Π.Μ.Σ. Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ
Τμιμα Μεκοδολογίασ & Θεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ
Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διερεφνθςθ τθσ επιρροισ λζξεων
με χρονικι ςθμαςία
ςτθν αντίλθψθ χρονικϊν διαρκειϊν
A research on the effect of words with temporal meaning
on the perception of time duration

Αργυρϊ Βάγια
Α.Μ. 09Μ02

Ακινα, 2013

2

Αργυρϊ Βάγια – Επίδραςθ εννοιϊν ςτθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν

Η Συμβουλευτικι Επιτροπι
Επϊνυμο - Όνομα

1. Βατάκθ Αργυρϊ

2. Ορφανίδου Ελζνθ

Βακμίδα

Παν/μιο

Υπογραφι

Ερευνιτρια Ι.Γ.Ε.Τ.

Λζκτορασ

Παν/μιο Κριτθσ

Η ςυγγραφζασ βεβαιϊνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ ζργου είναι αποτζλεςμα
προςωπικισ εργαςίασ και ότι ζχει γίνει θ κατάλλθλθ αναφορά ςτθν εργαςία τρίτων, όπου
κάτι τζτοιο ιταν απαραίτθτο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ.

3

Αργυρϊ Βάγια – Επίδραςθ εννοιϊν ςτθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν

Πίνακασ περιεχομζνων
Περίλθψθ.................................................................................................................................. 5
Abstract .................................................................................................................................... 6
1.

Ειςαγωγι .......................................................................................................................... 7

1.1.

Αντίλθψθ χρονικϊν διαρκειϊν ..................................................................... 7

1.2.

Χρόνοσ και χϊροσ .......................................................................................... 9

1.3.

Χρόνοσ και γλϊςςα ..................................................................................... 14

2.

Πείραμα 1 ....................................................................................................................... 17

2.1.

Μζκοδοσ...................................................................................................... 19

2.1.1.

Συμμετζχοντεσ ................................................................................................ 19

2.1.2.

Ερεκίςματα και υλικό ..................................................................................... 19

2.1.3. Διαδικαςία ............................................................................................................ 20

2.2.

2.2.1.

Μετριςεισ και αναλφςεισ............................................................................... 21

2.2.2.

Δείκτθσ ακρίβειασ ........................................................................................... 22

2.2.3.

Συντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV) ................................................................. 26

2.3.
3.

Αποτελζςματα ............................................................................................. 21

Συηιτθςθ ..................................................................................................... 28

Πείραμα 2 ....................................................................................................................... 32

3.1.

3.1.1.

Συμμετζχοντεσ ................................................................................................ 32

3.1.2.

Ερεκίςματα και διαδικαςία............................................................................ 32

3.2.

Αποτελζςματα ............................................................................................. 33

3.2.1.

Μετριςεισ και αναλφςεισ............................................................................... 33

3.2.2.

Δείκτθσ ακρίβειασ ........................................................................................... 33

3.2.3.

Συντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV) ................................................................. 35

3.3.
4.

Μζκοδοσ...................................................................................................... 32

Συηιτθςθ ..................................................................................................... 35

Γενικι ςυηιτθςθ ............................................................................................................. 37

Ευχαριςτίεσ............................................................................................................................. 42
Παράρτθμα 1 .......................................................................................................................... 43
Παράρτθμα 2 .......................................................................................................................... 45
Παράρτθμα 3 .......................................................................................................................... 46
Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ ..................................................................................................... 47

4

Αργυρϊ Βάγια – Επίδραςθ εννοιϊν ςτθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν

Περίλθψθ
Όταν κυμόμαςτε τισ περςινζσ μασ διακοπζσ υπολογίηουμε διαφορετικά το
χρόνο που περνά, από όταν ςχεδιάηουμε τισ επόμενεσ; Με άλλα λόγια, επιδρά ο
χρόνοσ, ωσ ζννοια και ωσ πλαίςιο, ςτον τρόπο που αντιλαμβανόμαςτε τθ χρονικι
διάρκεια ενόσ ςυμβάντοσ; Μζχρι ςιμερα, ζχει δοκεί ζμφαςθ ςτον τρόπο που θ
περιγραφι τθσ ταχφτθτασ ενόσ εκτελοφμενου ζργου επθρεάηει τισ εκτιμιςεισ για τθ
διάρκειά του. Επίςθσ, μεγάλο μζροσ ερευνϊν ζχει αςχολθκεί με τθν επίδραςθ
χωρικϊν διαςτάςεων, όπωσ π.χ. το μικοσ, ο όγκοσ, το μζγεκοσ, αλλά και τα δίπολα
μπροςτά-πίςω και δεξιά-αριςτερά, ςτθν υποκειμενικι αντίλθψθ του χρόνου.
Ωςτόςο, δεν ζχει ακόμα διερευνθκεί θ πικανότθτα να επθρεάηει μια χρονικι ζννοια
τθν αντίλθψθ μιασ χρονικισ διάρκειασ.
Η παροφςα μελζτθ επιχειρεί να διερευνιςει αυτό το ερϊτθμα, ελζγχοντασ
τθν επίδραςθ λζξεων που αναφζρονται ςε πζντε χρονικά πλαίςια (παρόν,
παρελκόν, μζλλον, μικρι και μεγάλθ διάρκεια) ςτθν αναπαραγωγι χρονικϊν
διαςτθμάτων 2 ζωσ 12 sec. Τα ευριματα ςυηθτοφνται ςτα πλαίςιο του κυρίαρχου
προτεινόμενου μοντζλου για τθν υποκειμενικι αντίλθψθ των χρονικϊν διαρκειϊν
(AGM˙ Zakay & Block, 1996) και τθσ κεωρίασ τθσ εννοιολογικισ μεταφοράσ
(conceptual metaphor theory˙ Lakoff & Johnson, 1999).
Λζξεισ-κλειδιά: αναπαραγωγι χρονικϊν διαρκειϊν, χρόνοσ, γλϊςςα, χρονικζσ
ζννοιεσ, κεωρία εννοιολογικισ μεταφοράσ.
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Abstract
Do we estimate time differently, when we are talking about last year’s
holiday or when we are planning the next one? In other words, does time – being
both a concept and a context – has an impact on the way we perceive the duration
of an event? As far as language is concerned, only the way that the description of the
speed of an event affects the estimation of its duration has been pointed out, while
the main corpus of the research emphasizes on the relation between time and
space. However, the option of a time concept affecting the perception of a short
duration has not, as yet, been investigated.
The present study is an attempt to explore this view, bringing into question
the effect that words of five different time contexts (present, past, future, long, and
short duration) have on time reproduction of 2 to 12 sec.The results are being
discussed in the frame of the Attention Gate Model and the Conceptual Metaphor
Theory.
Key-words: duration reproduction, time, language, temporal concepts, conceptual
metaphor theory.
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1. Ειςαγωγι
Ο χρόνοσ – μολονότι δφςκολθ ζννοια ςτον οριςμό τθσ – αναμφιςβιτθτα,
διαποτίηει τθν ανκρϊπινθ εμπειρία ςε κάκε τθσ πτυχι. Από τθ μνιμθ τθσ ιςτορίασ
μασ, ωσ τον προγραμματιςμό του επόμενου ραντεβοφ, ο τρόποσ με τον οποίο
αντιλαμβανόμαςτε τθ διάρκεια ενόσ ςυμβάντοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν
κακθμερινι μασ ηωι. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που θ μελζτθ του αποτελεί
ςθμαντικό πεδίο ςτο χϊρο τθσ Γνωςιακισ Επιςτιμθσ και άλλων επιςτθμϊν.
1.1. Αντίλθψθ χρονικϊν διαρκειϊν
Όταν μιλάμε για αντίλθψθ μιασ χρονικισ διάρκειασ, αναφερόμαςτε ςτθν
ικανότθτα του αντιλθπτικοφ μασ ςυςτιματοσ να υπολογίςει με όςο το δυνατό
μεγαλφτερθ ακρίβεια τθν αντικειμενικι (δθλαδι, φυςικά μετρθμζνθ) διάρκεια ενόσ
ερεκίςματοσ. Και, όπωσ ςυμβαίνει και με άλλεσ πτυχζσ τθσ αντίλθψισ μασ, φαίνεται
να εξαρτάται τόςο από χαρακτθριςτικά του ερεκίςματοσ, όπωσ το μζγεκοσ, θ
φωτεινότθτα (Xuan & ςυν., 2007) και θ ταχφτθτά του (Kaneko & Murakami, 2009),
κακϊσ και το μζγεκοσ του ψθφίου, όταν το ερζκιςμα είναι αρικμόσ (Xuan & ςυν.,
2007), όςο και από κατωφερείσ διεργαςίεσ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε τθν προςοχι
(Tipples, 2010˙ Tse & ςυν., 2004), τθν προβλεψιμότθτα του ερεκίςματοσ (Tse & ςυν.,
2004· Ulrich, Nitschke, & Rammsayer, 2006), τθν παρεμφατικι κίνθςι του (implied
movement· Nather & ςυν., 2011· Yamamoto & Miura, 2012), το φαινόμενο μζγεκόσ
του (Ono & Kawahara, 2007) και το ςθμαςιολογικό πλαίςιο (Burt, 1999· Burt &
Popple, 1996).
Υπάρχουν δφο μεκοδολογικά παραδείγματα για τθ μζτρθςθ αυτισ τθσ
ικανότθτασ: πρόδρομθ (prospective) και ανάδρομθ (retrospective) αντίλθψθ τθσ
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χρονικισ διάρκειασ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο ςυμμετζχων γνωρίηει εκ των
προτζρων το ζργο, άρα εςτιάηει τθν προςοχι του ςτθ διάρκεια του ερεκίςματοσ,
ενϊ ςτθ δεφτερθ, παρακολουκεί το ερζκιςμα και ςτθ ςυνζχεια του ηθτείται να
υπολογίςει τθ διάρκειά του, κεωρθτικά, χωρίσ να ζχει κατευκφνει τθν προςοχι του
ςε αυτιν τθ διάςταςθ (λ.χ. Block, Hancock, & Zakay, 2010˙ Eisler, Eisler, &
Montgomery, 2004).
Αναφερόμενοι ςτο παράδειγμα τθσ πρόδρομθσ χρονικισ εκτίμθςθσ, οι Zakay
και Block (1996) διατφπωςαν ζνα από τα κυρίαρχα γνωςιακά μοντζλα για τον τρόπο
υπολογιςμοφ τθσ, το Attentional Gate Model (AGM˙ βλ. εικόνα 1). Σφμφωνα με
αυτό, ζνασ γνωςτικόσ μθχανιςμόσ, θ κφρα τθσ προςοχισ (attention gate)
παρεμβάλλεται μεταξφ του βθματοδότθ (pacemaker) – ο οποίοσ ενεργοποιείται με
τθν ζναρξθ του ερεκίςματοσ και παράγει παλμοφσ, ςαν ζνα εςωτερικό ρολόι – και
του καταμετρθτι (counter) αυτϊν των παλμϊν. Όςο περιςςότεροι πόροι τθσ
προςοχισ διατίκενται ςτο ζργο, τόςο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των παλμϊν
ςυςςωρεφεται ςτον καταμετρθτι και άρα, παρατθρείται μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτον
υπολογιςμό τθσ διάρκειασ του ςυμβάντοσ. Ζνασ διακόπτθσ (switch) ςθματοδοτεί τθν
ζναρξθ (μθδενίηοντασ τον καταμετρθτι και επιτρζποντασ τθ δίοδο των χρονικϊν
ςθμάτων) και τθ λιξθ (αποτρζποντασ τθν περαιτζρω είςοδο και ςυςςϊρευςθ
παλμϊν) του ερεκίςματοσ. Ο ςχετικόσ με το ερζκιςμα αρικμόσ αυτϊν των παλμϊν
αποκθκεφεται ςτθ μνιμθ αναφοράσ (reference memory), από όπου και αναςφρεται
για να ςυγκρικεί με τθ βραχφχρονθ μνιμθ, θ οποία καταγράφει τουσ παλμοφσ που
παράγει το άτομο, κατά τθ φάςθ τθσ χρονικισ αναπαραγωγισ. Όταν υπάρξει
ςυμφωνία μεταξφ των αποκθκευμζνων και των καταμετροφμενων παλμϊν, το
άτομο προχωρά ςτο τελικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, τθν απόφαςθ.
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Εικόνα 1. Σχθματικι απεικόνιςθ του AGM (Αναπαραγωγι από Zakay & Block, 1996).
Τι εννοοφμε όμωσ, με τον όρο χρονικι αναπαραγωγι; Μαηί με τθν
παραγωγι, πρόκειται για μία από τισ ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ
καταγραφισ τθσ χρονικισ διάρκειασ. Όταν εκτελεί ζνα ζργο αναπαραγωγισ, το
άτομο καλείται να επαναλάβει – δθλϊνοντασ το πζρασ με το πάτθμα ενόσ
πλικτρου, λ.χ. – το χρονικό διάςτθμα που διιρκεςε το ερζκιςμα (π.χ. μια φωτεινι
παράςταςθ ι ζνασ ιχοσ) που παρουςιάςτθκε νωρίτερα. Ενϊ, ςε ζνα ζργο
παραγωγισ, αυτό που του ηθτείται είναι να παράγει με μια πράξθ του ζνα
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα – λ.χ. 5 δευτ. (για μια αναςκόπθςθ, βλ. Grondin,
2010).
1.2. Χρόνοσ και χϊροσ
Μεγάλο μζροσ των μελετϊν που διερευνοφν τθ χρονικι αντίλθψθ,
υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ μιασ ςτενισ ςχζςθσ μεταξφ χρονικϊν και χωρικϊν
αναπαραςτάςεων. Πρόκειται για ζρευνεσ εμπνευςμζνεσ από τθν υπόκεςθ τθσ
εννοιολογικισ μεταφοράσ (conceptual metaphor theory), ςφμφωνα με τθν οποία,
αφθρθμζνεσ ζννοιεσ (λ.χ. ο χρόνοσ) βαςίηουν τθ δομι τουσ ςε περιςςότερο
ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ (όπωσ ο χϊροσ˙ Lakoff & Johnson, 1999). Κάποιεσ από αυτζσ,
προςεγγίηουν το κζμα, μζςω γλωςςικϊν μεταφορϊν που αναφζρονται ςτο χϊρο ι
ςτθν κίνθςθ. Η Boroditsky (2001), για παράδειγμα, επιχείρθςε να διερευνιςει
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πικανζσ διαφορζσ ςτον τρόπο που Άγγλοι και Μανδαρίνοι ςκζφτονται για το χρόνο.
Στθριηόμενθ ςε γλωςςικζσ εκφράςεισ που αναφζρονται ςτο χρόνο ςαν ζνα μζγεκοσ
που απεικονίηεται ςε οριηόντιο (αγγλικά) ι ςε κατακόρυφο (κινζηικα) άξονα, θ
Boroditsky βρικε ότι οι ομιλθτζσ τθσ αγγλικισ ςθμείωςαν μικρότερουσ χρόνουσ
απόκριςθσ για να κρίνουν τθν ορκότθτα προτάςεων χρονικισ διαδοχισ (λ.χ. ο
Μάρτιοσ ζρχεται πριν από τον Απρίλιο), όταν τουσ παρουςιαηόταν ζνα οριηόντιο
χωρικό ερζκιςμα ωσ προεγζρτθσ, ενϊ, αντίκετα, οι Μανδαρίνοι εμφάνιςαν
μικρότερουσ χρόνουσ απόκριςθσ ςτισ κρίςεισ τουσ για τισ ίδιεσ προτάςεισ, όταν
προθγοφνταν ζνα κατακόρυφο οπτικό ερζκιςμα.
Στο ίδιο φφοσ, οι Casasanto και ςυν. (2004) υποςτιριξαν ότι οι χωρικζσ
μεταφορζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε μια γλϊςςα, είναι δυνατό να επθρεάηουν τον
τρόπο με τον οποίο οι ομιλοφντεσ αναπαριςτοφν το χρόνο, ακόμα και όταν
εξετάηονται ςε ζνα μθ γλωςςικό ζργο. Αφοφ διεξιγαν μια γλωςςολογικι μελζτθ
χρονικϊν μεταφορϊν ςτθν αγγλικι, ινδονθςιακι, ιςπανικι και ελλθνικι γλϊςςα,
κατζλθξαν ότι, ενϊ ςτισ δφο πρϊτεσ θ χρονικι διάρκεια τείνει να εκφράηεται ωσ
ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ (π.χ. long time), ςτισ δφο τελευταίεσ, δθλϊνεται βάςει
τθσ ποςότθτασ (π.χ. πολφσ χρόνοσ). Στθ ςυνζχεια, ςε ζνα ζργο αναπαραγωγισ τθσ
χρονικισ διάρκειασ γραμμϊν που επιμθκφνονται και δοχείων που γεμίηουν, βρικαν
ότι, μολονότι οι ςυμμετζχοντεσ και των τεςςάρων εκνολογικϊν δειγμάτων ζδωςαν
εξίςου – υψθλά – ακριβείσ απαντιςεισ, θ επίδραςθ τθσ απόςταςθσ ςτον
υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ ιταν ιςχυρι για τουσ Άγγλουσ και τουσ
Ινδονιςιουσ και όχι για τουσ Ιςπανοφσ και τουσ Ζλλθνεσ. Το αντίςτροφο ςθμειϊκθκε
για τθν επίδραςθ τθσ ποςότθτασ ςτον υπολογιςμό τθσ χρονικισ διάρκειασ. Ο
Casasanto και οι ςυνεργάτεσ του κατζλθξαν ςτο ότι θ μθτρικι μασ γλϊςςα
10
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αντανακλά ςτισ χρονικζσ μασ αναπαραςτάςεισ, όχι μόνο ςτισ γλωςςικζσ, αλλά και ςε
αυτζσ που δθμιουργοφμε όταν κυμόμαςτε ι προχωράμε ςε δράςθ.
Συναφι αποτελζςματα ζδωςε μια ζρευνα των Matlock, Ramscar και
Boroditsky (2005), οι οποίοι χοριγθςαν γλωςςικζσ μεταφορζσ πλαςματικισ κίνθςθσ
(fiction movement) –όπωσ «Ο δρόμοσ διατρζχει τθν ακτι» (The road runs along the
coast) – ι ςθμαςιολογικά ανάλογεσ, κυριολεκτικζσ φράςεισ – λ.χ. «Ο δρόμοσ
βρίςκεται δίπλα ςτθν ακτι» (The road is next to the coast) – και ζλεγξαν τθν
επίδραςι τουσ ςτθν απάντθςθ μιασ αςαφοφσ χρονικισ ερϊτθςθσ. Αποφάνκθκαν,
ότι οι γλωςςικζσ μεταφορζσ που υπονοοφςαν κίνθςθ ςυςχετίηονταν με τθ
δθμιουργία αναπαραςτάςεων πραγματικισ κίνθςθσ και ότι, διαμζςου αυτϊν,
επθρζαςαν τον τρόπο που οι ςυμμετζχοντεσ αντιλιφκθκαν τθ χρονικι ερϊτθςθ και
άρα, τον τρόπο που αναπαρζςτθςαν το χρόνο.
Πιο πρόςφατα, ςε μια ςειρά πειραμάτων τουσ, αποκομμζνθ από το
γλωςςικό ςτοιχείο, οι Casasanto και Boroditsky (2008),επιχείρθςαν να ελζγξουν
κατά πόςο θ χωρικι μετατόπιςθ και θ χρονικι διάρκεια ενόσ οπτικοφ ερεκίςματοσ
επθρεάηουν θ μια τθν άλλθ. Παρουςίαςαν, λοιπόν, οριηόντιεσ γραμμζσ των οποίων
το μικοσ αυξανόταν, ηθτϊντασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ να αναπαράγουν είτε τθ
χωρικι μετατόπιςθ, είτε τθ χρονικι διάρκειά τουσ. Τα αποτελζςματά τουσ ζδειξαν
ότι θ χωρικι μετατόπιςθ επιδρά ςτθν εκτίμθςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ, πολφ
περιςςότερο από ότι επιδρά θ χρονικι διάρκεια ςτθν εκτίμθςθ τθσ χωρικισ
μετατόπιςθσ. Βρικαν, δθλαδι, ότι για γραμμζσ ίδιασ χρονικισ διάρκειασ,
παρατθροφνταν υποεκτίμθςθ για τθ γραμμι με το μικρότερο μικοσ ι μετατόπιςθ,
όχι όμωσ και το αντίςτροφο.
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Οι ζρευνεσ που προαναφζρκθκαν τονίηουν τθν φπαρξθ αςυμμετρίασ μεταξφ
χρονικϊν και χωρικϊν διαςτάςεων ι γλωςςικϊν μεταφορϊν και εκφράςεων, θ
οποία αποτελεί και το βαςικό επιχείρθμα για τθ ςυμφωνία των ευρθμάτων τουσ με
τθ κεωρία τθσ εννοιολογικισ μεταφοράσ (Lakoff & Johnson, 1999). Ότι, δθλαδι, ςε
πολλζσ γλϊςςεσ, χρθςιμοποιοφνται χωρικοί προςδιοριςμοί για τθν περιγραφι
χρονικϊν διαςτάςεων, πολφ πιο ςυχνά από ότι το αντίςτροφο, αλλά και ότι οι
πρϊτοι δεν ζχουν κακαρά χρονικά ςυνϊνυμα (Casasanto & Boroditsky, 2008).
Καταλιγουν, ζτςι, ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ χρονικι αντίλθψθ είναι άρρθκτα
ςυνδεδεμζνθ με τισ χωρικζσ διαςτάςεισ και επθρεάηεται ςθμαντικά από τον τρόπο
με τον οποίο, όχι μόνο μιλάμε, αλλά και ςκεφτόμαςτε γι’ αυτζσ.
Κακϊσ ο προφορικόσ λόγοσ και οι χειρονομίεσ, ςυχνά, κεωροφνται μζρθ ενόσ
ενιαίου γλωςςικοφ ςυςτιματοσ (λ.χ. Kelly, Özyürek, & Maris, 2010), αξίηει να
αναφερκοφμε ςε δφο μελζτεσ, οι οποίεσ διερεφνθςαν το ρόλο των χειρονομιϊν
ςτθν αντίλθψθ μιασ χρονικισ διάρκειασ. Στθν πρϊτθ από αυτζσ, οι Schutz και
Lipscomb (2007) παρουςίαςαν αρχικά, μόνο ακουςτικά και ςτθ ςυνζχεια,
οπτικοακουςτικά, τθν παραγωγι δφο νοτϊν από ζναν ξυλοφωνίςτα, τθ μία
ςυνοδευόμενθ από μια μεγάλθσ διάρκειασ και τθ δεφτερθ από μια μικρισ διάρκειασ
χειρονομίασ. Αν και οι νότεσ του ξυλόφωνου δεν είναι δυνατόν να διαφζρουν ςε
διάρκεια – κάτι που επιβεβαίωςε θ αδυναμία διάκριςισ τουσ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ, κατά τθν αποκλειςτικά ακουςτικι χοριγθςι τουσ – θ ψευδαίςκθςθ
τθσ μεγάλθσ ι μικρισ διάρκειάσ τουσ δθμιουργείται από τθ διάρκεια τθσ
χειρονομίασ που τισ προκαλεί, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ οπτικοακουςτικισ ςφγκριςθσ. Όπωσ αναφζρουν οι ςυγγραφείσ, «…ενϊ οι μεγαλφτερθσ
διάρκειασ χειρονομίεσ δεν παράγουν μεγαλφτερθσ διάρκειασ νότεσ, παράγουν
12
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ωςτόςο,

μεγαλφτερθσ

διάρκειασ

ακουςτικι

αντίλθψι

τουσ,

μζςω

τθσ

πολυαιςκθτθριακισ απαρτίωςθσ των πλθροφοριϊν» (ςελ. 888).Τθν επίδραςθ του
μεγζκουσ τθσ χειρονομίασ ςτθν εκτίμθςθ μιασ χρονικισ διάρκειασ υποςτθρίηει και θ
μελζτθ των Cai, Conell και Holler (2013). Τα αποτελζςματά τουσ ζδειξαν
υπερεκτίμθςθ τθσ διάρκειασ μιασ νότασ, όταν αυτι ςυνοδευόταν από μια μεγάλθ
(κινοφμενθ ι ςτακερι), χωρικά, χειρονομία του τραγουδιςτι, ςε ςχζςθ με μια μικρι
χειρονομία του.
Τα ευριματα ςτα οποία αναφερκικαμε, τονίηουν τθ ςτενι ςχζςθ χϊρου και
χρόνου, με τθ διαμεςολάβθςθ είτε τθσ γλϊςςασ, είτε χωρικϊν διαςτάςεων,
υλοποιθμζνων μζςα από οπτικά ερεκίςματα και χειρονομίεσ. Εφορμϊντασ από
αυτιν τθ διαςφνδεςθ, ζνα άλλο κομμάτι τθσ ζρευνασ για τθν αντίλθψθ των
χρονικϊν διαρκειϊν εςτιάηει ςτθ χωρικι «χαρτογράφθςθ» των χρονικϊν εννοιϊν
και διαρκειϊν, καταλιγοντασ ςε ποικίλα ςυμπεράςματα. Ζτςι, υπάρχουν ενδείξεισ
για τθν αναπαράςταςθ του χρόνου: α) ςε ζναν οριηόντιο άξονα, με κατεφκυνςθ από
τα αριςτερά (παρελκόν) προσ τα δεξιά (μζλλον), για τουσ δυτικοφσ πολιτιςμοφσ
(Ouellet, Román, & Santiago, 2012˙ Santiago, Lupiáñez, Pérez, & Funes, 2007˙
Torralbo, Santiago, & Lupiáñez, 2006˙ Ulrich & Maienborn, 2010) και από τα
αριςτερά προσ τα δεξιά, για πολιτιςμοφσ που γράφουν και διαβάηουν με αυτόν τον
προςανατολιςμό, όπωσ λ.χ., οι Εβραίοι (Fuhrman & Boroditsky, 2010˙ Ouellet,
Santiago, Israeli, & Gabay, 2010), ι χωρίσ κατεφκυνςθ, όταν δεν ενεργοποιοφνται
γλωςςικζσ αναπαραςτάςεισ (Cai, Conell, & Holler, 2013). β) Σε ζναν εγκάρςιο, από
πίςω (παρελκόν) προσ τα εμπρόσ (μζλλον) άξονα, για τουσ δυτικοφσ πολιτιςμοφσ και
το αντίςτροφο, για τουσ Aymara, αυτόχκονεσ τθσ Ν. Αμερικισ (Núñez & Sweetser,
2006) και τζλοσ, γ) μαηί με τον αριςτερά-δεξιά, ςε ζναν κατακόρυφο, από πάνω
13
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(παρελκόν) προσ τα κάτω (μζλλον) άξονα, για τουσ Μανδαρίνουσ (Boroditsky, 2001˙
Boroditsky, Fuhrman, & McCormick, 2011˙ Miles & ςυν., 2011). Όςον αφορά ςτισ
χρονικζσ διάρκειεσ, υπάρχουν ςτοιχεία για αναπαράςταςθ των μικρϊν διαρκειϊν
ςτα αριςτερά και των μεγάλων διαρκειϊν ςτα δεξιά ενόσ οριηόντιου άξονα (Conson,
Cinque, Barbarulo, & Trojano, 2008˙ Fabbri, Cancellieri, & Natale, 2012˙ Vallesi,
McIntosh, & Stuss, 2011). Οι ερμθνείεσ για τα ευριματα αυτά, ποικίλλουν, επίςθσ,
και αναφζρονται ςε ζνα ευρφ φάςμα, από τθ κεωρία τθσ εννοιολογικισ μεταφοράσ
– ςτθν οποία αναφερκικαμε νωρίτερα – και τθ γενίκευςθ τθσ ενςϊματθσ νόθςθσ ςε
περιςςότερο κεωρθτικζσ ζννοιεσ, ζωσ τθν εγκεφαλικι πλευρίωςθ και τισ
πολιτιςμικζσ και γλωςςικζσ επιδράςεισ (για μια αναςκόπθςθ, βλ. Bonato, Zorzi, &
Umiltà, 2012).
1.3. Χρόνοσ και γλϊςςα
Όπωσ προκφπτει από τα όςα αναφζρκθκαν ζωσ τϊρα, ςτθ βιβλιογραφία για
τθν αντίλθψθ των χρονικϊν διαςτθμάτων ζχει δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
διερεφνθςθ τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ χρόνου και χϊρου, με τθ γλϊςςα, ωσ επί το
πλείςτον, να διαμεςολαβεί (ωσ πειραματικόσ χειριςμόσ), ι να αποτελεί εξθγθτικό
ςχιμα αυτισ τθσ διαςφνδεςθσ. Η ςχζςθ, ωςτόςο, του αμιγϊσ χρονικοφ
ςθμαςιολογικοφ ςτοιχείου με τθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν φαίνεται να ζχει
ελεγχκεί ανεπαρκϊσ. Κάποια από τα πειράματα που επιςθμάναμε νωρίτερα
χρθςιμοποίθςαν ωσ ερεκίςματα (οπτικά ι ακουςτικά) χρονικζσ ζννοιεσ ι προτάςεισ,
περιορίςτθκαν όμωσ ςε ζργα χρονικισ διάκριςθσ και πάλι, με ςτόχο το χωρικό
«αποτφπωμα» των εννοιϊν αυτϊν (Quellet, Román, & Santiago, 2012˙ Quellet &
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ςυν., 2010˙ Santiago, Lupiáñez, Pérez, & Funes, 2007˙ Torralbo, Santiago, & Lupiáñez,
2006˙ Ulrich & Maienborn, 2010).
Μια από τισ λίγεσ ζρευνεσ που εξετάηουν τθν αντίλθψθ χρονικϊν διαρκειϊν
ανεξαρτιτωσ χωρικϊν διαςτάςεων, είναι αυτι των Burt και Popple (1996) και
αφορά ςτθν ακρίβεια τθσ μνιμθσ των αυτοπτϊν μαρτφρων. Οι ςυγγραφείσ
υπζκεςαν ότι θ εννοοφμενθ ταχφτθτα ενόσ ςυμβάντοσ μπορεί να επθρεάςει τθν εκ
των υςτζρων, ρθτι εκτίμθςθ τθσ διάρκειάσ του, είτε το άτομο ιταν παρόν όταν
εκτυλιςςόταν το ςυμβάν, είτε όχι. Ζτςι, δθμιοφργθςαν ζνα επειςόδιο ς’ ζνα
αμφικζατρο παν/μίου, κατά το οποίο ζνασ ςυνεργάτθσ των πειραματιςτϊν
ειςερχόταν ξαφνικά ςε αυτό, ζλεγε κάτι δυνατά μπροςτά ςε όλουσ και ζφευγε από
μια πόρτα δίπλα ςτο ζδρανο. Μετά από 2 εβδομάδεσ, ηιτθςαν από τουσ φοιτθτζσ
να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ που αφοροφςαν ςτο επειςόδιο και να εκτιμιςουν τθ
διάρκειά του. Το ριμα που χρθςιμοποιοφνταν ςτθν τελευταία ερϊτθςθ άλλαηε –
«Πόςθ ϊρα χρειάςτθκε το άτομο για να περπατιςει/τρζξει/διαςχίςει το
αμφικζατρο;» – υπονοϊντασ διαφορετικι ταχφτθτα για το δράςτθ. Στο δεφτερο
πείραμά τουσ, προζβαλαν ζνα βίντεο λθςτείασ, επενδυμζνο θχθτικά με δφο
τρόπουσ: ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο λθςτισ πίεηε τουσ ταμίεσ να βιαςτοφν –
υποδθλϊνοντασ ότι αργοφν ςτισ κινιςεισ τουσ – ενϊ ςτθ δεφτερθ δεν γινόταν καμιά
αναφορά ςτο χρόνο εκτζλεςισ των ενεργειϊν τουσ και ζπειτα, ηθτοφςαν λεκτικι
εκτίμθςθ τθσ διάρκειάσ του. Τα αποτελζςματα ζδειξαν υπερεκτίμθςθ τθσ διάρκειασ
των γεγονότων, όταν θ ερϊτθςθ περιελάμβανε το ριμα «περπατϊ», ςε ςχζςθ με το
«τρζχω», αλλά και όταν υπονοοφνταν ότι οι ταμίεσ αργοφν ςτισ αντιδράςεισ τουσ
(δεφτερο βίντεο).
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Σε επόμενθ ζρευνά του, ο Burt (1999) προζβαλε ζνα βίντεο λθςτείασ χωρίσ
ιχο και ηιτθςε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να το περιγράψουν γραπτά και να
υπολογίςουν τθ διάρκειά του. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι, όςο περιςςότερα
ριματα χρθςιμοποιοφςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν περιγραφι τουσ, τόςο πιο
ςφντομο ζκριναν το βίντεο τθσ λθςτείασ. Ο Burt υπζκεςε ότι ο αρικμόσ των ρθμάτων
ςχετιηόταν αναλογικά με τθν ταχφτθτα που απζδωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτα
γεγονότα του βίντεο και κατζλθξε ότι θ επειςοδιακι μνιμθ για ζνα γεγονόσ
ςχετίηεται αιτιακά με τθν εκτίμθςθ τθσ διάρκειάσ του, με τθν επιλογι λζξεων για τθν
περιγραφι του γεγονότοσ, να παρεμβάλλεται.
Οι Pedersen και Wright (2002), ωςτόςο, ςτθν απόπειρά τουσ να
επανεξετάςουν τα ευριματα του Burt και των ςυνεργατϊν του (Burt, 1999˙ Burt &
Popple, 1996), κατζλθξαν ςε διαφορετικά ςυμπεράςματα. Αναπαριγαγαν τισ
ςυνκικεσ του επειςοδίου ςτο αμφικζατρο και τθν προβολι του βίντεο τθσ λθςτείασ
και ζπειτα, ηιτθςαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να περιγράψουν το επειςόδιο, με τρεισ
διαφορετικοφσ τρόπουσ: γράφοντασ ςε προςωπικό ςτυλ, ςε ςτυλ εφθμερίδασ και
όπωσ κα ζγραφαν μια αςτυνομικι αναφορά, προκειμζνου να ομαδοποιιςουν, με
κάποιον τρόπο τα χαρακτθριςτικά των μαρτυριϊν ενόσ επειςοδίου. Στθ ςυνζχεια,
τουσ ηιτθςαν να εκτιμιςουν τθ διάρκειά του. Μολονότι, όμωσ, κατζλθξαν ςε
διαφοροποίθςθ του αρικμοφ των ρθμάτων μεταξφ των τρόπων περιγραφισ, δεν
παρατιρθςαν ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του αρικμοφ των ρθμάτων (που
διλωναν δράςθ) και τθσ εκτιμϊμενθσ διάρκειασ. Ζτςι, υποςτιριξαν ότι θ
επειςοδιακι μνιμθ δεν επθρεάηει οφτε άμεςα, οφτε ζμμεςα – μζςω τθσ γλωςςικισ
περιγραφισ – τον υπολογιςμό μιασ χρονικισ διάρκειασ, αλλά ότι θ ςχζςθ του με τα
ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιγραφισ είναι μάλλον αςκενισ.
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Οι προαναφερκείςεσ ζρευνεσ, εκτόσ από το ότι διατυπϊνουν αντικρουόμενα
ςυμπεράςματα, παρουςιάηουν δφο βαςικά μεκοδολογικά προβλιματα. Καταρχάσ,
τα ερεκίςματα τουσ (αναπαραςτάςεισ και βίντεο) είναι εξαιρετικά ςφνκετα, με
αποτζλεςμα να αναφζρονται ςε ζνα ευρφ πλαίςιο, πικανά, όχι αμιγϊσ χρονικό, το
οποίο ελζγχεται δφςκολα. Κατά δεφτερον, χρθςιμοποιοφν τθν ανάδρομθ λεκτικι
εκτίμθςθ, για να υπολογιςτεί θ χρονικι διάρκεια, επιλογι που ζχει δφο ςυνζπειεσ:
α) ωσ μεκοδολογικό παράδειγμα, θ ανάδρομθ λεκτικι εκτίμθςθ εμπλζκει ςε
μεγαλφτερο βακμό μνθμονικζσ λειτουργίεσ, παρά διεργαςίεσ τθσ προςοχισ
(Grondin, 2008), κάτι που είναι αποδεκτό για ζρευνεσ που εςτιάηουν ςτθ χρονικι
ακρίβεια τθσ επειςοδιακισ μνιμθσ, όπωσ αυτζσ που αναφζραμε (Burt, 1999˙ Burt &
Popple, 1996˙ Pedersen & Wright, 2002), δεν ιςχφει, όμωσ, το ίδιο για μελζτεσ που
ζχουν χρονικό προςανατολιςμό, κακϊσ οι ανάδρομεσ μζκοδοι φαίνεται να
καταλιγουν ςε ευριματα με μεγαλφτερθ μεταβλθτότθτα (Block & Zakay, 1997). β) Η
λεκτικι εκτίμθςθ, ακόμα και όταν χρθςιμοποιείται ωσ πρόδρομθ μζκοδοσ για τον
υπολογιςμό μιασ χρονικισ διάρκειασ, ζχει υποςτθριχκεί ότι παρζχει λιγότερο
ακριβι αποτελζςματα από τθ μζκοδο τθσ χρονικισ αναπαραγωγισ, τόςο από
ενιλικεσ, όςο και από παιδιά (Carelli & Forman, 2012).

2. Πείραμα 1
Στθν παροφςα μελζτθ, λοιπόν, επικυμοφμε να πάρουμε μζροσ ςτθ διαφωνία
των Burt (1999˙ Burt & Popple, 1996) και Pedersen και Wright (2002), επιλζγοντασ,
όμωσ μια περιςςότερο κατάλλθλθ, κατ’ εμάσ, μεκοδολογία και ςαφϊσ απλοφςτερα
ερεκίςματα. Ζτςι, εςτιάηουμε ςτθ χρονικι διάςταςθ, όχι μόνο ωσ εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι, αλλά και ωσ ανεξάρτθτθ, χωρίσ να αναφερόμαςτε κακόλου ςε χωρικά
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ςτοιχεία, χρθςιμοποιϊντασ ωσ ερεκίςματα οπτικά παρουςιαςμζνεσ, μεμονωμζνεσ
λζξεισ. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιοφμε το παράδειγμα τθσ πρόδρομθσ χρονικισ
αναπαραγωγισ, για να εξετάςουμε εάν θ ζννοια του χρόνου, όπωσ τθ
ςυλλαμβάνουμε μζςα από τθ ςθμαςιολογία χρονικά φορτιςμζνων λζξεων, επιδρά
ςτον υπολογιςμό 5, 8 και 12 δευτ.
Προκειμζνου να χορθγιςουμε τα ίδια ερεκίςματα ςε πειραματικι ομάδα και
ομάδα ελζγχου, επιλζγουμε ωσ πειραματικό χειριςμό ζνα ζργο που χρθςιμοποιείται
ωσ επί το πλείςτον ςε μελζτεσ που αφοροφν ςτθ μνιμθ, το ζργο τθσ παραγωγισ
ςυνωνφμων (Craik & Lockhart, 1972· Craik & Tulving, 1975). Υποκζτουμε, δθλαδι,
ότι μεγαλφτερθ εναςχόλθςθ με τα ςθμαςιολογικά χαρακτθριςτικά των εννοιϊν, κα
ςυνεπάγεται και βακφτερθ γνωςτικι επεξεργαςία τουσ και άρα, μεγαλφτερθ
εμπλοκι με το χρονικό πλαίςιο που δθλϊνουν κάκε φορά (Barcroft, 2009· Craik &
Lockhart, 1972· McRae, Khalkhali, & Hare, 2012). Ζτςι, με βάςθ τα όςα αναφζραμε
μζχρι τϊρα, εάν θ πειραματικι ομάδα, κατά τθν παρουςίαςθ λζξεων που δθλϊνουν
μεγάλθ διάρκεια, υπερεκτιμιςει το χρόνο παρουςίαςθσ του ερεκίςματοσ και τον
υποεκτιμιςει ςτθ ςυνκικθ μικρισ διάρκειασ, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου, τότε
ενδυναμϊνονται τα ςυμπεράςματα του Burt (1999˙ Burt & Popple, 1996). Αντίκετα,
ςε περίπτωςθ που δεν παρατθριςουμε διαφοροποιιςεισ μεταξφ των δφο ομάδων,
τότε μποροφμε να ςτραφοφμε προσ τθν άποψθ των Pedersen και Wright (2002).
Επεκτείνοντασ τθν ίδια ςυλλογιςτικι, επιχειροφμε να ελζγξουμε τθν πικανότθτα
διαφοροποίθςθσ μεταξφ των δφο ομάδων, όταν παρουςιάηονται λζξεισ με
παρελκοντικό ι μελλοντικό περιεχόμενο.
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2.1. Μζκοδοσ
2.1.1. Συμμετζχοντεσ
Στο πείραμα 1 ςυμμετείχαν εκελοντικά 32 άτομα, κατανεμθμζνα με τυχαίο
τρόπο ωσ εξισ: 14 ςτθν πειραματικι ομάδα και 18 ςτθν ομάδα ελζγχου. Όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ μιλοφςαν τθν ελλθνικι ωσ πρϊτθ γλϊςςα, είχαν φυςιολογικι όραςθ
ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, διορκωμζνθ με γυαλιά όραςθσ και διλωςαν πωσ δεν
είχαν εμπειρία με γυμναςτικι, χορό ι μουςικι.
2.1.2. Ερεκίςματα και υλικό
Ζνα μπλε τετράγωνο, χρϊματοσ 0,0,255 και μεγζκουσ 300 x 300 pixels
εμφανιηόταν ςτο κζντρο τθσ μαφρθσ οκόνθσ (ανάλυςθ 1366 x 768 pixels) ενόσ
φορθτοφ Η/Υ Sony Vaio ΕΒ4Μ1Ε/Τ (15,5’’), μζςα ςτο οποίο παρουςιαηόταν μια
αλλθλουχία λζξεων με άςπρα γράμματα, μεγζκουσ 36. Οι λζξεισ που αποτζλεςαν τα
ερεκίςματα, ςτακμίςτθκαν ωσ προσ τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, τον αρικμό
γραμμάτων, των φωνθμάτων και των ςυλλαβϊν τουσ (βλ. Παράρτθμα 1) και
ταξινομικθκαν εννοιολογικά ςε χρονικζσ κατθγορίεσ, φςτερα από πιλοτικι ζρευνα
που διεξιχκθ μζςω διαδικτφου (Ν=63). Επιλζχκθκαν οι λζξεισ, για τισ οποίεσ οι
ςυμμετζχοντεσ ςυμφϊνθςαν ότι αναφζρονται εννοιολογικά ςε μια χρονικι
κατθγορία – παρόν (Τ), μζλλον (Μ), παρελκόν (Π), μικρι (μΔ) και μεγάλθ διάρκεια
(ΜΔ) – ςε ποςοςτό ίςο ι μεγαλφτερο του 85%. Σε κάκε block παρουςιάηονταν πζντε
αλλθλουχίεσ λζξεων για κακεμιά από τρεισ χρονικζσ διάρκειεσ, 5, 8 και 12
δευτερόλεπτα, δθλαδι, 15 δοκιμζσ. Η κάκε λζξθ εμφανιηόταν για 1000 χιλιοςτά του
δευτερολζπτου και το μεταξφ των λζξεων διάςτθμα ποικίλε τυχαία από 950 ζωσ
1050 χιλιοςτά του δευτερολζπτου. Συνολικά, χορθγικθκαν ζξι blocks –με
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διαλείμματα από το ζνα, ςτο επόμενο – ςε κακζνα από τα οποία εμφανίηονταν
λζξεισ που ανικαν ςε μία από πζντε χρονικζσ κατθγορίεσ και ςε μια άχρονθ (Α)
κατθγορία (βλ. Παράρτθμα 1). Επομζνωσ, χορθγικθκαν 5 δοκιμζσ x 3 χρονικζσ
διάρκειεσ x 6 εννοιολογικζσ κατθγορίεσ, ςφνολο 90 δοκιμζσ για κάκε ομάδα. Για τθν
παρουςίαςθ των ερεκιςμάτων και τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε το
λογιςμικό Presentation (Ζκδοςθ 16.3˙ Neurobehavioral Systems Inc.).Η ςειρά
παρουςίαςθσ των λζξεων και των χρονικϊν ςυνκθκϊν, ςτισ οποίεσ αναφζρονταν,
ιταν τυχαία.
2.1.3. Διαδικαςία
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ εξετάςτθκαν ατομικά ςε ζνα ιςυχο δωμάτιο, ςε
απόςταςθ περίπου 60 εκ. από τθν οκόνθ του Η/Υ. Το ζργο που τουσ ηθτικθκε να
εκτελζςουν

ιταν

ζνα

ζργο

χρονικισ

αναπαραγωγισ.

Πριν

από

αυτό,

πραγματοποίθςαν ζνα ςφντομο block, ωσ εξάςκθςθ, ςτο οποίο δεν δόκθκε
ανατροφοδότθςθ και του οποίου, τόςο οι εμφανιηόμενεσ λζξεισ, όςο και οι
διάρκειεσ διζφεραν από αυτζσ του κυρίωσ ζργου. Και οι δφο ομάδεσ είχαν τθ ςαφι
οδθγία να μθν μετροφν με οποιονδιποτε τρόπο (δυνατά, ςιωπθρά ι ςωματικά,
κρατϊντασ ρυκμό με επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ) τθ διάρκεια του ερεκίςματοσ.
Το ζργο τθσ χρονικισ αναπαραγωγισ είχε ωσ εξισ: οι ςυμμετζχοντεσ
παρακολουκοφςαν ςτθν οκόνθ ζνα μπλε τετράγωνο, μζςα ςτο οποίο εμφανιηόταν
μια αλλθλουχία λζξεων και εκτιμοφςαν το χρόνο εμφάνιςισ του, ζωσ το τζλοσ τθσ
αλλθλουχίασ. Στθ ςυνζχεια, ζπρεπε να τον αναπαράγουν, αφινοντασ το τετράγωνο
να υπάρχει ςτθν οκόνθ – χωρίσ λζξεισ αυτι τθ φορά – μζχρι να παρζλκει το
εκτιμϊμενο χρονικό διάςτθμα και να δθλϊςουν το πζρασ του, πατϊντασ ζνα
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πλικτρο. Δθμιουργικθκαν δφο ομάδεσ. Στθν ομάδα ελζγχου, οι ςυμμετζχοντεσ
διάβαηαν τισ εμφανιηόμενεσ λζξεισ, ενϊ ςτθν πειραματικι ομάδα, κλικθκαν να
αναςφρουν από μνιμθσ ςυνϊνυμά τουσ, τα οποία είχαν ιδθ παράγει και
απομνθμονεφςει, πριν από τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ χρονικισ αναπαραγωγισ
(ομάδα εννοιολογικισ επεξεργαςίασ). Η διαδικαςία παραγωγισ ςυνωνφμων
διαρκοφςε για όςο χρειαηόταν το άτομο, προκειμζνου να βρει ςυνϊνυμα για όλεσ
τισ λζξεισ που του δίνονταν. Αμζςωσ μόλισ διλωναν ζτοιμοι, πλθκτρολογοφνταν το
«Enter» και ςτο κζντρο τθσ μαφρθσ οκόνθσ εμφανιηόταν το μπλε τετράγωνο, μζςα
ςτο οποίο αναγράφονταν λζξεισ, που διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ. Ο ςυμμετζχων,
ανάλογα με τθν ομάδα ςτθν οποία ανικε, είτε διάβαηε τισ λζξεισ που
παρουςιάηονταν, είτε ανζςυρε το ςυνϊνυμο τθσ κακεμιάσ, όπωσ αναφζρκθκε
πρωτφτερα. Κάποια ςτιγμι, ςταματοφςε θ προβολι των λζξεων και με το μπλε
τετράγωνο να εξακολουκεί να εμφανίηεται, δινόταν ςτθν οκόνθ θ οδθγία να
αναπαραχκεί το χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο προβάλλονταν οι λζξεισ. Όταν
ζκρινε ότι αυτό είχε παρζλκει, ολοκλιρωνε τθ χρονικι αναπαραγωγι με το πλικτρο
«Enter» και ξεκινοφςε θ επόμενθ δοκιμι.
2.2.

Αποτελζςματα

2.2.1. Μετριςεισ και αναλφςεισ
Για τισ ςυγκρίςεισ χρθςιμοποιικθκαν δφο μεγζκθ: ο δείκτθσ ακρίβειασ
δθλαδι το πθλίκο τθσ εκτιμϊμενθσ διάρκειασ του ερεκίςματοσ προσ τθν
αντικειμενικι του διάρκεια και ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV), που προκφπτει
από το λόγο τθσ τυπικισ απόκλιςθσ προσ το μζςο όρο των εκτιμϊμενων διαρκειϊν
για ερεκίςματα τθσ ίδιασ φυςικισ διάρκειασ. Ο δείκτθσ ακρίβειασ δείχνει τθν πικανι
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υπερεκτίμθςθ (>1) ι τθν υποεκτίμθςθ (<1) τθσ αντικειμενικισ διάρκειασ του
ερεκίςματοσ. Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ δθλϊνει τθ μεταβλθτότθτα ςτισ
απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων και αυξάνεται ανάλογα με αυτιν.
Πραγματοποιικθκε ανάλυςθ διακφμανςθσ επαναλαμβανόμενων μετριςεων
(ANOVA) με τθν Ομάδα (παραγωγι ςυνωνφμων vs. ανάγνωςθ), ωσ παράγοντα
ανεξάρτθτων δειγμάτων και τθν Εννοιολογικι κατθγορία (Άχρονθ vs. Μελλοντικι vs.
Παρελκοντικι και Άχρονθ vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ) και τθ
Διάρκεια (5, 8 και 12 δευτ.), ωσ παράγοντεσ εξαρτθμζνων δειγμάτων. Όλεσ οι posthoc ςυγκρίςεισ που αναφζρονται, ζχουν ελεγχκεί ςφμφωνα με το κριτιριο
Bonferroni (για p<0.05).
2.2.2. Δείκτθσ ακρίβειασ
Από τθ ςφγκριςθ του δείκτθ ακρίβειασ μεταξφ των δφο ομάδων, ωσ προσ το
χρονικό προςανατολιςμό (Άχρονθ vs. Μελλοντικι vs. Παρελκοντικι Εννοιολογικι
κατθγορία), ςτισ τρεισ χρονικζσ διάρκειεσ (5, 8 και 12 δευτ.), προζκυψε κφρια
επίδραςθ τθσ Διάρκειασ [F(2,60) = 48.50, p < 0.001, θ2 = 0.62+, με το δείκτθ
ακρίβειασ να μειϊνεται από τα 5 (Μ = 0.87), ςτα 8 (Μ = 0.77) και από εκεί, ςτα 12
δευτ. (Μ = 0.66). Δεν παρατθρικθκε άλλθ κφρια επίδραςθ, οφτε επίδραςθ τθσ
Ομάδασ. Περαιτζρω ανάλυςθ των δεδομζνων ζδειξε αλλθλεπίδραςθ τθσ
Εννοιολογικισ κατθγορίασ με τθ Διάρκεια [F(4,120) = 3.56, p = 0.01, θ2 = 0.11],
ενιςχφοντασ το προθγοφμενο αποτζλεςμα και επικυρϊνοντασ τθν ανάλογθ με τθν
αφξθςθ τθσ διάρκειασ του ερεκίςματοσ υποεκτίμθςθ, για τθν κάκε Εννοιολογικι
κατθγορία χωριςτά (Άχρονθ: Μ = 0.83, 0.76 και 0.67˙ Μελλοντικι: Μ = 0.87, 0.74 και
0.65˙ Παρελκοντικι: Μ = 0.92, 0.80 και 0.67 για τα 5, 8 και 12 δευτ., αντίςτοιχα). Στο
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ίδιο φφοσ, θ αλλθλεπίδραςθ τθσ Ομάδασ με τθ Διάρκεια *F(2,60) = 3.76, p = 0.03, θ2
= 0.11+, καταδεικνφει τθ μείωςθ του δείκτθ ακρίβειασ, όςο αυξάνεται θ Διάρκεια,
για κακεμιά από τισ δφο ομάδεσ (Ομάδα ανάγνωςθσ: Μ = 0.81, 0.74 και 0.66˙ Ομάδα
παραγωγισ ςυνωνφμων: Μ = 0.94, 0.80 και 0.67 για τα 5, 8 και 12 δευτ.,
αντίςτοιχα).
Επίςθσ, ςθμειϊκθκε τριπλι αλλθλεπίδραςθ τθσ Εννοιολογικισ κατθγορίασ
με τθν Ομάδα, ωσ προσ τθ Διάρκεια *F(4,120) = 5.80, p < 0.001, θ2 = 0.16],
αποκρυςταλλϊνοντασ τθ μεγαλφτερθ υποεκτίμθςθ με τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ για
τθν κάκε ομάδα χωριςτά, ςε όλεσ τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ. Οι μζςοι δείκτεσ
ακρίβειασ, κακϊσ και θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των μεταξφ τουσ ςυγκρίςεων
παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1. Από τθν ίδια ςφγκριςθ, προκφπτει ότι θ πειραματικι
ομάδα υπερεκτίμθςε τισ διάρκειεσ των 5 δευτ. ςτθν Παρελκοντικι (Μ = 1.04), ςε
ςχζςθ με τθν Άχρονθ εννοιολογικι κατθγορία (Μ=0.83). Τζλοσ, μολονότι δεν ζφταςε
το

όριο

ςτατιςτικισ

ςθμαντικότθτασ,

αξίηει

να

ςθμειωκεί

μια

οριακι

διαφοροποίθςθ (p = 0.052) μεταξφ των δφο ομάδων που ςθμειϊκθκε ςτθν
Παρελκοντικι Εννοιολογικι κατθγορία, ςτα 5 δευτ.: θ ομάδα παραγωγισ
ςυνωνφμων υπερεκτίμθςε οριακά (Μ = 1.04), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ανάγνωςθσ (Μ
= 0.81˙ βλ. Διάγραμμα 1).
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Εννοιολογικι κατθγορία

Άχρονθ

Μελλοντικι

Παρελκοντικι

Μικρισ διάρκειασ

Μεγάλθσ διάρκειασ

Ομάδα

Μζςοσ δείκτθσ ακρίβειασ (Acc)
5 δευτ.

8 δευτ.

12 δευτ.

Ανάγνωςθσ

0.82*

0.74*

0.66*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

0.83

0.78

0.69*

Ανάγνωςθσ

0.80

0.71

0.64*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

0.94*

0.80*

0.66*

Ανάγνωςθσ

0.81

0.76

0.68

Παραγωγισ ςυνωνφμων

1.04*

0.84*

0.65*

Ανάγνωςθσ

0.79

0.73

0.63*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

0.99*

0.88*

0.67*

Ανάγνωςθσ

0.79

0.75

0.65* (8’’)

Παραγωγισ ςυνωνφμων

1.05*

0.82*

0.72*

Πίνακασ 1. Οι μζςοι δείκτεσ ακρίβειασ ςτισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ, όπωσ
μεταβάλλονται από τα 5, ςτα 8 και 12 δευτερόλεπτα, για τισ δφο ομάδεσ.

p=0.052
2

Διάγραμμα 1. Ο δείκτθσ ακρίβειασ των δφο ομάδων (με ςυνεχι γραμμι θ ομάδα
ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων), ςτθν
αναπαραγωγι διαρκειϊν 5, 8 και 12 δευτερολζπτων, ςτθν Άχρονθ (μαφρο), τθ
Μελλοντικι (ροη) και τθν Παρελκοντικι (μωβ) εννοιολογικι κατθγορία.

24

Αργυρϊ Βάγια – Επίδραςθ εννοιϊν ςτθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν

Όςον αφορά ςτισ ςυγκρίςεισ, ςχετικά με τθν εννοοφμενθ διάρκεια τϊρα
(Άχρονθ Εννοιολογικι κατθγορία vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ),
προζκυψε επίςθσ, κφρια επίδραςθ τθσ Διάρκειασ *F(2,60) = 42.79, p < 0.001, θ2 =
0.59+, με το δείκτθ ακρίβειασ να μειϊνεται αντιςτρόφωσ ανάλογα τθσ Διάρκειασ (Μ
= 0.88, 0.79 και 0.67 για τα 5, 8 και 12 δευτ., αντίςτοιχα). Δεν παρατθρικθκε άλλθ
κφρια επίδραςθ, οφτε επίδραςθ τθσ Ομάδασ. Και εδϊ διαφάνθκε αλλθλεπίδραςθ
τθσ Εννοιολογικισ κατθγορίασ με τθ Διάρκεια *F(4,120) = 2.87, p = 0.026, θ2 = 0.87],
δείχνοντασ υποεκτίμθςθ ανάλογθ με τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ του ερεκίςματοσ,
για τθν κάκε εννοιολογικι κατθγορία χωριςτά (Άχρονθ: Μ = 0.83, 0.76 και 0.67˙
Μικρισ διάρκειασ: Μ = 0.89, 0.81 και 0.65˙ Μεγάλθσ διάρκειασ: Μ = 0.92, 0.79 και
0.69 για τα 5, 8 και 12 δευτ., αντίςτοιχα).
Τζλοσ, θ τριπλι αλλθλεπίδραςθ τθσ Εννοιολογικισ κατθγορίασ με τθν
Ομάδα, ωσ προσ τθ Διάρκεια *F(4,120) = 4.21, p = 0.003, θ2 = 0.12+ οδθγεί ςτθν ίδια
κατεφκυνςθ, δείχνοντασ ςτακερι υποεκτίμθςθ με τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ για τθν
κάκε εννοιολογικι κατθγορία και τθν κάκε ομάδα χωριςτά, με τισ περιςςότερεσ
ςυγκρίςεισ να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (βλ. Πίνακα 1), αλλά και κάποιεσ
ιδιαίτερεσ διαφοροποιιςεισ ςτα 5 δευτ. Η πειραματικι ομάδα υποεκτίμθςε τα
ερεκίςματα αυτισ τθσ διάρκειασ ςτθν Άχρονθ Εννοιολογικι κατθγορία (Μ = 0.83),
ςε ςχζςθ με τθ Μικρισ διάρκειασ (Μ = 0.99, p = 0.04) και τθ Μεγάλθσ διάρκειασ
κατθγορία (Μ = 1.05, p = 0.02). Σθμαντικότερο εφρθμα, ωςτόςο, αποτελεί θ
διαφοροποίθςθ των δφο ομάδων ςτθν αναπαραγωγι των 5 δευτ., ωσ προσ τθν
Εννοιολογικι κατθγορία (βλ. Διάγραμμα 2), με τθν ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων
να υπερεκτιμά ςθμαντικά (p = 0.04), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου ςτθν
κατθγορία Μεγάλθσ διάρκειασ (Μ = 1.05 και 0.79 για τθν πειραματικι και τθν
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ομάδα ελζγχου, αντίςτοιχα) και οριακά (p = 0.054) ςτθν κατθγορία Μικρισ
διάρκειασ (Μ = 0.99 και 0.79 για τθν πειραματικι και τθν ομάδα ελζγχου,
αντίςτοιχα). Όλεσ οι άλλεσ ςυγκρίςεισ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.

p = 0.054

*

Διάγραμμα 2. Ο δείκτθσ ακρίβειασ των δφο ομάδων (με ςυνεχι γραμμι θ ομάδα
ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων), ςτθν
αναπαραγωγι διαρκειϊν 5, 8 και 12 δευτερολζπτων, ςτθν Άχρονθ εννοιολογικι
κατθγορία (μαφρο) και τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ Μεγάλθσ (πράςινο) και Μικρισ
διάρκειασ (μπλε).
2.2.3. Συντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV)

Όςον αφορά ςτο ςυντελεςτι μεταβλθτότθτασ, οι ςυγκρίςεισ μεταξφ
χρονικϊν προςανατολιςμϊν (Άχρονθ vs. Μελλοντικι vs. Παρελκοντικι Εννοιολογικι
κατθγορία) ζδειξαν μια μόνο κφρια επίδραςθ, αυτιν τθσ Διάρκειασ [F(2,60) = 11.59,
p < 0.001, θ2 = 0.28+, με το CV ςτα 5 (Μ = 0.24) να είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ από
ότι ςτα 8 (Μ = 0.19) και ςτα 12 δευτ. (Μ = 0.19). Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςυμμετζχοντεσ
και των δφο ομάδων και ςτισ τρεισ ςυνκικεσ φάνθκαν λιγότερο ςυνεπείσ ςτισ
εκτιμιςεισ τουσ για το χρονικό διάςτθμα των 5 δευτ., ςε ςχζςθ με αυτά των 8 και 12
δευτ. Δεν παρατθρικθκε άλλθ κφρια επίδραςθ ι αλλθλεπίδραςθ, οφτε επίδραςθ
τθσ Ομάδασ.
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Στισ ςυγκρίςεισ αναφορικά με τθν εννοοφμενθ διάρκεια τϊρα (Άχρονθ
Εννοιολογικι κατθγορία vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ), προζκυψε
επίςθσ, κφρια επίδραςθ τθσ Διάρκειασ *F(2,60) = 13.25, p < 0.001, θ2 = 0.31+, με τουσ
ςυμμετζχοντεσ να δείχνουν και εδϊ μικρότερθ ςτακερότθτα ςτθ χρονικι
αναπαραγωγι των 5 δευτ., ςε ςχζςθ με τα 8 και τα 12 δευτ. (CV: Μ = 0.23, 0.18 και
0.17 για τα 5, 8 και 12 δευτ., αντίςτοιχα). Επιπρόςκετα, παρατθρικθκε επίδραςθ
τθσ Ομάδασ *F(1,30) = 5.05, p = 0.03, θ2 = 0.14˙ βλ. Διάγραμμα 3+, με τθν ομάδα
ελζγχου (Μ = 0.18) να εμφανίηεται περιςςότερο ςίγουρθ για τισ εκτιμιςεισ τθσ, ςε
ςχζςθ με τθν ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων (Μ = 0.21). Όλεσ οι υπόλοιπεσ
ςυγκρίςεισ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.

Διάγραμμα 3. Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ των δφο ομάδων (με ςυνεχι γραμμι,
θ ομάδα ελζγχου, με διακεκομμζνθ, θ πειραματικι), ςτθν αναπαραγωγι των 5, 8
και 12 δευτερολζπτων.
Συνοψίηοντασ τα αποτελζςματα του πειράματοσ 1, παρατθροφμε ότι, ωσ επί
το πλείςτον, οι ςυμμετζχοντεσ και των δφο ομάδων υποεκτίμθςαν τισ
αναπαραγόμενεσ διάρκειεσ, δίνοντασ, ωςτόςο αρκετά ακριβείσ εκτιμιςεισ (δείκτθσ
ακρίβειασ >0.5), με το δείκτθ ακρίβειασ να μειϊνεται ςτακερά με τθν αφξθςθ τθσ
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αναπαραγόμενθσ διάρκειασ, επιβεβαιϊνοντασ το νόμο του Vierordt (Brown, 1995˙
Pöppel, 2009). Σθμαντικό εφρθμα, ωςτόςο, αποτελεί θ τάςθ να υπερεκτιμά θ
πειραματικι ομάδα, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου τισ διάρκειεσ των 5 δευτ.,
ςτατιςτικά ςθμαντικά ςτθν εννοιολογικι κατθγορία Μεγάλθσ διάρκειασ και οριακά
ςτθν κατθγορία Μικρισ διάρκειασ και τθν Παρελκοντικι κατθγορία.
Αν ςυνδυάςουμε, όμωσ, τα αποτελζςματα από το δείκτθ ακρίβειασ με αυτά
που προκφπτουν από τθ ςφγκριςθ των ςυντελεςτϊν μεταβλθτότθτασ, βλζπουμε ότι
ςτισ διάρκειεσ των 5 δευτ., ςτισ οποίεσ εςτιάηονται οι διαφοροποιιςεισ, όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ επζδειξαν υψθλό ςυντελεςτι μεταβλθτότθτασ, δθλαδι δεν ιταν
ςυνεπείσ ςτισ εκτιμιςεισ τουσ. Κάτι που ςθμαίνει ότι θ υπερεκτίμθςθ των
αναπαραγόμενων

διαρκειϊν

από

τθν

ομάδα

μεγαλφτερθσ

εννοιολογικισ

επεξεργαςίασ, δεν αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο ςυμπζραςμα. Αυτό, ωςτόςο, φαίνεται
να ιςχφει μόνο για τθ ςφγκριςθ των κατθγοριϊν χρονικοφ προςανατολιςμοφ, κακϊσ
από τθ ςφγκριςθ των κατθγοριϊν τθσ εννοοφμενθσ διάρκειασ διαφάνθκε – εκτόσ
από τθν επίδραςθ τθσ Διάρκειασ – και επίδραςθ τθσ Ομάδασ, με τθν ομάδα ελζγχου
να δείχνει μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ςτισ απαντιςεισ τθσ από τθν πειραματικι.
Εφόςον θ ομάδα ελζγχου υποεκτιμοφςε ςτακερά, ςε ςχζςθ με τθν πειραματικι,
τότε θ διαφοροποίθςι τουσ, ωσ προσ το δείκτθ ακρίβειασ αντικατοπτρίηει τθν
πραγματικι εικόνα.
2.3.

Συηιτθςθ

Από το πείραμα 1 αποκομίηουμε τα εξισ ςυμπεράςματα: α) όςο αυξανόταν
θ διάρκεια των ερεκιςμάτων, τόςο τθν υποεκτιμοφςαν οι ςυμμετζχοντεσ,
επιδεικνφοντασ τθ μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν αναπαραγωγι των 5 δευτ. β) Η ομάδα

28

Αργυρϊ Βάγια – Επίδραςθ εννοιϊν ςτθν εκτίμθςθ χρονικϊν διαρκειϊν

παραγωγισ ςυνωνφμων παρουςίαςε ςτακερά μεγαλφτερθ μεταβλθτότθτα ςτισ
απαντιςεισ τθσ, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου. γ) Η μεγαλφτερθ γνωςτικι
εμβάκυνςθ ςε χρονικζσ ζννοιεσ που δθλϊνουν μεγάλθ (ςτατιςτικά ςθμαντικό
αποτζλεςμα), οδιγθςε ςε υπερεκτίμθςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ των 5 δευτ., ςε
ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου, υπερεκτίμθςθ που διαφάνθκε οριακά και κατά τθν
Παρελκοντικι εννοιολογικι κατθγορία, δεν επιβεβαιϊκθκε όμωσ, εξαιτίασ τθσ
μεγάλθσ μεταβλθτότθτασ των απαντιςεων και των δφο ομάδων ςε αυτιν. Επίςθσ,
ςθμειϊκθκε τάςθ για μικρότερθ υποεκτίμθςθ, κατά τθν ειςαγωγι ςε ζνα
εννοιολογικό πλαίςιο μικρισ διάρκειασ (οριακό αποτζλεςμα). Και, δ) ςτα 5 δευτ. οι
ςυμμετζχοντεσ φάνθκαν λιγότερο ςτακεροί ςτισ εκτιμιςεισ τουσ, ςε ςφγκριςθ με τα
8 και 12 δευτ.
Το πρϊτο αποτζλεςμα αποτελεί κοινό εφρθμα των εργαςιϊν που μελετοφν
τον υπολογιςμό χρονικϊν διαρκειϊν και πικανά, προκφπτει και από τθν εξοικείωςθ
με το ερζκιςμα (Bar-Haim & ςυν., 2010), με αποτζλεςμα, μετά από τθ διαρκι και
παρατεταμζνθ παρουςίαςι του, να γίνεται προβλζψιμο (Eagleman, 2010). Επίςθσ,
το γεγονόσ ότι θ ομάδα εννοιολογικισ εμβάκυνςθσ εμφανίςτθκε λιγότερο ςτακερι
ςτισ χρονικζσ τθσ εκτιμιςεισ, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου, μπορεί να αποδοκεί
ςτθ δυςκολία του ζργου που είχε να επιτελζςει (ανάςυρςθ ςυνωνφμων κατά τθν
παρουςίαςθ των χρονικϊν εννοιϊν), όπωσ καταγράφεται ςε μια ςχετικά πρόςφατθ
μετα-αναλυτικι αναςκόπθςθ (Block, Hancock, & Zakay, 2010). Το εφρθμα ότι ςτα 5
δευτ. οι ςυμμετζχοντεσ ζδειξαν μεγαλφτερθ μεταβλθτότθτα ςτισ εκτιμιςεισ τουσ, ςε
ςφγκριςθ με τα 8 και 12 δευτ., δεν φαίνεται να ζχει μια προφανι εξιγθςθ.
Η υπερεκτίμθςθ, όμωσ, που ςθμείωςε θ πειραματικι ομάδα ςτα 5 δευτ.,
ςτθν κατθγορία Μεγάλθσ διάρκειασ, κατ’ απόλυτο μζγεκοσ, αλλά κυρίωσ, ςε ςχζςθ
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με τθν ομάδα ελζγχου, δεν μπορεί να κεωρθκεί απόρροια τθσ μεγαλφτερθσ
δυςκολίασ του ζργου, κακϊσ, όπωσ υποςτθρίηουν οι ίδιοι ςυγγραφείσ, ςτισ
δοκιμαςίεσ πρόδρομθσ αντίλθψθσ μιασ χρονικισ διάρκειασ, (βλ. χρονικι
αναπαραγωγι), όταν το γνωςτικό φορτίο είναι μεγάλο, παρατθρείται υποεκτίμθςθ
τθσ χρονικισ διάρκειασ, ςε ςχζςθ με μια ςυνκικθ μικρότερου γνωςτικοφ φορτίου.
Και αυτό, γιατί όπωσ προτείνουν οι Zakay και Block (1996) ςτο AGM, όςο λιγότεροι
πόροι τθσ προςοχισ διατίκενται ςτο χρονικό ζργο (ανάςυρςθ ςυνωνφμων), τόςο
μικρότεροσ αρικμόσ των παλμϊν περνά από τθ κφρα τθσ προςοχισ και
ςυςςωρεφεται ςτον καταμετρθτι, με αποτζλεςμα να υποεκτιμάται θ διάρκεια του
εν λόγω ςυμβάντοσ. Κατά ςυνζπεια, θ υπερεκτίμθςθ ςτα 5 δευτ. φαίνεται να
προκφπτει από τθν γνωςτικι εμβάκυνςθ ςε ζνα μεγάλθσ διάρκειασ, εννοιολογικό
πλαίςιο.
Ωςτόςο, οφείλουμε να είμαςτε προςεκτικοί, πριν δθμιουργιςουμε ζναν
άμεςο και ευκφ ςυςχετιςμό ανάμεςα ςτα δικά μασ ευριματα και αυτά των Burt και
Popple (1996). Καταρχάσ, εκείνοι υποςτιριξαν επίδραςθ τθσ ςθμαςιολογίασ, κατ’
αντιςτοιχία προσ τθν υποκειμενικι χρονικι εκτίμθςθ: όταν το υποβαλλόμενο
πλαίςιο υπονοοφςε μεγάλθ ταχφτθτα (τρζχω) και άρα, μικρι διάρκεια του χρονικοφ
ςυμβάντοσ, παρατθροφνταν υποεκτίμθςι του, ενϊ το αντίκετο ςθμειωνόταν, όταν
υπονοοφνταν ότι το ςυμβάν είχε μεγάλθ διάρκεια (περνϊ), ςε ςχζςθ με τθ ςυνκικθ
ελζγχου (διαςχίηω) – μολονότι ςτατιςτικά ςθμαντικι ιταν μόνο θ ςφγκριςθ μεταξφ
του τρζχω και του περνϊ. Τα δικά μασ αποτελζςματα, από τθν άλλθ πλευρά, δεν
δείχνουν αυτιν τθ διπλισ κατεφκυνςθσ επίδραςθ τθσ ςθμαςιολογίασ ςτον
υπολογιςμό μιασ χρονικισ διάρκειασ: ναι, μεν, θ πειραματικι ομάδα υπερεκτίμθςε
ςτατιςτικά ςθμαντικά τισ διάρκειεσ των 5 δευτ. ςτθν εννοιολογικι κατθγορία
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Μεγάλθσ διάρκειασ, ςε ςφγκριςθ με τθν ομάδα ελζγχου, ωςτόςο δεν υποεκτίμθςε
περιςςότερο από αυτιν ςτθν εννοιολογικι κατθγορία Μικρισ διάρκειασ, όπωσ
προζβλεπε θ υπόκεςθ που κεωριςαμε ότι ςυμφωνεί με τα ευριματα των Burt και
Popple. Αντίκετα, τα ευριματά μασ καταδεικνφουν μια κοινισ κατεφκυνςθσ τάςθ
υπερεκτίμθςθσ ςτθν Παρελκοντικι κατθγορία και μικρότερθσ υποεκτίμθςθσ ςτθν
κατθγορία Μικρισ διάρκειασ και, αν παρατθριςουμε τα διαγράμματα 1 και 2 (βλ.
επίςθσ, το Παράρτθμα 2, για διαγράμματα του δείκτθ ακρίβειασ και του δείκτθ
μεταβλθτότθτασ των δφο ομάδων, ςτθν αναπαραγωγι όλων των διαρκειϊν, ςε όλεσ
τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ), κα δοφμε ότι θ γνωςτικι εμβάκυνςθ ςε χρονικζσ
ζννοιεσ, ανεξαρτιτωσ ςθμαςιολογίασ, τείνει γενικότερα ςε υπερεκτίμθςθ ι
μικρότερθ υποεκτίμθςθ των διαςτθμάτων διάρκειασ 5 δευτ., ςε ςφγκριςθ με τθν
ομάδα ελζγχου, κάτι που δεν φαίνεται να ιςχφει για τθν Άχρονθ εννοιολογικι
κατθγορία.
Ανακεφαλαιϊνοντασ, κεωροφμε ότι τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από
το πείραμα 1 μερικϊσ επιβεβαιϊνουν εκείνα των Burt και Popple (1996), αν
λάβουμε υπόψθ μασ τθ ςτατιςτικά ςθμαντικι υπερεκτίμθςθ ςτισ διάρκειεσ των 5
δευτ. από τθν πειραματικι ομάδα, κατά τθν εμβάκυνςθ ςε ζννοιεσ που δθλϊνουν
μεγάλθ διάρκεια. Επίςθσ, θ υπερεκτίμθςθ των 5 δευτ. από τθν ομάδα παραγωγισ
ςυνωνφμων ςτθν Παρελκοντικι κατθγορία, ςε ςφγκριςθ τόςο με τθν Άχρονθ
κατθγορία, όςο με τθν ομάδα ελζγχου (μολονότι, ςτθ δεφτερθ αυτι ςφγκριςθ,
οριακι και όχι αδιαμφιςβιτθτθ, εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ μεταβλθτότθτασ των
απαντιςεων), οδθγεί προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ: οι Spreng και Levine (2006) βρικαν
ότι βιϊνουμε το παρελκόν ωσ περιςςότερο μακρινό, ςε ςχζςθ με το προςδοκϊμενο
μζλλον και άρα, πικανά, θ γνωςτικι εμβάκυνςθ ςε παρελκοντικζσ ζννοιεσ
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αντικατοπτρίηει ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ςε ςφγκριςθ με ζνα μελλοντικό
πλαίςιο. Ωςτόςο, δεν παραγνωρίηουμε τθ γενικι τάςθ τθσ πειραματικισ ομάδασ να
υπερεκτιμά ι να υποεκτιμά λιγότερο, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου, τα
ερεκίςματα 5 δευτ., ςε όλεσ τισ χρονικζσ κατθγορίεσ, ανεξαρτιτωσ ςθμαςιολογίασ.
Για το λόγο αυτό, καταλιγουμε ςτο ότι κάτι φαίνεται να ςυμβαίνει γφρω από τα 5
δευτ. και προκειμζνου να το διερευνιςουμε περαιτζρω, οδθγοφμαςτε ςτο επόμενο
πείραμα, τον ζλεγχο των υποκζςεϊν μασ, κατά τθν αναπαραγωγι μικρότερων
διαρκειϊν.

3. Πείραμα 2
3.1. Μζκοδοσ
3.1.1. Συμμετζχοντεσ
Στο πείραμα 2 ςυμμετείχαν εκελοντικά 42 άτομα (21γυναίκεσ), με μζςο όρο
θλικίασ τα 29.8 ζτθ (τ.α.=5.33), κατανεμθμζνα με τυχαίο τρόπο ωσ εξισ: 21 ςτθν
πειραματικι ομάδα και 21 ςτθ ομάδα ελζγχου. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μιλοφςαν τθν
ελλθνικι ωσ πρϊτθ γλϊςςα, είχαν φυςιολογικι όραςθ ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ,
διορκωμζνθ με γυαλιά όραςθσ και διλωςαν πωσ δεν είχαν εμπειρία με γυμναςτικι,
χορό ι μουςικι.
3.1.2. Ερεκίςματα και διαδικαςία
Στο πείραμα 2 χρθςιμοποιικθκαν ακριβϊσ τα ίδια ερεκίςματα και υλικό, με
το πείραμα 1, με μόνθ διαφορά, τθ διάρκεια των πρϊτων. Και εδϊ εμφανιηόταν
ςτθν οκόνθ ζνα μπλε τετράγωνο ςε μαφρο φόντο, μζςα ςτο οποίο παρουςιαηόταν
μια αλλθλουχία λζξεων που ανικαν ςε μία από πζντε χρονικζσ κατθγορίεσ ι ςε μια
άχρονθ κατθγορία (βλ. Παράρτθμα 1). Ωςτόςο, ςε κάκε block παρουςιάηονταν
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πζντε αλλθλουχίεσ λζξεων για 2, 3 και 6 δευτερόλεπτα, αυτι τθ φορά, ςυνολικά, 15
δοκιμζσ. Το ζργο που κλικθκαν να εκτελζςουν οι ςυμμετζχοντεσ ιταν ξανά ζνα
ζργο χρονικισ αναπαραγωγισ. Και ςτο δεφτερο πείραμα, πραγματοποίθςαν αρχικά
ζνα block εξάςκθςθσ, ςτο οποίο, επίςθσ, δεν δόκθκε ανατροφοδότθςθ και του
οποίου, τόςο οι εμφανιηόμενεσ λζξεισ, όςο και οι διάρκειεσ διζφεραν από αυτζσ του
κυρίωσ ζργου. Και οι δφο ομάδεσ είχαν τθ ςαφι οδθγία να μθν μετροφν με
οποιονδιποτε τρόπο (δυνατά, ςιωπθρά ι ςωματικά, κρατϊντασ ρυκμό με
επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ) τθ διάρκεια του ερεκίςματοσ. Η μετζπειτα
διαδικαςία ιταν όμοια με αυτιν του πειράματοσ 1.
3.2. Αποτελζςματα
3.2.1. Μετριςεισ και αναλφςεισ
Χρθςιμοποιικθκαν μεγζκθ και πραγματοποιικθκαν μετριςεισ, κατ’
αναλογία με το πείραμα 1: και εδϊ μετρικθκαν ο δείκτθσ ακρίβειασ και ο
ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV). Πραγματοποιικθκε, όπωσ και ςτο προθγοφμενο
πείραμα, ανάλυςθ διακφμανςθσ επαναλαμβανόμενων μετριςεων (ANOVA) με τθν
Ομάδα (παραγωγι ςυνωνφμων vs. ανάγνωςθ), ωσ παράγοντα ανεξάρτθτων
δειγμάτων και τθν Εννοιολογικι κατθγορία (Άχρονθ vs. Μελλοντικι vs.
Παρελκοντικι και Άχρονθ vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ) και τθ
Διάρκεια (2, 3 και 6 δευτ.), ωσ παράγοντεσ εξαρτθμζνων δειγμάτων. Όλεσ οι posthoc ςυγκρίςεισ ελζγχκθκαν με βάςθ το κριτιριο Bonferroni (για p < 0.05).
3.2.2. Δείκτθσ ακρίβειασ
Όςον αφορά ςτο δείκτθ ακρίβειασ, θ ςφγκριςθ των δφο ομάδων, ωσ προσ το
χρονικό προςανατολιςμό (Άχρονθ vs. Μελλοντικι vs. Παρελκοντικι Εννοιολογικι
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κατθγορία), ςτισ τρεισ χρονικζσ διάρκειεσ (2, 3 και 6 δευτ.), ζδειξε κφρια επίδραςθ
τθσ Διάρκειασ [F(2,80) = 89.33, p < 0.001, θ2 = 0.69+, με το δείκτθ ακρίβειασ να
μειϊνεται ςταδιακά από τα 2 (Μ = 1.02), ςτα 3 (Μ = 0.85) και από εκεί, ςτα 6 δευτ.
(Μ = 0.68). Δεν παρατθρικθκε άλλθ κφρια επίδραςθ, αλλθλεπίδραςθ ι επίδραςθ
τθσ Ομάδασ.
Από τισ ςυγκρίςεισ ςχετικά με τθν εννοοφμενθ διάρκεια (Άχρονθ
Εννοιολογικι κατθγορία vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ), προζκυψε
επίςθσ, κφρια επίδραςθ τθσ Διάρκειασ *F(2,80) = 70.71, p < 0.001, θ2 = 0.64+, με το
δείκτθ ακρίβειασ να μειϊνεται αντιςτρόφωσ ανάλογα τθσ Διάρκειασ (Μ = 1, 0.84 και
0.67 για τα 2, 3 και 6 δευτ., αντίςτοιχα). Δεν παρατθρικθκε άλλθ κφρια επίδραςθ,
οφτε επίδραςθ τθσ Ομάδασ. Επίςθσ, διαφάνθκε τριπλι αλλθλεπίδραςθ τθσ
Εννοιολογικισ κατθγορίασ με τθν Ομάδα, ωσ προσ τθ Διάρκεια [F(4,160) = 4.04, p =
0.004, θ2 = 0.92], που δείχνει ότι οι ςυμμετζχοντεσ και των δφο ομάδων
υποεκτιμοφςαν ςτακερά, όςο αυξανόταν θ διάρκεια ςε όλεσ τισ εννοιολογικζσ
κατθγορίεσ, με τισ περιςςότερεσ ςυγκρίςεισ να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ (βλ.
Πίνακα 2). Τζλοσ, από αυτό τθν τελευταία αλλθλεπίδραςθ διαφάνθκε ότι θ ομάδα
παραγωγισ ςυνωνφμων υποεκτίμθςε τα ερεκίςματα διάρκειασ 3 δευτ., ςτθν
κατθγορία Μικρισ διάρκειασ (Μ = 0.74), ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία Μεγάλθσ
διάρκειασ (Μ = 0.90, p = 0.006) και τθν Άχρονθ κατθγορία (Μ = 0.85, p =0.03), ενϊ θ
ομάδα ανάγνωςθσ υποεκτίμθςε τισ διάρκειεσ των 6 δευτ., ςτθν κατθγορία Μικρισ
διάρκειασ (Μ = 0.59), ςε ςχζςθ με τθν Άχρονθ κατθγορία (Μ = 0.71, p = 0.003). Όλεσ
οι άλλεσ ςυγκρίςεισ δεν ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.
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Εννοιολογικι κατθγορία

Άχρονθ

Μικρισ διάρκειασ

Μεγάλθσ διάρκειασ

Ομάδα

Μζςοσ δείκτθσ ακρίβειασ (Acc)
2 δευτ.

3 δευτ.

6 δευτ.

Ανάγνωςθσ

0.98*

0.84*

0.71*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

1.01*

0.85*

0.67*

Ανάγνωςθσ

1.04*

0.87*

0.59*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

0.94*

0.73

0.64

Ανάγνωςθσ

1.01*

0.84*

0.68*

Παραγωγισ ςυνωνφμων

1.00

0.90

0.69*

Πίνακασ 2. Οι μζςοι δείκτεσ ακρίβειασ ςτισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ τθσ Διάρκειασ,
όπωσ μεταβάλλονται από τα 2, ςτα 3 και ςτα 6 δευτερόλεπτα, για τισ δφο ομάδεσ.
3.2.3. Συντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV)
Οι ςυγκρίςεισ μεταξφ χρονικϊν προςανατολιςμϊν (Άχρονθ vs. Μελλοντικι
vs. Παρελκοντικι Εννοιολογικι κατθγορία), όςον αφορά ςτο ςυντελεςτι
μεταβλθτότθτασ τϊρα, κατζδειξαν ωσ ςτατιςτικά ςθμαντικι μόνο τθν κφρια
επίδραςθ τθσ Διάρκειασ [F(2,80) = 11.30, p < 0.001, θ2= 0.22+, με τουσ
ςυμμετζχοντεσ των δφο ομάδων να εμφανίηουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα ςτισ
εκτιμιςεισ τουσ για το χρονικό διάςτθμα των 6 δευτ. (Μ = 0.18), ςε ςχζςθ με αυτά
των 2 (Μ = 0.23) και των 3 δευτ. (Μ = 0.20) και ςτισ τρεισ ςυνκικεσ. Δεν
παρατθρικθκε άλλθ κφρια επίδραςθ ι αλλθλεπίδραςθ, οφτε επίδραςθ τθσ Ομάδασ.
Από τισ ςυγκρίςεισ ςχετικά με τθν εννοοφμενθ διάρκεια (Άχρονθ Εννοιολογικι
κατθγορία vs. Μικρισ διάρκειασ vs. Μεγάλθσ διάρκειασ), δεν προζκυψαν ςτατιςτικά
ςθμαντικά αποτελζςματα.
3.3. Συηιτθςθ
Συνοψίηοντασ τα αποτελζςματα του πειράματοσ 2, παρατθροφμε ότι οι
ςυμμετζχοντεσ και των δφο ομάδων υποεκτιμοφν τθ διάρκεια των ερεκιςμάτων,
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όςο αυξάνεται θ αντικειμενικι τουσ διάρκεια, επιβεβαιϊνοντασ το νόμο του
Vierordt, ςφμφωνα με τον οποίο, παρατθρείται υπερεκτίμθςθ ςτθν αναπαραγωγι
των ςφντομων διαρκειϊν και υποεκτίμθςθ ςε αυτι των μεγαλφτερων διαρκειϊν
(Brown, 1995˙ Pöppel, 2009). Από τισ ςυγκρίςεισ των δφο ομάδων, ωςτόςο, δεν
προκφπτουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ, ςε αντίκεςθ με τα ευριματα
του πειράματοσ 1. Η χρονικι αναπαραγωγι αυτϊν των διαρκειϊν δεν φαίνεται να
επθρεάηεται από τθ βακφτερθ γνωςτικι επεξεργαςία χρονικϊν εννοιϊν.
Το μόνο, ςχετικό με τθ επίδραςθ τθσ ςθμαςιολογίασ ςτθν εκτίμθςθ μιασ
χρονικισ

διάρκειασ

αποτζλεςμα,

δόκθκε

από

τθν

πειραματικι

ομάδα.

Αναφερόμαςτε ςτο γεγονόσ ότι αναπαριγαγε μεγαλφτερεσ (μολονότι αντικειμενικά
υποεκτιμθμζνεσ) διάρκειεσ για τα ερεκίςματα των 3 δευτ., ςτθν κατθγορία Μικρισ
διάρκειασ, ςε ςχζςθ με τθν κατθγορία Μεγάλθσ διάρκειασ και τθν Άχρονθ
κατθγορία. Θα μποροφςαμε δθλαδι, να κεωριςουμε ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν
ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων επθρεάςτθκαν από τισ ζννοιεσ που δθλϊνουν
μεγάλθ διάρκεια και ζκριναν τα ερεκίςματα των 3 δευτ. διαρκζςτερα από τισ, ίςθσ
διάρκειασ, προβολζσ λζξεων που δθλϊνουν μικρι διάρκεια ι δεν αφοροφν ςτο
χρόνο. Και να υποςτθρίξουμε ζτςι, ότι υπάρχει επίδραςθ των χρονικϊν εννοιϊν
ςτθν αναπαραγωγι χρονικϊν διαςτθμάτων, θ οποία δεν διαφάνθκε ωσ
διαφοροποίθςθ των δφο ομάδων, αλλά προζκυψε από τθ διαφοροποίθςθ των
εννοιολογικϊν κατθγοριϊν. Κακϊσ, όμωσ και θ ομάδα ανάγνωςθσ, θ οποία δεν
εντρφφθςε ςθμαςιολογικά ςτισ χρονικζσ ζννοιεσ, αναπαριγαγε μικρότερα
διαςτιματα για τα 6 δευτ., ςτθν κατθγορία Μικρισ διάρκειασ, ςε ςφγκριςθ με τθν
Άχρονθ κατθγορία, ζνασ τζτοιοσ ιςχυριςμόσ κα ιταν άςτοχοσ.
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4. Γενικι ςυηιτθςθ
Η παροφςα ζρευνα ζκεςε ωσ ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ χρονικϊν
εννοιϊν ςτθν αναπαραγωγι ςφντομων χρονικϊν διαρκειϊν. Σε μια πρϊτθ
ανάγνωςθ, τα αποτελζςματα των πειραμάτων που διεξιγαμε είναι αντιφατικά
μεταξφ τουσ. Από το πρϊτο πείραμα ςυμπεραίνουμε ότι θ γνωςτικι επεξεργαςία
εννοιϊν που δθλϊνουν μεγάλθ διάρκεια ι αναφζρονται ςτο παρελκόν οδθγοφν
ςτθν υπερεκτίμθςθ ενόσ ερεκίςματοσ που διαρκεί 5 δευτ. (όπωσ προκφπτει από τθ
ςτατιςτικι ορκότθτα) ι ότι αυτό το αποτζλεςμα το προκαλεί θ εννοιολογικι
εμβάκυνςθ ςε ζνα οποιοδιποτε χρονικό πλαίςιο (όπωσ φαίνεται ωσ γενικι τάςθ,
οριακά τεκμθριωμζνθ). Το δεφτερο πείραμα, αντίκετα, καταλιγει ςτθν ζλλειψθ
διαφοροποίθςθσ των δφο ομάδων, ωσ προσ τθν αναπαραγωγι 2, 3 και 6 δευτ.
Πϊσ κα μποροφςε, λοιπόν, να εξθγθκεί αυτι θ διάςταςθ μεταξφ των
αποτελεςμάτων των δφο πειραμάτων; Από τα ευριματα αρκετϊν μελετϊν (για μια
αναςκόπθςθ, βλ. Pöppel, 2009) ζχει προκφψει θ παρατιρθςθ ότι θ εκτίμθςθ μιασ
διάρκειασ ζωσ 3 δευτ., διαφζρει ελάχιςτα από τθν αντικειμενικι διάρκεια του
ςυμβάντοσ, εφρθμα, το οποίο ανζκυψε και από τθ δικι μασ ζρευνα (δείκτθσ
ακρίβειασ≈1, βλ. διάγραμμα 6 – Παράρτθμα 3). Πικανι εξιγθςθ αυτοφ του
φαινομζνου αποτελεί θ υπόκεςθ ότι ζνα γεγονόσ διάρκειασ ζωσ 3 δευτ. αποτελεί
μια χρονικι μονάδα, το ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα που χρειάηεται ζνασ άνκρωποσ,
για να ενςωματϊςει τα ςυμβάντα που ςυμβαίνουν μζςα ςε αυτό, ςε μια ενιαία
εμπειρία, που να ζχει νόθμα. Αυτό το διάςτθμα αναφζρεται ωσ υποκειμενικό παρόν
(subjective present˙ Pöppel, 2009, ςελ. 1891), διάςτθμα, κατά το οποίο λαμβάνει
χϊρα θ διαδικαςία χρονικισ αντίλθψθσ, ςε αντίκεςθ με μεγαλφτερεσ διάρκειεσ,
οπότε μιλάμε για χρονικι εκτίμθςθ, θ οποία απαιτεί περιςςότερουσ πόρουσ τθσ
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προςοχισ και τθσ μνιμθσ εργαςίασ. Το γεγονόσ, λοιπόν, ότι δεν ανιχνεφκθκε
διαφοροποίθςθ ςτισ χρονικζσ εκτιμιςεισ των δφο ομάδων, πικανά οφείλεται ςτο ότι
οι διάρκειεσ των 2 και 3 δευτ. αναπαράχκθκαν με μεγάλο βακμό ακρίβειασ, τόςο
ςτθν πειραματικι ςυνκικθ, όςο και ςτθ ςυνκικθ ελζγχου, λόγω του ότι αποτελοφν
ενιαία και αδιαίρετα χρονικά ςυμβάντα, θ αντίλθψθ των οποίων παραμζνει
ανεπθρζαςτθ από τον εκάςτοτε πειραματικό χειριςμό.
Με βάςθ τα προαναφερκζντα, δικαιολογείται θ απουςία διαφοροποίθςθσ
των δφο ομάδων ςτα 2 και 3 δευτ. Πϊσ, όμωσ, εξθγείται θ ίδια εικόνα ςτα 6 δευτ.,
χρονικό διάςτθμα που, α) είναι πολφ μεγάλο για να γίνει αντιλθπτό ωσ
υποκειμενικό παρόν και β) δεν διαφζρει πολφ από αυτό των 5 δευτ., ςτο οποίο και
παρατθρικθκε θ επίδραςθ τθσ ςθμαςιολογίασ ςτο πείραμα 1; Δεν μποροφμε να
δϊςουμε μια πειςτικι απάντθςθ ςτο πρϊτο ερϊτθμα. Μια πικανι ερμθνεία για το
δεφτερο ερϊτθμα, ωςτόςο, κα μποροφςε να προκφψει από τθ κεωρία του Helson
(1964˙ Grondin, 2010˙ Pöppel, 2009),για τα προςαρμοηόμενα επίπεδα (adaptation
level theory). Σφμφωνα με αυτιν, όταν εκτικζμεκα κατ’ επανάλθψθ ςε ερεκίςματα
με χρονικι διάρκεια ι ζνταςθ ενόσ οριςμζνου εφρουσ, δθμιουργοφμε ζνα ςθμείο
αναφοράσ, που αντιςτοιχεί ςτο μζςο όρο αυτοφ του εφρουσ και προςαρμόηουμε τθν
αντίλθψι μασ ςε αυτό. Αντιλαμβανόμαςτε, δθλαδι, διαφορετικά τα 6 δευτ., ωσ τθ
μεγαλφτερθ και διαφορετικά τα 5 δευτ., ωσ τθ μικρότερθ από άλλεσ διάρκειεσ. Και
αυτό, επειδι ο μζςοσ όροσ των διαρκειϊν του πρϊτου πειράματοσ είναι 12.5 δευτ.,
ενϊ του δεφτερου 5.5 δευτ., με αποτζλεςμα να διαφζρουν αρκετά μεταξφ τουσ, ωσ
ςχετικζσ με το πλαίςιο του πειράματοσ διάρκειεσ, μολονότι ωσ απόλυτεσ διάρκειεσ
βρίςκονται πολφ κοντά.
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Ζνασ άλλοσ παράγοντασ, ςτον οποίο μποροφμε να αποδϊςουμε τθν
αςυμφωνία ςτα ευριματα των δφο πειραμάτων, είναι το μικρό μζγεκοσ του
αρικμοφ των ατόμων που ςυμμετείχαν ςε αυτά (32 ςυμμετζχοντεσ ςτο πείραμα 1
και 42 ςυμμετζχοντεσ ςτο πείραμα 2). Ασ υποκζςουμε, λοιπόν, ότι θ ςυμπερίλθψθ
περιςςότερων ςυμμετεχόντων άλλαηε τα αποτελζςματα του πρϊτου πειράματοσ
και καταλιγαμε ςτθ διατφπωςθ ότι θ γνωςτικι επεξεργαςία εννοιϊν που δθλϊνουν
μεγάλθ διάρκεια δεν επιδρά ςτθν εκτίμθςθ των 5 δευτ. Αυτό με τθ ςειρά του, κα
μποροφςε να αποτελεί ζνδειξθ του ότι θ υποβολι ςε ζνα χρονικό, εννοιολογικό
πλαίςιο δεν επιδρά ςτθν εκτίμθςθ μιασ ςφντομθσ χρονικισ διάρκειασ,
υποςτθρίηοντασ ζτςι, τα ςυμπεράςματα των Pedersen και Wright (2002).
Ή, εναλλακτικά, κα μποροφςε να αντικατοπτρίηει ζνα μεκοδολογικό
περιοριςμό. Η ζρευνά μασ βαςίςτθκε ςτθν υπόκεςθ ότι θ παραγωγι ςυνωνφμων
ςυνεπάγεται μεγαλφτερθ εμπλοκι με το εκάςτοτε χρονικό πλαίςιο. Ωςτόςο, είναι
πικανό να χρειάηεται κάτι περιςςότερο ι διαφορετικό από μια απλι ςθμαςιολογικι
επεξεργαςία χρονικϊν εννοιϊν για τθν υποβολι ςτο αντίςτοιχο χρονικό πλαίςιο.
Όπωσ υποςτθρίηουν οι Grysman και ςυν. (2013), ςε μια πρόςφατθ ζρευνα που
ελζγχει τθ φαινομενολογικι ποιότθτα χρονικϊν γεγονότων που ζχουν ςυμβεί ςτο
παρελκόν ι αναμζνεται να ςυμβοφν μελλοντικά, μεγαλφτερθ φαινομενολογικι αξία
ζχουν αυτά που αφοροφν ςτον εαυτό. Μπορεί λοιπόν, θ απλι ανάγνωςθ και θ
παραγωγι ςυνωνφμων χρονικϊν εννοιϊν να ζχουν τθν ίδια φαινομενολογικι αξία
και γι’ αυτό να μθν διαφοροποιοφνται ωσ προσ τθν επίδραςι τουσ ςτο χρονικό
προςανατολιςμό των ςυμμετεχόντων.
Αν εξετάςουμε, όμωσ, τα αποτελζςματα του δεφτερου πειράματοσ με
μεγαλφτερθ προςοχι (βλ. Παράρτθμα 3), κα παρατθριςουμε κάτι ενδιαφζρον: ότι,
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εκτόσ από τθν ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ ςτισ χρονικζσ αναπαραγωγζσ των δφο
ομάδων, δεν προκφπτει καν, μια γενικι τάςθ τθσ πειραματικισ ομάδασ να
υποεκτιμιςει περιςςότερο, ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου – αν όχι τισ διάρκειεσ
των 2 και 3 δευτ., που όπωσ υποςτθρίξαμε νωρίτερα, μπορεί να αποτελοφν μια
ενιαία χρονικι μονάδα – τα ερεκίςματα των 6 δευτ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ
μεγαλφτερθ δυςκολία του ζργου που είχε να επιτελζςει θ πειραματικι ομάδα
(ανάςυρςθ ςυνωνφμων), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ελζγχου (ανάγνωςθ λζξεων), δεν
καταγράφθκε οφτε ωσ μεγαλφτερθ υποεκτίμθςθ των διαρκειϊν, οφτε ωσ
μεγαλφτερθ μεταβλθτότθτα ςτισ απαντιςεισ τθσ (Block, Hancock, & Zakay, 2010).
Αυτι θ παρατιρθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απουςία εξιγθςθσ – από όςο,
τουλάχιςτον, γνωρίηουμε – για τθν επίδραςθ του εννοιολογικοφ χρονικοφ πλαιςίου
ςε διάρκειεσ 5 δευτ., όχι όμωσ και ςε διάρκειεσ 6 δευτ., μασ οδθγοφν ςτο
ςυμπζραςμα ότι τα αποτελζςματα του πειράματοσ 2 δεν είναι ακριβι και
προτείνουμε επανάλθψθ των ςυγκρίςεων με μεγαλφτερο αρικμό ςυμμετεχόντων.
Κατά ςυνζπεια, κεωροφμε ότι θ ςθμαςιολογία μιασ χρονικισ ζννοιασ επιδρά ςτθν
εκτίμθςθ μιασ χρονικισ διάρκειασ και ςυνταςςόμαςτε με τθν άποψθ του Burt και
των ςυνεργατϊν του (1999˙ Burt & Popple, 1996). Κακϊσ, όμωσ, δεν είναι ςαφζσ αν
το εννοιολογικό πλαίςιο που δθλϊνει μεγάλθ διάρκεια και παρελκόν, μόνο, ι θ
εμβάκυνςθ ςε χρονικζσ ζννοιεσ εν γζνει, οδθγοφν ςε υπερεκτίμθςθ διαρκειϊν 5
δευτ., προτείνουμε ενίςχυςθ του δείγματοσ και ςτο πρϊτο πείραμα.
Συμπεραςματικά,

μολονότι

από

το

πείραμα

1

προκφπτει

ότι

θ

ςθμαςιολογικι επεξεργαςία μιασ χρονικισ ζννοιασ επιδρά ςτον υπολογιςμό
ςφντομων χρονικϊν διαςτθμάτων, ο ςαφισ κακοριςμόσ του χρονικοφ πλαιςίου που
αυτι δθλϊνει, κακϊσ και το εφροσ των διαρκειϊν ςτο οποίο επιδρά, παραμζνουν
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ανεξιχνίαςτα. Προςανατολιηόμαςτε ςτον εμπλουτιςμό του δείγματοσ ςτα
πειράματα 1 και 2 και αναμζνουμε περιςςότερο ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα.
Τζλοσ, εκτιμάμε ότι θ εφρεςθ ενόσ απλοφ χρονικοφ εννοιολογικοφ πλαιςίου, που να
ζχει φαινομενολογικι αξία για το άτομο, κα ρίξει περιςςότερο φωσ ςτθ ςχζςθ του
χρόνου με τθ γλϊςςα.
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Ευχαριςτίεσ
Η παροφςα εργαςία δεν κα είχε ολοκλθρωκεί χωρίσ τθ ςυνεχι υποςτιριξθ
και τθ διορατικι κακοδιγθςθ τθσ επόπτριάσ μου, κασ Αργυρϊσ Βατάκθ. Τθν
ευχαριςτϊ κερμά για τισ τυπικζσ και τισ άτυπεσ ςυηθτιςεισ μασ, που αποτζλεςαν
ζμπνευςθ και κινθτιρια δφναμθ. Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν κα Ελζνθ
Ορφανίδου για τθ γλωςςολογικι επεξεργαςία των ερεκιςμάτων και τθν
επιςτθμονικι τθσ κακοδιγθςθ. Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ απευκφνω ςε όςουσ
ςυμμετείχαν ςτα, ςυχνά χρονοβόρα, πειράματα, κακϊσ και ςτθν εργαςτθριακι μασ
ομάδα για τισ χριςιμεσ ιδζεσ και επιςθμάνςεισ. Τζλοσ, οφείλω ζνα μεγάλο
Ευχαριςτϊ ςτθν οικογζνειά μου και ςτον Αντϊνθ για τθ φροντίδα και τθ
ςυμπαράςταςι τουσ, ςε όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ αυτισ τθσ εργαςίασ.
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Παράρτθμα 1
Ερεκίςματα
ταυτόχρονοσ

Εννοιολογικι
κατθγορία
Παρόν

εγκαίρωσ

Παρόν

17,24

8

6

3

κακθμερινά

Παρόν

63,775

10

10

5

αρχίηω

Παρόν

3,248

6

6

3

θλικία

Παρόν

86,443

6

6

4

φζτοσ

Παρόν

164,529

5

5

2

μθνιαίοσ

Παρόν

1,083

8

7

4

48,1

7,7

7,3

3,6

Μζςοσ όροσ

Συχνότθτα

Αρικμόσ
Αρικμόσ
γραμμάτων φωνθμάτων
0,135
11
11

Αρικμόσ
ςυλλαβϊν
4

προχκζσ

Παρελκόν

149

7

7

2

προθγουμζνωσ

Παρελκόν

51,121

12

11

5

πρόπερςι

Παρελκόν

7,409

8

8

3

ανάμνθςθ

Παρελκόν

7,883

8

8

4

άλλοτε

Παρελκόν

72,605

6

5

3

νωρίτερα

Παρελκόν

74,5

8

8

4

κάποτε

Παρελκόν

89,014

6

6

3

64,5

7,9

7,6

3,4

Μζςοσ όροσ
μεκαφριο

Μζλλον

24,8

8

8

5

μελλοντικόσ

Μζλλον

1,624

11

9

4

απόγονοσ

Μζλλον

2,199

8

8

4

επόμενοσ

Μζλλον

10,928

8

8

4

αφριο

Μζλλον

200,73

5

5

3

προοπτικι

Μζλλον

88,811

9

9

4

ζπειτα

Μζλλον

113,238

6

5

3

63,2

7,9

7,4

3,9

0,101

7

7

2

0,203

10

9

4

1,658

8

7

3

119,43

7

7

3

3,451

10

9

5

Μζςοσ όροσ
ςβζλτοσ
ςτιγμιαίοσ
ςφντομοσ
γριγορα
αςτραπιαία
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Μικρι
διάρκεια
Μικρι
διάρκεια
Μικρι
διάρκεια
Μικρι
διάρκεια
Μικρι
διάρκεια
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Ερεκίςματα
κατευκείαν
αμζςωσ

Εννοιολογικι
κατθγορία
Μικρι
διάρκεια
Μικρι
διάρκεια

Μζςοσ όροσ
χρονοτριβϊ
πολυιμεροσ
αργόσ
ετιςιοσ
διαρκισ
αιϊνασ
μακροπρόκεςμα

Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια
Μεγάλθ
διάρκεια

Μζςοσ όροσ

Συχνότθτα

Αρικμόσ
Αρικμόσ
γραμμάτων φωνθμάτων
14,548
10
9

Αρικμόσ
ςυλλαβϊν
4

266,501

6

6

3

58,0

8,3

7,7

3,4

1,252

10

10

4

0

10

10

5

4,398

5

5

2

6,09

7

7

4

10,353

7

7

3

11,503

6

5

3

13,499

13

13

5

6,7

8,3

8,1

3,7

δωμάτιο

Άχρονθ

35,73

7

7

4

φανταςία

Άχρονθ

0,00

8

7

4

κακαρίηω

Άχρονθ

0,338

8

8

4

επιμζνω

Άχρονθ

4,20

7

7

4

δουλειά

Άχρονθ

224,011

7

4

2

παντελόνι

Άχρονθ

6,42

9

8

4

τθλεόραςθ

Άχρονθ

106,71

9

9

5

53,91

7,86

7,14

3,86

Μζςοσ όροσ
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Παράρτθμα 2

Διάγραμμα4. Ο δείκτθσ ακρίβειασ των δφο ομάδων (με ςυνεχι γραμμι θ ομάδα
ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων), ςτθν
αναπαραγωγι διαρκειϊν 5, 8 και 12 δευτ. (πείραμα 1), ςτθν Άχρονθ εννοιολογικι
κατθγορία (μαφρο), τθ Μελλοντικι (ροη), τθν Παρελκοντικι (μωβ), τθν Παροντικι
(κόκκινο) και τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ Μεγάλθσ (πράςινο) και Μικρισ διάρκειασ
(μπλε).

Διάγραμμα5. Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV) των δφο ομάδων (με ςυνεχι
γραμμι θ ομάδα ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων),
ςτθν αναπαραγωγι διαρκειϊν 5, 8 και 12 δευτ. (πείραμα 1), ςτθν Άχρονθ
εννοιολογικι κατθγορία (μαφρο), τθ Μελλοντικι (ροη), τθν Παρελκοντικι (μωβ), τθν
Παροντικι (κόκκινο) και τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ Μεγάλθσ (πράςινο) και
Μικρισ διάρκειασ (μπλε).
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Παράρτθμα 3

Διάγραμμα6. Ο δείκτθσ ακρίβειασ των δφο ομάδων (με ςυνεχι γραμμι θ ομάδα
ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων), ςτθν
αναπαραγωγι διαρκειϊν 2, 3 και 6 δευτ. (πείραμα 2), ςτθν Άχρονθ εννοιολογικι
κατθγορία (μαφρο), τθ Μελλοντικι (ροη), τθν Παρελκοντικι (μωβ), τθν Παροντικι
(κόκκινο) και τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ Μεγάλθσ (πράςινο) και Μικρισ διάρκειασ
(μπλε).

Διάγραμμα7. Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ (CV) των δφο ομάδων (με ςυνεχι
γραμμι θ ομάδα ανάγνωςθσ, με διακεκομμζνθ θ ομάδα παραγωγισ ςυνωνφμων),
ςτθν αναπαραγωγι διαρκειϊν 2, 3 και 6 δευτ. (πείραμα 2), ςτθν Άχρονθ
εννοιολογικι κατθγορία (μαφρο), τθ Μελλοντικι (ροη), τθν Παρελκοντικι (μωβ), τθν
Παροντικι (κόκκινο) και τισ εννοιολογικζσ κατθγορίεσ Μεγάλθσ (πράςινο) και
Μικρισ διάρκειασ (μπλε).
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