξεις
**

1,000

,507
1,000

Ψευδολέξεις
,398**
,458**
1,000

Σημείωση: * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Πίνακας 7.
Δείκτες συνάφειας (Spearman’s rho) μεταξύ των συχνοτήτων των γραμμάτων και των
φθόγγων του σώματος κειμένου, των λέξεων και ψευδολέξεων
Σώμα κειμένων
Σώμα κειμένων
Λέξεις
Ψευδολέξεις

1,000

Λέξεις
**

,959
1,000

Ψευδολέξεις
,958**
,951**
1,000

Σημείωση: * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Διαδικασία συλλογής δεδομένων και τεχνικός εξοπλισμός
Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην πειραματική διαδικασία εκτέλεσαν
και τα δύο έργα, το Έργο Κατονομασίας και το έργο Λεξικής Απόφασης.
Έργο Κατονομασίας: Στο έργο της κατονομασίας παρουσιάστηκε κάθε
ερέθισμα ξεχωριστά και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να το κατονομάσουν γρήγορα
και σωστά. Η διάρκεια της παρουσίασης κάθε ερεθίσματος ήταν δύο δευτερόλεπτα.
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Στον κάθε συμμετέχοντα παρουσιάστηκε το σύνολο των ερεθισμάτων και η
παρουσίαση λέξεων και ψευδολέξεων έγινε ξεχωριστά. Από το σύνολο των
συμμετεχόντων στους 23 παρουσιάστηκαν πρώτα οι λέξεις και στους 22 πρώτα οι
ψευδολέξεις. Πριν την έναρξη του κάθε έργου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να κάνουν μια δοκιμή κατονομάζοντας τρία ερεθίσματα του είδους που θα
ακολουθούσε (λέξεις ή ψευδολέξεις) και, εφόσον δεν εκδήλωσαν δυσκολία,
συνέχισαν με το έργο. Επιπλέον, στην αρχή του κάθε έργου παρουσιάστηκαν τρία
ψευδοερεθίσματα (foils) πριν την έναρξη παρουσίασης των πειραματικών
ερεθισμάτων. Τόσο στην περίπτωση των λέξεων, όσο και σε εκείνη των ψευδολέξεων
παρεμβλήθηκε ένα διάλειμμα μετά τα πρώτα 75 ερεθίσματα (δηλαδή στη μέση της
παρουσίασης των 150 ερεθισμάτων), μετά από το οποίο παρουσιάστηκαν και πάλι
τρία

ψευδοερεθίσματα

πριν

την

έναρξη

παρουσίασης

των

πειραματικών

ερεθισμάτων. Τα ερεθίσματα παρουσιάστηκαν σε άσπρη γραμματοσειρά τύπου Arial
στο μέσο μιας μαύρης οθόνης.
Έργο Λεξικής Απόφασης: Στο έργο της λεξικής απόφασης παρουσιάστηκε
κάθε ερέθισμα ξεχωριστά και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διακρίνουν εάν το
ερέθισμα είναι λέξη ή όχι πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο του υπολογιστή (αριστερό
CTRL / δεξί CTRL) 5. Η διάρκεια της παρουσίασης κάθε ερεθίσματος ήταν δύο
δευτερόλεπτα. Στον κάθε συμμετέχοντα παρουσιάστηκε το σύνολο των ερεθισμάτων
και η παρουσίαση λέξεων και ψευδολέξεων έγινε μαζί (τυχαία ανακατεμένες μεταξύ
τους). Πριν την έναρξη του κάθε έργου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
κάνουν μια δοκιμή αξιολογώντας τέσσερα ερεθίσματα ως προς τη λεξικότητά τους
(δύο λέξεις και δύο ψευδολέξεις) και, εφόσον δεν εκδήλωσαν δυσκολία, συνέχισαν
με το έργο. Επιπλέον, στην αρχή του κάθε έργου παρουσιάστηκαν δύο
ψευδοερεθίσματα (μια λέξη και μια ψευδολέξη) πριν την έναρξη παρουσίασης των
πειραματικών ερεθισμάτων. Στο έργο της λεξικής απόφασης παρεμβλήθηκαν τρία
διαλείμματα (ένα μετά τα πρώτα 75 ερεθίσματα, ένα μετά τα πρώτα 150 και ένα μετά
τα πρώτα 225 –δηλαδή κάθε 75 ερεθίσματα, όπως και στο Έργο Κατονομασίας).
Μετά από το κάθε διάλειμμα παρουσιάστηκαν δύο ψευδοερεθίσματα πριν την έναρξη

5

Η αντιστοίχιση κάθε πλήκτρου (δεξί CTRL/αριστερό CTRL) με το είδος του ερεθίσματος
(λέξη/ψευδολέξη) δεν ήταν ίδια για όλους τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η πιθανή
επίδραση της πλαγίωσης. Συγκεκριμένα, το δεξί CTRL αντιστοιχούσε σε λέξεις και το αριστερό CTRL
αντιστοιχούσε σε ψευδολέξεις για 24 από τους 47 συμμετέχοντες (22 δεξιόχειρες και 2
αριστερόχειρες) ενώ το αντίστροφο ίσχυε για τους υπόλοιπους 17 (15 δεξιόχειρες και 2
αριστερόχειρες).
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παρουσίασης των πειραματικών ερεθισμάτων. Τα ερεθίσματα παρουσιάστηκαν σε
άσπρη γραμματοσειρά τύπου Arial στο μέσο μιας μαύρης οθόνης.
Εξισορρόπηση της σειράς των έργων: Ούτως ώστε να εξισορροπηθεί η
επίδραση της προηγούμενης έκθεσης στα ερεθίσματα, η σειρά των δύο έργων δεν
ήταν ίδια για όλους τους συμμετέχοντες. Έτσι, οι 24 από τους 47 συμμετέχοντες
έκαναν πρώτα το Έργο Κατονομασίας και οι υπόλοιποι 21 έκαναν πρώτα το Έργο
Λεξικής Απόφασης.
Δοκιμασία μνήμης αριθμών: Ούτως ώστε να περιοριστεί η επίδραση της
προηγούμενης έκθεσης στα ερεθίσματα, μεταξύ των έργων παρεμβλήθηκε μια
δοκιμασία μνήμης αριθμών (digit span) κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων κλήθηκε
να επαναλάβει αλληλουχίες αριθμών τόσο με τη σειρά που τις άκουσε όσο και
αντίστροφα. Ο αριθμός των ψηφίων κυμαινόταν από δύο έως εννέα ψηφία για την
ευθεία ανάκληση και από δύο έως οκτώ για την αντίστροφη. Το σύνολο των
αριθμητικών ακολουθιών που κλήθηκε να επαναλάβει ο κάθε συμμετέχων ήταν 16 (2
για κάθε αριθμό ψηφίων) για την ευθεία και 14 (2 για κάθε αριθμό ψηφίων) για την
αντίστροφη επανάληψη.
Συνδυάζοντας τις δύο πιθανές εκδοχές εκτέλεσης του Έργου Κατονομασίας
(πρώτα λέξεις/πρώτα ψευδολέξεις) με τις πιθανές εκδοχές της σειράς εκτέλεσης των
δύο έργων (πρώτα το Έργο Κατονομασίας/πρώτα το Έργο Λεξικής Απόφασης) και
αυτά τα δύο με τις πιθανές εκδοχές αντιστοίχισης του πλήκτρου με το είδος του
ερεθίσματος (δεξί CTRL-> λέξεις/δεξί CTRL ψευδολέξεις) καταλήγουμε σε οκτώ
πιθανές εκδοχές της πειραματικής διαδικασίας. Σε κάθε μια από τις επιμέρους αυτές
εκδοχές συμπεριλήφθηκε παρόμοιος αριθμός συμμετεχόντων.
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν κανονική ή διορθωμένη όραση. Με εξαίρεση
πέντε περιπτώσεων, το σύνολο των πειραμάτων έγινε με τη χρήση φορητού
υπολογιστή HP Pavilion dv5000 με οθόνη 15,4 ιντσών μέσω του προγράμματος
DMDX.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα από το έργο της Λεξικής
Απόφασης δεν συμμετείχαν στη σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα του DRC. Για
το λόγο αυτό δεν υπάρχει περαιτέρω αναφορά στα συμπεριφορικά δεδομένα από το
έργο αυτό στις παρακάτω ενότητες των Ευρημάτων και της Συζήτησης. Τα δεδομένα
αυτά, ωστόσο, προσφέρονται για ανάλυση σε μελλοντική εργασία.
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Συλλογή δεδομένων από προσομοίωση
Τα ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν
και στη συλλογή συμπεριφορικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που
αφορούσαν στην «κατονομασία» των ερεθισμάτων από το DRC συλλέχθηκαν μέσω
της αντίστοιχης εφαρμογής. Αμέσως μετά την «κατονομασία» του κάθε ερεθίσματος
ακολουθούσε παρουσίαση του επομένου, αφού πρώτα είχαν μηδενιστεί οι
ενεργοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι χρόνοι «κατονομασίας» που συλλέχθηκαν
αφορούν σε πλήθος επεξεργαστικών κύκλων του μοντέλου (βλ. Λειτουργία του
μοντέλου).
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Μέρος 3ο
Ευρήματα
3.1 Χρόνοι κατονομασίας
Συμπεριφορικά δεδομένα
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα σχετικά με τις
ταχύτητες κατονομασίας συνολικά αλλά και ξεχωριστά για λέξεις και ψευδολέξεις.
Πίνακας 8.
Εύρη και μέσοι όροι καθυστερήσεων κατονομασίας των ερεθισμάτων από ανθρώπους
(σε ms)
Λέξεις
Μέσος όρος
Καθυστέρηση
κατονομασίας

532,71

Ψευδολέξεις
Τυπική
απόκλιση
40,52

Μέσος όρος

Σύνολο

Τυπική
απόκλιση

707,12

93

Τυπική

Μέσος όρος

απόκλιση

619,91

112,96

Δεδομένα προσομοίωσης
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αντίστοιχα αποτελέσματα της
προσομοίωσης σχετικά με τις ταχύτητες κατονομασίας συνολικά αλλά και ξεχωριστά
για λέξεις και ψευδολέξεις.
Πίνακας 9.
Εύρη και μέσοι όροι καθυστερήσεων κατονομασίας των ερεθισμάτων από DRC (σε
επεξεργαστικούς κύκλους 6)
Λέξεις
Μέσος όρος
Καθυστέρηση
κατονομασίας

6

70,38

Ψευδολέξεις
Τυπική
απόκλιση
3,32

Μέσος όρος

151,54

Τυπική
απόκλιση
10,73

Σύνολο
Μέσος όρος

110,96

Τυπική
απόκλιση
41,41

Για επεξήγηση του όρου «επεξεργαστικός κύκλος» βλ. Λειτουργία του μοντέλου
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3.2 Επίδραση της λεξικότητας
Συμπεριφορικά δεδομένα
Για να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι της
ταχύτητας κατονομασίας μεταξύ λέξεων και ψευδολέξεων χρησιμοποιήθηκε το
κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα. Οι μέσοι όροι της ταχύτητας κατονομασίας
παρουσίασαν

στατιστικά

σημαντική

διαφοροποίηση

μεταξύ

λέξεων

και

ψευδολέξεων. Συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1, ο μέσος όρος της
καθυστέρησης κατονομασίας των λέξεων ήταν μικρότερος (Μ.Ο. = 532,71, Τ.Α. =
40,52) συγκριτικά με την καθυστέρηση στην κατονομασία ψευδολέξεων (Μ.Ο. =
707,12, Τ.Α. = 93 ): t(298) = 21,06, p<,001.

Σχήμα 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις καθυστέρησης κατονομασίας για λέξεις
και ψευδολέξεις από ανθρώπους
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Δεδομένα προσομοίωσης
Αντίστοιχη στατιστική ανάλυση με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα
έγινε και για τα δεδομένα της προσομοίωσης. Οι μέσοι όροι της ταχύτητας
κατονομασίας παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ λέξεων
και ψευδολέξεων. Συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2, ο μέσος όρος της
καθυστέρησης κατονομασίας λέξεων ήταν μικρότερος (Μ.Ο. = 70,38, Τ.Α. = 3,32)
συγκριτικά με την καθυστέρηση στην κατονομασία ψευδολέξεων (Μ.Ο. = 151,54,
Τ.Α. = 10,73 ): t(298) = 88,48, p<,001.

Σχήμα 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις καθυστέρησης κατονομασίας για λέξεις
και ψευδολέξεις από DRC
3.3 Εκτίμηση της προβλεπτικής ισχύος για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά
λέξεων και ψευδολέξεων
Συμπεριφορικά Δεδομένα
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε ο βαθμός της προβλεπτικής ισχύος των
χαρακτηριστικών των ερεθισμάτων όσον αφορά στην ταχύτητα αναγνώρισής τους.
Διενεργήθηκαν δύο πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης, η πρώτη για τη
διερεύνηση της επίδρασης των ορθογραφικών χαρακτηριστικών και η δεύτερη για τη
διερεύνηση του ρόλου των αντίστοιχων φωνολογικών χαρακτηριστικών. Οι
αναλύσεις έγιναν ξεχωριστά για λέξεις και ψευδολέξεις.
Όσον αφορά στις λέξεις, στην πρώτη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές
ορίστηκαν η συχνότητα, το μήκος σε γράμματα,

τα υπολεξικά ορθογραφικά

χαρακτηριστικά (ορθογραφική διγραμματική συχνότητα και ορθογραφική συλλαβική
συχνότητα), ο αριθμός ορθογραφικών γειτόνων και η γραφοφωνημική διαφάνεια.
Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 10.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων από
ανθρώπους (ορθογραφικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)

465,949

19,458

Συχνότητα

-7,969

1,508

7,735

Αριθμός
γραμμάτων

23,946

427,486

504,411

-,371***

-5,284

-10,950

-4,988

1,483

,369***

5,217

4,804

10,666

-5,517

10,683

-,036

-,516

-26,634

15,601

,990

,483

,144*

2,047

,034

1,946

-,570

1,879

-,021

-,304

-4,285

3,144

,469

,343

,096

1,369

-,208

1,146

Ορθογραφική
διγραμματική
συχνότητα
Ορθογραφική
συλλαβική
συχνότητα
Ορθογραφική
γειτονιά
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,316 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι: η συχνότητα, ο αριθμός
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γραμμάτων και η ορθογραφική συλλαβική συχνότητα, ερμηνεύοντας συνολικά το
31,6% της διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 10). Συγκεκριμένα
η γραμμή παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να
εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 465,95 – 7,97 x Z(Συχνότητα)
+ 7,74 x Z(Αριθμός γραμμάτων) + ,99 x Z(Ορθογραφική συλλαβική συχνότητα).
Στη δεύτερη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν η συχνότητα, το
μήκος σε φθόγγους,

τα υπολεξικά φωνολογικά χαρακτηριστικά (φωνολογική

διγραμματική συχνότητα και φωνολογική συλλαβική συχνότητα), ο αριθμός
φωνολογικών γειτόνων και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή
ήταν η καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 11.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων από
ανθρώπους (φωνολογικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)

461,240

20,011

Συχνότητα

-7,766

1,492

8,041

Αριθμός
φθόγγων

23,050

421,685

500,796

-,362***

-5,206

-10,715

-4,817

1,470

,383***

5,470

5,135

10,946

-5,911

7,574

-,054

-,780

-20,882

9,060

1,104

,478

,161*

2,308

,159

2,049

-,374

1,381

-,019

-,271

-3,103

2,356

,499

,340

,102

1,464

-,174

1,172

Φωνολογική
διγραμματική
συχνότητα
Φωνολογική
συλλαβική
συχνότητα
Φωνολογική
γειτονιά
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,329 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι: η συχνότητα, ο αριθμός
φθόγγων και η φωνολογική συλλαβική συχνότητα, ερμηνεύοντας συνολικά το 32,9%
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της διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 11). Συγκεκριμένα η
γραμμή παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να
εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 461,24 – 7,77 x Z(Συχνότητα)
+ 8,04 x Z(Αριθμός φθόγγων) + 1,1 x Z(Φωνολογική συλλαβική συχνότητα).
Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων δείχνουν ότι οι καλύτεροι
προγνωστικοί παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι η συχνότητα και
το μήκος. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται το διάγραμμα σκεδασμού της καθυστέρησης
κατονομασίας ως προς τη συχνότητα (αντίστοιχο σχήμα για το μήκος παρουσιάζεται
παρακάτω για λέξεις και ψευδολέξεις μαζί).

Σχήμα 3. Διάγραμμα σκεδασμού της καθυστέρησης κατονομασίας λέξεων από DRC
ως προς τη συχνότητα
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Όσον αφορά στις ψευδολέξεις, στην πρώτη ανάλυση ως ανεξάρτητες
μεταβλητές ορίστηκαν το μήκος σε γράμματα,

τα υπολεξικά ορθογραφικά

χαρακτηριστικά (ορθογραφική διγραμματική συχνότητα και ορθογραφική συλλαβική
συχνότητα) και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η
καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 12.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας ψευδολέξεων
από ανθρώπους (ορθογραφικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)
Αριθμός
γραμμάτων

452,732

28,984

15,620

395,446

510,019

40,845

2,491

,808***

16,399

35,922

45,768

-31,052

13,852

-,111*

-2,242

-58,430

-3,675

1,813

,958

,094

1,892

-,080

3,706

-,945

,590

-,079

-1,602

-2,110

,221

Ορθογραφική
διγραμματική
συχνότητα
Ορθογραφική
συλλαβική
συχνότητα
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,654 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας ψευδολέξεων είναι: ο αριθμός γραμμάτων
και η ορθογραφική διγραμματική συχνότητα, ερμηνεύοντας συνολικά το 65,4% της
διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 12). Συγκεκριμένα η γραμμή
παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να
εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 452,73 + 40,85 x Z(Αριθμός
γραμμάτων) - 31,05 x Z(Ορθογραφική διγραμματική συχνότητα).
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Στη δεύτερη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν, το μήκος σε
φθόγγους, τα υπολεξικά φωνολογικά χαρακτηριστικά (φωνολογική διγραμματική
συχνότητα και φωνολογική συλλαβική συχνότητα), ο αριθμός φωνολογικών γειτόνων
και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση της
κατονομασίας.
Πίνακας 13.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας ψευδολέξεων
από ανθρώπους (φωνολογικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)
Αριθμός
φθόγγων

491,179

29,303

16,762

433,263

549,095

40,853

2,594

,798***

15,749

35,726

45,980

-24,278

10,702

-,115*

-2,269

-45,431

-3,126

1,829

,862

,108*

2,122

,125

3,533

-1,963

,616

-,163*

-3,187

-3,180

-,745

Φωνολογική
διγραμματική
συχνότητα
Φωνολογική
συλλαβική
συχνότητα
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,638 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας ψευδολέξεων είναι: ο αριθμός φθόγγων, η
φωνολογική διγραμματική συχνότητα, η φωνολογική συλλαβική συχνότητα και η
γραφοφωνημική διαφάνεια, ερμηνεύοντας συνολικά το 63,8% της διακύμανσης της
ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 13). Συγκεκριμένα η γραμμή παλινδρόμησης
που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής:
Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 491,18 + 40,85 x Z(Αριθμός φθόγγων) - 24,28 x
Z(Φωνολογική διγραμματική συχνότητα) + 1,83 x Z(Φωνολογική συλλαβική
συχνότητα) – 1,96 x Z(Γραφοφωνημική διαφάνεια).
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Σχήμα 4. Καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων από ανθρώπους σε
σχέση με τον αριθμό των γραμμάτων
Πριν περάσουμε στα αντίστοιχα αποτελέσματα για τα δεδομένα της
προσομοίωσης, απεικονίζεται στο Σχήμα 4 η επίδραση του μήκους 7 στην ταχύτητα
κατονομασίας ξεχωριστά για λέξεις και ψευδολέξεις.
Δεδομένα προσομοίωσης
Αντίστοιχες αναλύσεις διενεργήθηκαν στα δεδομένα της προσομοίωσης για
να διερευνηθεί ο βαθμός της προβλεπτικής ισχύος των χαρακτηριστικών των
ερεθισμάτων όσον αφορά στην ταχύτητα αναγνώρισής τους. Διενεργήθηκαν δύο
πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης, η πρώτη για τη διερεύνηση της επίδρασης των
ορθογραφικών χαρακτηριστικών και η δεύτερη για τη διερεύνηση του ρόλου των
αντίστοιχων φωνολογικών χαρακτηριστικών. Οι αναλύσεις έγιναν ξεχωριστά για
λέξεις και ψευδολέξεις.

7

Ο λόγος που χρησιμοποιείται ο αριθμός των γραμμάτων (έναντι του αριθμού των φθόγγων ή των
συλλαβών) ως μέσο μέτρησης του μήκους είναι ούτως ώστε τα ευρήματα να μπορούν να
αντιπαρατεθούν με τα αντίστοιχα από άλλες γλώσσες. Αυτό ισχύει και για το υπόλοιπο της
παρουσίασης των ευρημάτων.
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Όσον αφορά στις λέξεις, στην πρώτη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές
ορίστηκαν η συχνότητα, το μήκος σε γράμματα, τα υπολεξικά ορθογραφικά
χαρακτηριστικά (ορθογραφική διγραμματική συχνότητα και ορθογραφική συλλαβική
συχνότητα), ο αριθμός ορθογραφικών γειτόνων και η γραφοφωνημική διαφάνεια.
Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 14.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων από
DRC (ορθογραφικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)

71,651

1,437

Συχνότητα

-1,117

,111

,001

Αριθμός
γραμμάτων

49,868

68,811

74,491

-,634***

-10,030

-1,337

-,897

,109

,001

,013

-,215

,218

2,456

,789

,196**

3,114

,897

4,016

-,017

,036

-,031

-,484

-,088

,053

,205

,139

,093

1,480

-,069

,480

-,076

,025

-,190**

-3,003

-,126

-,026

Ορθογραφική
διγραμματική
συχνότητα
Ορθογραφική
συλλαβική
συχνότητα
Ορθογραφική
γειτονιά
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,446 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι: η συχνότητα, η ορθογραφική
διγραμματική συχνότητα και η γραφοφωνημική διαφάνεια, ερμηνεύοντας συνολικά
το 44,6% της διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 14).
Συγκεκριμένα η γραμμή παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της
ανάλυσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 71,65 1,12 x Z(Συχνότητα) + 2,46 x Z(Ορθογραφική διγραμματική συχνότητα) - ,08 x
Z(Γραφοφωνημική διαφάνεια).
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Στη δεύτερη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν η συχνότητα, το
μήκος σε φθόγγους,

τα υπολεξικά φωνολογικά χαρακτηριστικά (φωνολογική

διγραμματική συχνότητα και φωνολογική συλλαβική συχνότητα), ο αριθμός
φωνολογικών γειτόνων και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή
ήταν η καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 15.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων από
DRC (φωνολογικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)

74,987

1,544

Συχνότητα

-1,063

,115

-9,025E-5

Αριθμός
φθόγγων

48,566

71,935

78,039

-,603***

-9,233

-1,290

-,835

,113

,000

,000

-,224

,224

-,559

,584

-,062

-,957

-1,714

,596

-,041

,037

-,072

-1,104

-,114

,032

-,039

,107

-,024

-,369

-,250

,171

-,077

,026

-,192*

-2,925

-,129

-,025

Φωνολογική
διγραμματική
συχνότητα
Φωνολογική
συλλαβική
συχνότητα
Φωνολογική
γειτονιά
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,406 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι: η συχνότητα και η
γραφοφωνημική διαφάνεια, ερμηνεύοντας συνολικά το 40,6% της διακύμανσης της
ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 15). Συγκεκριμένα η γραμμή παλινδρόμησης
που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής:
Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 74,99 - 1,06 x Z(Συχνότητα) - ,08 x
Z(Γραφοφωνημική διαφάνεια).
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Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων δείχνουν ότι ο καλύτερος
προγνωστικός παράγοντας της ταχύτητας κατονομασίας λέξεων είναι η συχνότητα.
Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται το διάγραμμα σκεδασμού της καθυστέρησης
κατονομασίας ως προς τη συχνότητα.

Σχήμα 5. Διάγραμμα σκεδασμού της καθυστέρησης κατονομασίας λέξεων από DRC
ως προς τη συχνότητα
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Όσον αφορά στις ψευδολέξεις, στην πρώτη ανάλυση ως ανεξάρτητες
μεταβλητές ορίστηκαν το μήκος σε γράμματα,

τα υπολεξικά ορθογραφικά

χαρακτηριστικά (ορθογραφική διγραμματική συχνότητα και ορθογραφική συλλαβική
συχνότητα) και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η
καθυστέρηση της κατονομασίας.
Πίνακας 16.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας ψευδολέξεων
από DRC (ορθογραφικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)
Αριθμός
γραμμάτων

106,729

1,136

93,981

104,484

108,973

5,694

,098

,976***

58,348

5,501

5,887

-2,910

,543

-,090***

-5,362

-3,983

-1,838

,055

,038

,024

1,457

-,019

,129

,158

,023

,114***

6,825

,112

,203

Ορθογραφική
διγραμματική
συχνότητα
Ορθογραφική
συλλαβική
συχνότητα
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,960 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας ψευδολέξεων είναι: ο αριθμός γραμμάτων,
η ορθογραφική διγραμματική συχνότητα και η γραφοφωνημική διαφάνεια,
ερμηνεύοντας συνολικά το 96% της διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ.
Πίνακα 16). Συγκεκριμένα η γραμμή παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση
κατονομασίας) = 106,73 + 5,7 x Z(Αριθμός γραμμάτων) - 2,91 x Z(Ορθογραφική
διγραμματική συχνότητα) + ,16 x Z(Γραφοφωνημική διαφάνεια).
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Στη δεύτερη ανάλυση ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν, το μήκος σε
φθόγγους, τα υπολεξικά φωνολογικά χαρακτηριστικά (φωνολογική διγραμματική
συχνότητα και φωνολογική συλλαβική συχνότητα), ο αριθμός φωνολογικών γειτόνων
και η γραφοφωνημική διαφάνεια. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση της
κατονομασίας.
Πίνακας 17.
Πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης για την καθυστέρηση κατονομασίας ψευδολέξεων
από DRC (φωνολογικά χαρακτηριστικά)
B

Τ.Σ.

Τυπικό β

t

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Βήμα πρώτο
(Constant)
Αριθμός
φθόγγων

112,828

1,160

97,266

110,535

115,121

5,790

,103

,980***

56,386

5,587

5,993

-1,740

,424

-,071***

-4,108

-2,578

-,903

,033

,034

,017

,977

-,034

,101

-,014

,024

-,010

-,558

-,062

,035

Φωνολογική
διγραμματική
συχνότητα
Φωνολογική
συλλαβική
συχνότητα
Γραφοφωνημική
διαφάνεια

Σημείωση: R2 = ,957 (p<,001). * p< ,5 ** p< ,01 *** p< ,001

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί
παράγοντες της ταχύτητας κατονομασίας ψευδολέξεων είναι: ο αριθμός φθόγγων και
η φωνολογική διγραμματική συχνότητα ερμηνεύοντας συνολικά

το 95,7% της

διακύμανσης της ταχύτητας κατονομασίας (βλ. Πίνακα 17). Συγκεκριμένα η γραμμή
παλινδρόμησης που εκπίπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης μπορεί να
εκφραστεί ως εξής: Z(Καθυστέρηση κατονομασίας) = 112,83 + 5,79 x Z(Αριθμός
φθόγγων) – 1,74 x Z(Φωνολογική διγραμματική συχνότητα).
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Αν και (σε αντίθεση με τα συμπεριφορικά δεδομένα) η επίδραση του μήκους
φάνηκε στατιστικά σημαντική μόνο για την περίπτωση των ψευδολέξεων
παρουσιάζεται, ωστόσο, στο Σχήμα 6 η μέση ταχύτητα κατονομασίας σε σχέση με
τον αριθμό των γραμμάτων τόσο για λέξεις όσο και για τις ψευδολέξεις ούτως ώστε
να γίνει εφικτή η σύγκριση με τα αντίστοιχα συμπεριφορικά ευρήματα.

Σχήμα 6. Καθυστέρηση κατονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων από DRC σε σχέση
με τον αριθμό των γραμμάτων
Στη συνέχεια διενεργήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις για να διερευνηθεί εάν
η επίδραση του μήκους και της γειτονιάς είναι διαφορετική ανάλογα με το επίπεδο
της συχνότητας των λέξεων 8.

8

Για να καταστεί δυνατή η ανάλυση διακύμανσης οι λέξεις χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες
ανάλογα με τη συχνότητά τους και χαρακτηρίστηκαν ως σπάνιες ή ως συχνές ανάλογα με την ομάδα
στην οποία ανήκαν.
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3.5 Επίδραση του μήκους για διαφορετικά επίπεδα συχνότητας
Συμπεριφορικά δεδομένα
Για να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι της
ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με το μήκος των ερεθισμάτων σχεδιάστηκε ένα
μοντέλο διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 7 X 2 με ανεξάρτητες μεταβλητές
τον αριθμό των γραμμάτων (4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 γράμματα) και τη συχνότητα
(σπάνιες, συχνές). Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.
Η κύρια επίδραση του μήκους βρέθηκε στατιστικά σημαντική [F(6,136) =
5,35, p<,001, η2 = ,19]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε και η κύρια επίδραση της
συχνότητας [F(1,136) = 16,81, p<,001, η2 = ,11]. Τέλος, στατιστικά σημαντική
βρέθηκε και η αλληλεπίδραση μήκους με συχνότητα [F(6, 136) = 2,37, p<,05, η2 =
,1] (βλ Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από ανθρώπους
σε σχέση με τον αριθμό των γραμμάτων
Εφόσον η αλληλεπίδραση βρέθηκε στατιστικά σημαντική έγινε υπολογισμός
των απλών επιδράσεων του μήκους για τα δύο επίπεδα συχνότητας ξεχωριστά. Ο
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υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η επίδραση του μήκους είναι στατιστικά
σημαντική για τις σπάνιες [F(6,136) = 5,63, p<,001, η2 = ,2], αλλά όχι και για τις
συχνές λέξεις [F(6,136) = 1,46, p=ns].
Δεδομένα προσομοίωσης
Όπως και στα συμπεριφορικά δεδομένα σχεδιάστηκε ένα μοντέλο
διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 7 X 2 με ανεξάρτητες μεταβλητές τον αριθμό
των γραμμάτων (4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 γράμματα) και τη συχνότητα (σπάνιες, συχνές)
ούτως ώστε να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι της
ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με το μήκος των ερεθισμάτων. Εξαρτημένη
μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.

Σχήμα 8. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από DRC σε
σχέση με τον αριθμό των γραμμάτων
Η κύρια επίδραση του μήκους βρέθηκε στατιστικά μη σημαντική [F(6,136) =
1,26,

p=ns]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η κύρια επίδραση της συχνότητας

[F(1,136) = 58,57, p<,001, η2 = ,3]. Τέλος, η αλληλεπίδραση μήκους με συχνότητα
βρέθηκε στατιστικά μη σημαντική [F(6, 136) = 1,2, p=ns].
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Αν και, τόσο η κύρια επίδραση του μήκους, όσο και η αλληλεπίδραση μήκους
και συχνότητας δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές, έγινε, ωστόσο, υπολογισμός των
απλών επιδράσεων του μήκους για τα δύο επίπεδα συχνότητας ξεχωριστά ώστε να
είναι εφικτή η αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα συμπεριφορικά ευρήματα. Ο
υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η επίδραση του μήκους είναι στατιστικά
σημαντική για τις σπάνιες [F(6,136) = 2,4, p<,05, η2 = ,1], αλλά όχι και για τις
συχνές λέξεις [F(6,136) = ,2, p=ns] (βλ. Σχήμα 8).
3.5 Επίδραση της γειτονιάς για διαφορετικά επίπεδα συχνότητας
Συμπεριφορικά δεδομένα
Για να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι της
ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με τον αριθμό ορθογραφικών γειτόνων
σχεδιάστηκε ένα μοντέλο διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 8 X 2 με
ανεξάρτητες μεταβλητές τον αριθμό ορθογραφικών γειτόνων (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7
ορθογραφικοί γείτονες) και τη συχνότητα (σπάνιες, συχνές). Εξαρτημένη μεταβλητή
ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.
Η κύρια επίδραση του πλήθους ορθογραφικών γειτόνων βρέθηκε στατιστικά
μη σημαντική [F(7,136) = 1,53, p=ns]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η κύρια
επίδραση της συχνότητας [F(1,136) = 5,72,

p<,05, η2 = ,04]. Τέλος, η

αλληλεπίδραση πλήθους ορθογραφικών γειτόνων με συχνότητα βρέθηκε στατιστικά
σημαντική [F(5,136) = 2,77, p<,05, η2 = ,09] (βλ. Σχήμα 9).
Εφόσον η αλληλεπίδραση βρέθηκε στατιστικά σημαντική έγινε υπολογισμός
των απλών επιδράσεων του πλήθους ορθογραφικών γειτόνων για τα δύο επίπεδα
συχνότητας ξεχωριστά. Ο υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η επίδραση του
πλήθους ορθογραφικών γειτόνων είναι στατιστικά σημαντική για τις σπάνιες
[F(6,136) = 3,98, p<,01, η2 = ,15], αλλά όχι και για τις συχνές λέξεις [F(6,136) = ,48,
p=ns].
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Σχήμα 9. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από ανθρώπους
σε σχέση με το πλήθος των ορθογραφικών γειτόνων
Αντίστοιχα, για να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι
της ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με τον αριθμό των φωνολογικών γειτόνων
σχεδιάστηκε ένα μοντέλο διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 11 X 2 με
ανεξάρτητες μεταβλητές τον αριθμό φωνολογικών γειτόνων (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
και 15 φωνολογικοί γείτονες) και τη συχνότητα (σπάνιες, συχνές). Εξαρτημένη
μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.
Η κύρια επίδραση του πλήθους φωνολογικών γειτόνων βρέθηκε στατιστικά
σημαντική [F(10,132) = 2,09, p<,05, η2 = ,14]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε και η
κύρια επίδραση της συχνότητας [F(1,132) = 11,92,

p<,01, η2 = ,08]. Τέλος, η

αλληλεπίδραση πλήθους φωνολογικών γειτόνων με συχνότητα βρέθηκε στατιστικά
σημαντική [F(6,132) = 2,18, p<,05, η2 = ,09] (βλ. Σχήμα 10).
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Σχήμα 10. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από ανθρώπους
σε σχέση με το πλήθος φωνολογικών γειτόνων
Εφόσον η αλληλεπίδραση βρέθηκε στατιστικά σημαντική έγινε υπολογισμός
των απλών επιδράσεων του πλήθους φωνολογικών γειτόνων για τα δύο επίπεδα
συχνότητας ξεχωριστά. Ο υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η επίδραση του
πλήθους φωνολογικών γειτόνων είναι στατιστικά σημαντική για τις σπάνιες [F(8,132)
= 3,23, p<,01, η2 = ,16], αλλά όχι και για τις συχνές λέξεις [F(8,132) = ,82, p=ns].
Δεδομένα προσομοίωσης
Όπως και για τα συμπεριφορικά δεδομένα, για να διερευνηθεί το αν και κατά
πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι της ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με τον αριθμό
ορθογραφικών γειτόνων, σχεδιάστηκε ένα μοντέλο διπαραγοντικής ανάλυσης
διακύμανσης 8 X 2 με ανεξάρτητες μεταβλητές τον αριθμό ορθογραφικών γειτόνων
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 ορθογραφικοί γείτονες) και τη συχνότητα (σπάνιες, συχνές).
Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.
Η κύρια επίδραση του πλήθους ορθογραφικών γειτόνων βρέθηκε στατιστικά
σημαντική [F(7,136) = 10,76, p<,001, η2 = ,36]]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε και
η κύρια επίδραση της συχνότητας [F(1,136) = 55,29, p<,5, η2 = ,29]. Τέλος, η
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αλληλεπίδραση πλήθους ορθογραφικών γειτόνων με συχνότητα βρέθηκε στατιστικά
μη σημαντική [F(5,136) = ,22, p=ns].
Αν και η αλληλεπίδραση πλήθους ορθογραφικών γειτόνων και συχνότητας δε
βρέθηκε στατιστικά σημαντική, έγινε, ωστόσο, υπολογισμός των απλών επιδράσεων
του πλήθους ορθογραφικών γειτόνων για τα δύο επίπεδα συχνότητας ξεχωριστά ώστε
να είναι εφικτή η αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα συμπεριφορικά ευρήματα. Ο
υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η επίδραση του πλήθους ορθογραφικών
γειτόνων είναι στατιστικά σημαντική για τις σπάνιες [F(6,136) = 11,79, p<,001, η2 =
,34], αλλά όχι και για τις συχνές λέξεις [F(6,136) = 1,1, p=ns] (βλ. Σχήμα 11).

Σχήμα 11. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από DRC σε
σχέση με το πλήθος των ορθογραφικών γειτόνων
Ωστόσο, όταν εξαιρέθηκε της ανάλυσης μια ακραία τιμή (βλ. πάνω δεξιά στο
Σχήμα 11), η οποία είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση κατονομασίας (91 κύκλους) και
πολλούς ορθογραφικούς γείτονες (7), η επίδραση του πλήθους των γειτόνων
εξαφανίστηκε. Δεδομένου αυτού θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
επίδραση του πλήθους των ορθογραφικών γειτόνων στην κατονομασία λέξεων.

74

Αντίστοιχα, για να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο διαφέρουν οι μέσοι όροι
της ταχύτητας κατονομασίας ανάλογα με τον αριθμό φωνολογικών γειτόνων
σχεδιάστηκε ένα μοντέλο διπαραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης 11 X 2 με
ανεξάρτητες μεταβλητές τον αριθμό φωνολογικών γειτόνων (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
και 15 φωνολογικοί γείτονες) και τη συχνότητα (σπάνιες, συχνές). Εξαρτημένη
μεταβλητή ήταν η καθυστέρηση κατονομασίας.
Η κύρια επίδραση του πλήθους φωνολογικών γειτόνων βρέθηκε στατιστικά
μη σημαντική [F(10,132) = ,63, p=ns]. Στατιστικά σημαντική βρέθηκε η κύρια
επίδραση της συχνότητας [F(1,132) = 42,75,

p<,001, η2 = ,25]. Τέλος, η

αλληλεπίδραση πλήθους φωνολογικών γειτόνων με συχνότητα βρέθηκε στατιστικά
μη σημαντική [F(6,132) = ,9, p=ns].

Σχήμα 12. Καθυστέρηση κατονομασίας συχνών και σπάνιων λέξεων από DRC σε
σχέση με το πλήθος των φωνολογικών γειτόνων
Αν και, τόσο η κύρια επίδραση του πλήθους φωνολογικών γειτόνων, όσο και
η αλληλεπίδραση αυτού με τη συχνότητα δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές, έγινε,
ωστόσο, υπολογισμός των απλών επιδράσεων του πλήθους φωνολογικών γειτόνων
για τα δύο επίπεδα συχνότητας ξεχωριστά ώστε να είναι εφικτή η αντιπαράθεση με τα
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αντίστοιχα συμπεριφορικά ευρήματα. Ο υπολογισμός απλών επιδράσεων έδειξε ότι η
επίδραση του πλήθους ορθογραφικών γειτόνων δεν είναι στατιστικά σημαντική ούτε
για τις σπάνιες [F(8,132) = 1,12, p=ns], αλλά ούτε και για τις συχνές λέξεις [F(8,132)
= ,65, p=ns] (βλ. Σχήμα 12).
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Μέρος 4ο
Συζήτηση
Τα συμπεριφορικά ευρήματα ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με εκείνα
από αντίστοιχες μελέτες σε άλλες γλώσσες. Εκτός αυτού, η προσομοίωση των
δεδομένων από το μοντέλο μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής. Ωστόσο, τίθενται
προβληματισμοί σχετικά με την αξιολόγηση της επιτυχίας αυτής, καθώς και τη
δυνατότητα γενίκευσης των θεωρητικών παραδοχών του DRC σε διαφορετικά
γλωσσικά περιβάλλοντα.
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα υποστηρίζουν ότι οι λέξεις κατονομάζονται
ταχύτερα από τις ψευδολέξεις, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με την ερευνητική
υπόθεση που διατυπώθηκε με βάση αντίστοιχα ευρήματα από άλλες γλώσσες
(Pagliuca et al., 2008). Εκτός αυτού, τα συμπεριφορικά ευρήματα που αφορούν στην
επίδραση της λεξικότητας προσομοιώθηκαν με επιτυχία από το DRC. Η ίδια η
αρχιτεκτονική του μοντέλου, εξάλλου, είναι τέτοια που η επεξεργασία λεξικών
ερεθισμάτων πραγματοποιείται μέσω της ταχύτερης λεξικής επεξεργαστικής οδού.
Αντιθέτως, οι ακολουθίες γραμμάτων που δεν επιτυγχάνουν να ενεργοποιήσουν
κάποια μονάδα του ορθογραφικού λεξικού (δηλ. οι ψευδολέξεις) μπορούν να
κατονομαστούν σωστά μόνο μέσω της οδού γραφοφωνημικής μετατροπής, η οποία
είναι λιγότερο ταχεία, σε σύγκριση με τη λεξική οδό (βλ. Λειτουργία του μοντέλου).
Η συχνότητα των λέξεων, και πάλι σύμφωνα με την ερευνητική υπόθεση
βάσει αντίστοιχων ευρημάτων (Barca et al., 2002), φάνηκε να έχει σημαντική
επίδραση στην αναγνώριση και την κατονομασία λέξεων. Και σε αυτή την περίπτωση
το συμπεριφορικό εύρημα προσομοιώθηκε με επιτυχία από το DRC. Η επιτυχία αυτή
προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η ταχύτητα ενεργοποίησης της κάθε μονάδας
του ορθογραφικού λεξικού σχετίζεται με μια παράμετρο υπολογισμένη βάσει της
συχνότητας εμφάνισης της αντίστοιχης λέξης. Ωστόσο, η επίδραση της συχνότητας
ερμηνεύεται πιο φυσικά με συνδετιστικούς όρους, ως αποτέλεσμα της εξάσκησης
(μαθησιακής εμπειρίας).
Όσον αφορά στο μήκος, τα συμπεριφορικά ευρήματα έδειξαν ότι επιδρά στην
ταχύτητα κατονομασίας τόσο στην περίπτωση των λέξεων, όσο και σε εκείνη των
ψευδολέξεων, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα ευρήματα από
άλλες γλώσσες (Barca et al., 2002). Το DRC προσομοίωσε την επίδραση αυτή,
ωστόσο, μόνο για την περίπτωση των ψευδολέξεων. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στη
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διαφορά διαφάνειας μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, βάσει της
οποίας έχει γίνει η βασική παραμετροποίηση του μοντέλου. Συγκεκριμένα, εάν
δεχτούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πιο διαφανής σε σχέση με την αγγλική, και
εφόσον υποθέσουμε ότι όντως υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ λεξικής και μη λεξικής
οδού, τότε θα μπορούσαμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι ομιλητές της
ελληνικής στηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην οδό της γραφοφωνημικής
μετατροπής. Παρ’ όλα αυτά, το DRC προσομοίωσε με επιτυχία τη διαφορετική
επίδραση του μήκους σε σχέση με τη συχνότητα. Δηλαδή, τόσο στους ανθρώπους
όσο και στο DRC παρουσιάστηκε μεγαλύτερη επίδραση του μήκους στις σπάνιες,
παρά στις συχνές λέξεις. Το φαινόμενο της επίδρασης του μήκους, άσχετα από τον
τρόπο μέτρησης αυτού (γράμμα, γράφημα ή συλλαβή), φαίνεται να είναι θεωρητικά
περισσότερο συμβατό με μια σειριακή θεώρηση της γραφημικής επεξεργασίας (από
τα αριστερά προς τα δεξιά). Εκτός αυτού, το γεγονός ότι η κύρια επίδραση του
μήκους είναι μεγαλύτερη για την περίπτωση των ψευδολέξεων, σε σχέση με τις
λέξεις, είναι υποστηρικτικό της υπόθεσης ύπαρξης διαφορετικών διαδρομών
ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, εκ των οποίων η δεύτερη είναι σειριακή
(Weekes, 1997). Αν και η μεγαλύτερη επίδραση του μήκους στις ψευδολέξεις
ερμηνεύεται πιο φυσικά από τη θεώρηση της διπλής διαδρομής δεν είναι, ωστόσο,
θεωρητικά ασύμβατη με εκείνη της μονής διαδρομής.
Ως προς τη γειτονιά, όπως αναμενόταν από τη σχετική βιβλιογραφία (Barca et
al., 2002), παρουσιάστηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ του πλήθους των γειτόνων
(τόσο των ορθογραφικών όσο και των φωνολογικών) και της καθυστέρησης
κατονομασίας. Ωστόσο, η επίδραση αυτή αφορά μόνο στις σπάνιες λέξεις και όχι στις
συχνές, το οποίο συνάδει με αντίστοιχα ευρήματα από άλλες γλώσσες (Sears et al.,
1995. Peereman & Content, 1995). Το DRC, ωστόσο, δεν κατάφερε να προσομοιώσει
αυτά τα ευρήματα. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μονάδες του
ορθογραφικού και του φωνολογικού λεξικού είναι αλληλοανασταλλόμενες και η
αναστολή αυτή πιθανώς να παρεμποδίζει την ταχεία αύξηση της ενεργοποίησης της
ορθής μονάδας έναντι των ανταγωνιστών της. Ωστόσο, και πάλι παραμένει το
ερώτημα σχετικά με την αδυναμία προσομοίωσης ενός φαινομένου στα ελληνικά, το
οποίο έχει προσομοιωθεί με επιτυχία στα αγγλικά (Coltheart et al., 2001).
Τέλος, ως προς τα υπολεξικά χαρακτηριστικά, η συχνότητα των διγραμμάτων
φάνηκε να μην επιδρά συστηματικά στην ταχύτητα αναγνώρισης, κάτι το οποίο
συμφωνεί με αντίστοιχα ευρήματα από άλλες γλώσσες (Barca et al., 2002).
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Αναφορικά με τη συχνότητα των συλλαβών φάνηκε να συσχετίζεται θετικά με την
ταχύτητα αναγνώρισης λέξεων (Carreiras et al., 1993. Carreiras & Perea, 2004).
Ωστόσο, το DRC δεν κατάφερε να προσομοιώσει αυτό το εύρημα. Αντιθέτως, το
μοντέλο εμφάνισε μεγαλύτερη ευαισθησία στη γραφοφωνημική διαφάνεια. Το
γεγονός αυτό ίσως να συσχετίζεται με την σημασιολογική φόρτιση των συλλαβών της
ελληνικής γλώσσας, δεδομένου ότι η ελληνική είναι μορφολογικά πλουσιότερη
γλώσσα σε σύγκριση με την αγγλική. Επομένως, το εύρημα αυτό πιθανόν να
σχετίζεται με τη δυνατότητα γενίκευσης του DRC σε μορφολογικά πλούσιες
γλώσσες, όπως τα ελληνικά, δεδομένου ότι καμία από τις οντότητες, που αποτελούν
τις βασικές επεξεργαστικές μονάδες (οπτικά χαρακτηριστικά, γράμματα και λέξεις),
δεν εμπεριέχουν σε μορφολογικές πληροφορίες.
Εν γένει το DRC προσομοίωσε με επιτυχία βασικά συμπεριφορικά φαινόμενα,
όπως η επίδραση της λεξικότητας και της συχνότητας στην ταχύτητα κατονομασίας.
Όπως παρουσιάστηκε, ωστόσο, και στην ενότητα της κριτικής του μοντέλου, η αξία
της επιτυχίας των προσομοιώσεων του DRC τίθεται υπό αμφισβήτηση από τους
Seidenberg και Plaut (2006), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιτυχία αυτή πιθανόν να
είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας προσαρμογής του μοντέλου στα
συμπεριφορικά δεδομένα μέσω ειδικών παραμετροποιήσεων. Εάν η επιτυχία του
DRC οφείλεται όντως σε ειδικές παραμετροποιήσεις, και όχι σε ορθές θεωρητικές
παραδοχές, αυτό θα επιβεβαιωθεί από μελλοντική αποτυχία στην προσομοίωση
συμπεριφορικών δεδομένων.
Τα συμπεριφορικά δεδομένα που συλλέχθηκαν για την ελληνική γλώσσα, στα
πλαίσια της παρούσας μελέτης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και
άλλων υπολογιστικών μοντέλων. Επίσης, χρήσιμη θα ήταν η περαιτέρω διερεύνηση
του ρόλου των επιμέρους παραγόντων που φαίνεται να επιδρούν στην ταχύτητα
κατονομασίας λέξεων και ψευδολέξεων, δεδομένου ότι αυτό δεν κατέστη εφικτό στην
παρούσα έρευνα εξαιτίας του πλήθους των διαφορετικών μεταβλητών που
συνεξετάστηκαν.
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Παράρτημα
Πίνακας 18.
Σύνολο κανόνων γραφοφωνημικής μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή της αντίστοιχης οδού (GPC) του DRC
Προηγούμενο
γράφημα

Γράφημα
προς
μετατροπή
αι

Επόμενο
γράφημα

αί
α

ύ

ά
α
ββ
β

μ

Φώνημα
e
τονισμένο
e
τονισμένο
a
τονισμένο
a
a
v
v

γU

V

ʝ

γ

H

ʝ

γGU

V

ɟ

γG

H

ɟ

γ
γG
γ
δδ
δ

K

ŋ
g

U

V

ε

ύ

η

ύ

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
H={ει, εί, οι, οί, αι, αί, υι, υί, ε, έ, η, ή, ι, ί, υ,
ύ}
G={γ, κ}, U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι,
οί, υι, υί, αι, αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο,
ό, υ, ύ, ω, ώ}
G={γ, κ}, H={ει, εί, οι, οί, αι, αί, υι, υί, ε, έ, η,
ή, ι, ί, υ, ύ}
K={χ, ξ, κτ}
G={γ, κ}

ɣ
ð
ð

θ
ϊ
ΐ

ɲ

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}

τονισμένο
e
τονισμένο
i
θ
i
τονισμένο
i

κκU

V

c

κU

V

c

κκ

H

c

κ

H

c

κκ

Επεξηγήσεις

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
H={ει, εί, οι, οί, αι, αί, υι, υί, ε, έ, η, ή, ι, ί, υ,
ύ}
H={ει, εί, οι, οί, αι, αί, υι, υί, ε, έ, η, ή, ι, ί, υ,
ύ}

k
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Προηγούμενο
γράφημα

κ
Γράφημα
προς
μετατροπή

k
Επόμενο
γράφημα

Φώνημα

λλU

V

ʎ

λU

V

ʎ

λλ
λ
μπ
μπ
μμ
μ
ν
τζ
ζ
ντ

τ

τZ

l
l
m
b
m
m
n

V

ɲ

νU

V

ɲ

P

ού
ππ
π
ρρ

A
A
A

Y

A

Υ
ϋ

n
ŋ
n
ks
u
τονισμένο
u
p
p
ɾ

L

N

ʦ
z
s
s
s
t
t
v
f
v
f
i
τονισμένο
i
f

ΰ
φ
χU

Z={σ, ς, ζ)

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
P={κ, γ, χ, ξ}

ɾ

ρ
τF
σ
σσ
σ
ς
ττ
τ
Yβ
Yφ

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}
U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
ώ}

ǳ
z
d

ννU

νν
ν
ν
ξ
ου

Επεξηγήσεις

V

ç

F={σ, ς}
L={β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ, γκ, μπ, ντ, τζ}

Y={υ, ύ}, A={α, ε, η}
Y={υ, ύ}, A={α, ε, η}
Y={υ, ύ}, A={α, ε, η}, N={β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν,
ρ, γκ, μπ, ντ, τζ,α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ,
ω, ώ, ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι, αί, ου, ού}
Y={υ, ύ}, A={α, ε, η}

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι,
αί, ου, ού, α, ά, ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω,
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ώ}
Προηγούμενο
γράφημα

Γράφημα
προς
μετατροπή

Επόμενο
γράφημα

Φώνημα

Επεξηγήσεις

χ

H

ç

H={ει, εί, οι, οί, αι, αί, υι, υί, ε, έ, η, ή, ι, ί, υ,
ύ}

χ
ψ
ω

x
ps
o
τονισμένο
o

ώ
B

U

V

ç

W

U

V

ʝ

U
T
ε
έ
ο
ό

i
τονισμένο
i
e
τονισμένο
e
o
τονισμένο
o

U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, B={θ, ξ, π, τ, σ, φ, ψ},
V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι, αί, ου, ού, α, ά, ε,
έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω, ώ}
U={ει, οι, υι, η, ι, υ}, W={β, δ, ζ, ρ, μπ, ντ,
τζ}, V={ει, εί, οι, οί, υι, υί, αι, αί, ου, ού, α, ά,
ε, έ, η, ή, ι, ί, ο, ό, υ, ύ, ω, ώ}
U={ει, οι, υι, η, ι, υ}
T={εί, οί, υί, ή, ί, ύ}
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Πίνακας 19.
Σύνολο λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν ως ερεθίσματα
αδερφές

δώστε

καλπάζει

οσμή

συμβούν

χρονική

άθλησης

εβδομάδας

καρπός

παλλαϊκές

συμμετέχει

χρυσοχοείο

άθραυστος

εκδικητής

κοστίζει

παλμός

συμπαθές

ψήνονται

αλφαβήτου

εκπροσώπου

κόψη

πάπιες

σύνταξη

ψηφοθηρικό

ανδρισμός

έλαβε

λαβύρινθος

παράγραφος

σφαίρα

ώσπου

ανθρακικής

ελεούσα

λαούς

παράδοξο

σωτήρ

αντιληπτά

έλκη

λάσπη

παρέχω

τάγμα

αρχέγονο

εμπρός

μαχόμενη

πεζογράφος

ταχυδρόμος

άσμα

ενεργή

μεμπτές

πέψη

τέντωμα

ασφαλείς

επέβαλε

μεταβίβασα

πίκρα

τετράδα

αυθαίρετα

ερμηνευθεί

μέχρις

ποδιές

τίγρη

αυξάνουν

εύρος

μισθωτοί

πράο

τόλμη

άφθαρτος

εφτά

μνηστή

προοπτικές

τραπεζάκι

βαρύτερα

εχθρούς

μονάδα

προσαρμογή

τραπεζίτης

βασάνιζε

εχτές

νάρκη

προσοχής

τριπλή

βγαίναμε

ζακέτα

ναύλος

προσπάθησα

υδραυλικά

βόλεμα

ζορίζεται

μέθη

προσφοράς

υδρόψυκτος

βρεγμένο

ηγεμονίας

νέφος

ράβδο

υπέγραψε

γλιτώσαμε

ημεδαπό

νεφρική

ρωμαϊκό

υπερβολικά

γνώριμοι

ήπαρ

νησιά

σεισμών

υπήκοος

γόης

ηχητικός

νυχτερινές

σκόνη

ύποπτα

γόπα

θεάνθρωπος

ξεναγός

σκυτάλη

φέρε

γύρισμα

θέμιδα

ξενύχτησα

σπάμε

φιλοδοξίες

δάσκαλος

θερμικές

ξιφία

σπίθα

φιλόξενες

δεσπότη

ινδικό

οθόνη

σπουδάσει

φορολογικά

δήλωσαν

ισόπαλα

ολόκληρα

στάθμευαν

φραπέ

δίσκο

ισοφάρισε

όμματα

στέκω

φταίμε

διχασμένο

καθαρόαιμη

ομόκεντρο

σύγκριση

χαμογέλασα

δολοφονήσω

καθρέφτες

οπλές

σύλληψη

χαρακτήρες
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Πίνακας 20.
Σύνολο ψευδολέξεων που χρησιμοποιήθηκαν ως ερεθίσματα
αγκρισμός

εύτο

μαβόμεξη

πασάροψο

στάλμαυαν

χρήτες

αγλαρτός

ευτρός

μαγνί

πατσακόνας

σταμούδα

χρητήρας

αιμνέτη

ζατέπα

μέκλη

περιάμαιγη

στεμακίδας

ψησοκηρικό

αξήκας

ζενόπι

μελδύο

περόγγαλος

στογί

ψόνα

αρτίμλικος

ζερελομίνα

μενθίς

πίρλα

στοιλαμόκα

ώλτου

αυρακάνα

ζομίθεται

μιργωτοί

πλοίμας

συλλαθή

βαμυπέρα

ηγήτιβος

μόπραθα

πολτέμνεος

σύμμαξους

βιλάνα

ηθέφαπο

μπρόλι

πόντας

συμπατέσει

βοκένα

ήκρο

νάβη

πόρμικο

συνθούν

γαλτά

ήμωρ

νεμίρω

πόσκεις

ταβυτρόκος

γαρονετίζω

ηπρακάδι

νεύθας

πούφτη

τεγακόπα

γκαριμόκι

ηρεξονίας

ντρούσι

πρεσλάνι

τηλδί

γκοιμένετε

ησμήκας

νυλτεπίνες

πρευτά

τόμπρη

γυτίσκα

θεβίρα

ξερύλτησα

προμάδι

τούγι

δειξάπο

θέλμισες

οθλάνης

προσγάτησα

τραμάκι

δεκλάμη

ικόπαζα

όλτι

προσμόβας

τριγκή

δήκωραν

κάδι

ομόγεμπρο

πυτρί

τρίδηκα

δηλάκητα

κατλής

ορεθός

ράφθο

τσειμάνω

διτρί

κατσακόνα

οσμήκας

ρέλταμος

τσεκοτά

δογορονήσω

κήξη

οστακούδα

ρεφόρτι

υγράπλικα

δουτρός

κλίπα

παγκουλώνω

ρονεΐγω

υμέγρασε

δυζίσεις

κλιτάρμι

παδέφω

σαίταρ

υπερμάφισα

δώλκε

κόρταμα

παζίστε

σάμες

ύπωντα

έγκα

κούλτα

παζοβράφος

σαντρέδες

φανίζισε

ελδοπάδας

λαμήνιθος

πακαΐζες

σεκίπι

φερτιμόγης

έλτικο

λάργη

πακεινούδα

σικλί

φιλογορίες

έντλος

λέοις

παλλίκωες

σιρτεμάκι

χανοβέκασα

ερνητευθεί

λοθνί

παράκυλθος

σπουγάτει

χράτι

ερτωμίδα

λουτραμίδι

παριβάλα

στακώθητα

χρείπα
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