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Αβστραχτ 

Πρεϖιουσ στυδιεσ υσινγ διρεχτ φορmσ οφ ϖοχαβυλαρψ ινστρυχτιον ηαϖε σηοων τηατ νεωλψ λεαρντ 

ωορδσ αρε ιντεγρατεδ ωιτη εξιστινγ λεξιχαλ κνοωλεδγε ονλψ αφτερ οφφ−λινε χονσολιδατιον (ασ 

mεασυρεδ βψ χοmπετιτιον βετωεεν νεω ανδ εξιστινγ ωορδσ δυρινγ σποκεν ωορδ 

ρεχογνιτιον). Ηοωεϖερ, τηε βυλκ οφ ϖοχαβυλαρψ αχθυισιτιον δυρινγ χηιλδηοοδ οχχυρσ τηρουγη 

ινχιδενταλ εξποσυρε το ϖερβαλ mατεριαλ; ηενχε, τηε ρολε οφ χονσολιδατιον mαψ βε διφφερεντ ορ 

λιmιτεδ ωηεν λεαρνινγ ισ λεσσ εξπλιχιτ. Το αδδρεσσ τηισ, 40 χηιλδρεν (αγεδ 7−10 ψεαρσ) ανδ 33 

αδυλτσ λιστενεδ το α φιχτιτιουσ στορψ τηατ χονταινεδ ヱヲ ﾐﾗ┗Wﾉ ┘ﾗヴSゲ ふWくｪくが さδαφφοδατざ). Λεξιχαλ 

ιντεγρατιον ωασ mεασυρεδ βψ χοmπαρινγ παυσε δετεχτιον λατενχιεσ το εξιστινγ χοmπετιτορσ 

ふWくｪくが さδαφφο_διλざ) ανδ χοντρολ ωορδσ φορ ωηιχη νο νεω χοmπετιτορ ηαδ βεεν ενχουντερεδ. 

Παυσε δετεχτιον λατενχιεσ ωερε σλοωερ φορ εξιστινγ χοmπετιτορσ τηαν χοντρολ ωορδσ 

(σιγνιφψινγ ινχρεασεδ λεξιχαλ χοmπετιτιον) 24 ηουρσ αφτερ εξποσυρε το τηε νοϖελ ωορδσ βυτ νοτ 

ιmmεδιατελψ.  Βοτη γρουπσ ρεχαλλεδ σιγνιφιχαντλψ mορε νοϖελ ωορδσ ωηεν τεστεδ 24 ηουρσ 

αφτερ ηεαρινγ τηε στορψ τηαν ιmmεδιατελψ. Ιmπορταντλψ, χηιλδρεν ωιτη βεττερ εξπρεσσιϖε 

ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε σηοωεδ λαργερ χονσολιδατιον εφφεχτσ φορ τηε νοϖελ ωορδσ, βοτη ιν 

τερmσ οφ στρενγτηενινγ οφ εξπλιχιτ κνοωλεδγε ανδ τηειρ ιντεγρατιον ωιτη εξιστινγ κνοωλεδγε. 

Οφφ−λινε χονσολιδατιον ισ τηερεφορε ρεθυιρεδ φορ τηε ιντεγρατιον οφ νεω ανδ εσταβλισηεδ 

κνοωλεδγε ωηεν ωορδσ αρε λεαρνεδ υνδερ ρελατιϖελψ νατυραλιστιχ χονδιτιονσ. Φυρτηερmορε, α 

ριχηερ βοδψ οφ εσταβλισηεδ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε mαψ φαχιλιτατε (ορ βενεφιτ φροm) σωιφτ λεξιχαλ 

ιντεγρατιον οφ νεω ϖοχαβυλαρψ.  

Κεψωορδσ:  ςοχαβυλαρψ κνοωλεδγε, ιmπλιχιτ λεαρνινγ, δυαλ σψστεmσ φραmεωορκ, λεξιχαλ 

ιντεγρατιον, ϖοχαβυλαρψ αχθυισιτιον  
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Ραπιδ ϖοχαβυλαρψ γροωτη δυρινγ χηιλδηοοδ ισ χρυχιαλ φορ αχαδεmιχ συχχεσσ ανδ ισ 

χλοσελψ τιεδ το λιτεραχψ δεϖελοπmεντ (Χυννινγηαm & Στανοϖιχη, 1997; Ηοφφ, 2003; ϑοσηι, 

2005; Κεεναν ετ αλ., 2006; Νατιον & Ανγελλ, 2006; Νατιον & Σνοωλινγ, 2004). Ηενχε, ιτ ισ 

ιmπορταντ τηατ ωε υνδερστανδ ηοω βεστ το mαξιmισε ωορδ λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ δυρινγ τηε 

σχηοολ ψεαρσ βψ εξαmινινγ τηε προχεσσ βψ ωηιχη χηιλδρεν αχθυιρε νεω σποκεν ωορδσ. Μοστ 

εστιmατεσ συγγεστ τηατ χηιλδρεν αγεδ 5−6 ψεαρσ ηαϖε α ωορκινγ ϖοχαβυλαρψ οφ αππροξιmατελψ 

2500−5000 ωορδσ (Βεχκ & ΜχΚεοων, 1991) ανδ δυρινγ εαρλψ σχηοολ ψεαρσ χηιλδρεν λεαρν 

αβουτ 3000 ωορδσ περ ψεαρ に ρουγηλψ 8 ωορδσ περ δαψ (Βαυmανν & Καmεενυι, 1991; Βεχκ & 

ΜχΚεοων, 1991; Γραϖεσ, 1986). Εστιmατεσ συγγεστ τηατ ονλψ ∼10% οφ ωορδσ αχθυιρεδ ιν α 

ψεαρ αρε λεαρνεδ τηρουγη διρεχτ ινστρυχτιον βψ αδυλτσ, ωιτη τηε mαϕοριτψ οφ ωορδσ λεαρνεδ 

ινχιδενταλλψ τηρουγη mορε ιmπλιχιτ mεανσ, ινχλυδινγ χονϖερσατιον, τελεϖισιον, ανδ, ιν 

παρτιχυλαρ, στορψ εξποσυρε (Ακταρ, 2004; Αλλοωαψ, Wιλλιαmσ, ϑονεσ, & Χοχηρανε, 2013; Ελλεψ, 

1989; Βιεmιλλερ, 2003; Ναγψ & Ηερmαν, 1987). Ινδεεδ, τηε mοστ χοmmονλψ οβσερϖεδ εφφεχτ 

οφ εαρλψ στορψ εξποσυρε ｷゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW δυρινγ τηε πρεσχηοολ 

(Ηαmιλτον, 2014; ϑυστιχε, Μειερ & Wαλπολε, 2005; Σενεχηαλ & Χορνελλ, 1993; Wαισκ & Βονδ, 

2001; Wαλση & Βλεωιττ, 2006) ανδ πριmαρψ σχηοολ ψεαρσ (Dιχκινσον, 1984; Ελλεψ, 1989; Ναγψ, 

Ανδερσον, & Ηερmαν, 1987; Πεννο, Wιλκινσον & Μοορε, 2002; Ροββινσ & Εηρι, 1994). Τηισ 

στυδψ εξαmινεσ ηοω χηιλδρεν ανδ αδυλτσ λεαρν νεω σποκεν ωορδσ τηατ τηεψ ενχουντερ ωηιλστ 

λιστενινγ το στοριεσ.   

Σποκεν ωορδ ρεχογνιτιον ισ οφτεν χηαραχτεριζεδ ιν τερmσ οφ α πρε−λεξιχαλ λεϖελ, ιν 

ωηιχη πηονεmεσ ανδ/ορ λοωερ λεϖελ ιτεmσ συχη ασ πηονετιχ φεατυρεσ αρε προχεσσεδ, ανδ α 

λεξιχαλ λεϖελ, τηε ρεσυλτινγ ρεπρεσεντατιον τηατ χορρεσπονδσ το τηε ωορδ φορm (ΜχΧλελλανδ & 

Ελmαν, 1986; Νορρισ, 1994). Ιν αδδιτιον, ασσοχιατεδ ωορδ mεανινγ ισ ρεπρεσεντεδ ατ α 



4 

 

σεmαντιχ λεϖελ (Γυπτα & ΜαχWηιννεψ, 1997) ανδ τηε λινκαγε βετωεεν τηεσε λεϖελσ οφ 

ινφορmατιον περmιτσ ραπιδ, φλεξιβλε ωορδ ρεχογνιτιον (Περφεττι & Ηαρτ, 2002). Χονσεθυεντλψ, 

ωηεν αν ινδιϖιδυαλ ηεαρσ α φαmιλιαρ ωορδ, τηε σπεεχη σιγναλ mαπσ οντο α πρε−λεξιχαλ 

ρεπρεσεντατιον, ανδ αχτιϖατιον σπρεαδσ το τηε λεξιχαλ ανδ σεmαντιχ λεϖελσ, χυλmινατινγ ωιτη 

ωορδ ρεχογνιτιον. Υπον ηεαρινγ αν υνφαmιλιαρ ωορδ, πρε−λεξιχαλ αχτιϖατιον οχχυρσ, βυτ τηερε 

ισ νοτηινγ ατ τηε λεξιχαλ λεϖελ τηατ χορρεσπονδσ το τηε σιγναλ. Ηενχε, φορ ωορδ λεαρνινγ το τακε 

πλαχε, α νεω λεξιχαλ ρεπρεσεντατιον mυστ βε εσταβλισηεδ. Τηισ στυδψ ισ πριmαριλψ χονχερνεδ 

ωιτη εξαmινινγ τηε τιmε χουρσε βψ ωηιχη νεω λεξιχαλ ρεπρεσεντατιονσ εmεργε φολλοωινγ 

σποκεν ωορδ λεαρνινγ τηρουγη στορψ ενχουντερσ.  

Πρεϖιουσ φινδινγσ συγγεστ τηατ σχηοολ−αγεδ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ αβιλιτψ το ρεχογνισε νεω ωορδ 

φορmσ λεαρνεδ τηρουγη λιστενινγ το στοριεσ περσιστσ (Dιχκινσον, 1984; Ελλεψ, 1989) ορ ινχρεασεσ 

(Σενεχηαλ & Χορνελλ, 1993; Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013) οϖερ τιmε. Μορεοϖερ, νεω 

ωορδ φορm κνοωλεδγε γαινεδ φροm στορψ εξποσυρε ισ ενηανχεδ δυρινγ δαψτιmε ναπσ ιν 

πρεσχηοολ χηιλδρεν (Wιλλιαmσ & Ηορστ, 2014). Τηεσε φινδινγσ αλιγν ωιτη τηε ϖιεω τηατ ωορδ 

λεαρνινγ ισ α προλονγεδ προχεσσ τηατ δεπενδσ υπον οφφ−λινε χονσολιδατιον, παρτιχυλαρλψ δυρινγ 

σλεεπ (Dυmαψ & Γασκελλ, 2007; Ηενδερσον, Wειγηαλλ, Βροων & Γασκελλ, 2012; Ταmmινεν ετ 

αλ., 2010). Αχχορδινγ το α δυαλ−σψστεmσ αχχουντ οφ ϖοχαβυλαρψ αχθυισιτιον (Dαϖισ & Γασκελλ, 

2009), σπαρσε ρεπρεσεντατιονσ οφ νεω ωορδσ αρε ινιτιαλλψ σετ υπ ιν τηε ηιπποχαmπυσ, βυτ οϖερ 

τιmε, παρτιχυλαρλψ δυρινγ σλεεπ, α λονγ−τερm ρεπρεσεντατιον ισ στρενγτηενεδ ιν νεοχορτιχαλ 

mεmορψ (φορ νευροιmαγινγ εϖιδενχε συππορτινγ τηισ αχχουντ σεε Dαϖισ, Dι Βεττα, ΜαχDοναλδ 

& Γασκελλ, 2009). Τηε χοορδινατιον οφ α σηορτ− ανδ λονγερ−τερm σψστεm ισ προποσεδ το 

αχχοmmοδατε νεω mεmοριεσ θυιχκλψ ανδ προτεχτ εξιστινγ mεmοριεσ φροm δαmαγε.  
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Υσινγ τηε δυαλ−σψστεmσ αχχουντ ασ α τηεορετιχαλ φραmεωορκ, Γασκελλ ανδ χολλεαγυεσ 

ηαϖε εξαmινεδ τηε εξτεντ το ωηιχη οφφ−λινε χονσολιδατιον ισ ιmπορταντ φορ τηε ιντεγρατιον οφ 

νεω ανδ εξιστινγ λεξιχαλ κνοωλεδγε.  Αργυαβλψ, τψπιχαλ τεστσ οφ ωηετηερ α νεω ωορδ φορm ηασ 

βεεν λεαρντ (ε.γ., ρεχαλλ, ρεχογνιτιον) χαν ονλψ προϖιδε αν ινδεξ οφ εξπλιχιτ επισοδιχ 

κνοωλεδγε ανδ δο νοτ διρεχτλψ αδδρεσσ ωηετηερ τηε νεω ινφορmατιον ηασ βεεν ινχορπορατεδ 

ωιτηιν λεξιχαλ νετωορκσ ανδ χοmπετεσ φορ ρεχογνιτιον ωιτη εξιστινγ λεξιχαλ εντριεσ (Γασκελλ & 

Dυmαψ, 2003; Λεαχη & Σαmυελ, 2007). Λεξιχαλ χοmπετιτιον ισ α κεψ χοmπονεντ οφ mανψ 

mοδελσ οφ ωορδ ρεχογνιτιον τηατ ισ προποσεδ το αλλοω φορ φαστ ανδ εφφιχιεντ ρετριεϖαλ οφ στορεδ 

λεξιχαλ ινφορmατιον (Γασκελλ & Μαρσλεν−Wιλσον, 2002; Γραινγερ & ϑαχοβσ, 1996; Μαρσλεν−

Wιλσον, 1989; ΜχΧλελλανδ & Ελmαν, 1986; Νορρισ, 1994). Ηενχε, λεξιχαλ ιντεγρατιον ηασ βεεν 

mεασυρεδ βψ τηε στρενγτη οφ λεξιχαλ χοmπετιτιον βετωεεν α νοϖελ ωορδ ふWくｪくが さχατηεδρυκεざぶ 

ανδ αν εξιστινγ χοmπετιτορ ふWくｪくが さχατηεδραλざぶ ふΓασκελλ & Dυmαψ, 2003; Dυmαψ & Γασκελλ, 

2007; Ταmmινεν & Γασκελλ, 2008). Φινδινγσ συγγεστ τηατ λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ (ε.γ., 

ゲﾉﾗ┘WS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ さχατηεδραλざ ;aデWヴ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ さχατηεδρυκεざぶ δο νοτ εmεργε ιmmεδιατελψ 

αφτερ ∼30 mινυτεσ οφ τραινινγ ον α σετ οφ νοϖελ χοmπετιτορσ, βυτ ινστεαδ τψπιχαλλψ εmεργε 

αφτερ α περιοδ οφ σλεεπ, πρεσυmαβλψ ϖια οφφ−λινε χονσολιδατιον.  

Α σιmιλαρ δελαψεδ εmεργενχε οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον ηασ βεεν ρεπορτεδ ωηεν χηιλδρεν 

αγεδ 7−12 ψεαρσ λεαρν σποκεν νοϖελ χοmπετιτορσ (Βροων, Wειγηαλλ, Ηενδερσον & Γασκελλ, 

2012; Ηενδερσον, Wειγηαλλ, Βροων & Γασκελλ, 2012; Ηενδερσον, Wειγηαλλ, Βροων & Γασκελλ, 

2013α). Φυρτηερmορε, λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ βετωεεν νεω ρεαλ ωορδσ ασσοχιατεδ ωιτη 

τηε σIｷWﾐIW I┌ヴヴｷI┌ﾉ┌ﾏ ふWくｪくが さηιπποχαmπυσざぶ ;ﾐS εξιστινγ χοmπετιτορσ (ε.γ., 

さηιπποποταmυσざぶ WﾏWヴｪWS ｷﾐ 5−9−ψεαρ−ολδσ αφτερ α 24−ηρ δελαψ εϖεν ωηεν τηε νεω ωορδσ 

ωερε παιρεδ ωιτη α mεανινγφυλ πιχτυρε ανδ δεφινιτιον S┌ヴｷﾐｪ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ ふWくｪくが さΑ ηιπποχαmπυσ 
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ισ α παρτ οφ ψουρ βραιν τηατ ηελπσ ψου ρεmεmβερ τηινγσざぶ (Ηενδερσον ετ αλ., 2013β). Τηισ 

συγγεστσ τηατ τηε δελαψ ιν λεξιχαλ ιντεγρατιον ισ νοτ α χονσεθυενχε οφ λεαρνινγ mεανινγλεσσ ορ 

φιχτιτιουσ ωορδσ (σεε αλσο Τακασηιmα, Βακκερ, ϖαν Ηελλ, ϑανζεν & ΜχΘυεεν, 2014).  

Ιν τηε παραδιγm δεϖελοπεδ βψ Γασκελλ ανδ χολλεαγυεσ παρτιχιπαντσ αρε τψπιχαλλψ 

τραινεδ ον νοϖελ ωορδσ υσινγ πηονεmε mονιτορινγ ανδ πηονεmε σεγmεντατιον τασκσ ιν 

ωηιχη τηεψ αρε προϖιδεδ ωιτη νυmερουσ, εξπλιχιτ εξποσυρεσ το τηε ωορδ φορmσ. Τηισ ηασ 

βεεν τηε χασε εϖεν ιν στυδιεσ τηατ ηαϖε τραινεδ νεω ωορδσ ιν mεανινγφυλ χοντεξτσ (ε.γ., 

Ηενδερσον ετ αλ., 2013β). Σζmαλεχ ετ αλ (2012) αδοπτεδ α mορε ιmπλιχιτ さHWHHざ τραινινγ 

παραδιγm ιν ωηιχη αδυλτσ λιστενεδ το ανδ ρεχαλλεδ σεθυενχεδ στρινγσ τηατ ωερε πρεσεντεδ 

mυλτιπλε τιmεσ οϖερ α τραινινγ περιοδ, συχη ;ゲ さσα−φα−ραざ. Τηεσε ρεπεατεδ σεθυενχεσ ωερε 

εmβεδδεδ ιν ρανδοm λιστσ οφ σψλλαβλεσ. Λεξιχαλ χοmπετιτιον φορ εξιστινγ χοmπετιτορσ (ε.γ., 

さσαφαριざぶ ωασ νοτ οβσερϖεδ ιmmεδιατελψ αφτερ τηισ mορε ιmπλιχιτ φορm οφ τραινινγ, βυτ 

εmεργεδ αφτερ 12 ηουρσ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ σλεεπ ηαδ οχχυρρεδ. Τηισ συγγεστσ τηατ ωιτη α 

mορε ιmπλιχιτ στψλε οφ τραινινγ τηε ιντεγρατιον οφ νεωλψ αχθυιρεδ ιτεmσ mιγητ νοτ βε σλεεπ−

δεπενδεντ, αλτηουγη αγαιν ιν τηισ στυδψ τηε ιντεγρατιον εφφεχτ ωασ νοτ πρεσεντ ιmmεδιατελψ.  

Α τηιρδ παττερν οφ εmεργενχε οφ λεξιχαλ χοmπετιτιον ωασ φουνδ βψ Φερνανδεσ, 

Κολινσκψ ανδ ςεντυρα (2009), ωηο υσεδ αν αρτιφιχιαλ λανγυαγε λεαρνινγ παραδιγm (Σαφφραν, 

Ασλιν & Νεωπορτ, 1996) το εξαmινε τηε ινφλυενχε οφ ιmπλιχιτ εξποσυρε το νοϖελ χοmπετιτορ 

ωορδσ ον αS┌ﾉデゲげ ;┌Sｷデﾗヴ┞ ﾉW┝ｷI;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ヴW;ﾉ ┘ﾗヴS ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴゲく AS┌ﾉデゲ ﾉｷゲデWﾐWS 

το α χοντινυουσ στρεαm οφ αρτιφιχιαλ σπεεχη χονσιστινγ οφ χονχατενατεδ σψλλαβλεσ, ιν ωηιχη 

χυεσ φορ ωορδ βουνδαριεσ χουλδ βε εξτραχτεδ φροm στατιστιχαλ ινφορmατιον χονταινεδ ωιτηιν 

τηε σπεεχη στρεαm. Ινηιβιτορψ εφφεχτσ (ι.ε., σλοωερ λεξιχαλ δεχισιον ρεσπονσεσ το ρεαλ ωορδ 

χοmπετιτορσ χοmπαρεδ το χοντρολ ωορδσ) ωερε οβσερϖεδ ιmmεδιατελψ αφτερ εξποσυρε το τηε 
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σπεεχη στρεαm, ανδ τηεσε εφφεχτσ ρεmαινεδ ονε ωεεκ λατερ, συγγεστινγ τηατ νεω ωορδσ 

αχθυιρεδ τηρουγη σενσιτιϖιτψ το στατιστιχαλ σεγmεντατιον χυεσ αρε θυιχκλψ ιντεγρατεδ ωιτη 

εξιστινγ λεξιχαλ κνοωλεδγε ιν αδυλτσ. Τηισ φινδινγ ραισεσ τηε θυεστιον οφ ωηετηερ 

χονσολιδατιον ισ νεχεσσαρψ φορ λεξιχαλ ιντεγρατιον ωηεν mορε ιmπλιχιτ φορmσ οφ τραινινγ αρε 

υσεδ (χφ. Νεmετη ετ αλ., 2010).  

Τηε πριmαρψ θυεστιον αδδρεσσεδ ηερε ισ ωηετηερ λεξιχαλ ιντεγρατιον οχχυρσ δυρινγ 

λεαρνινγ (ασ εϖιδενχεδ βψ λεξιχαλ χοmπετιτιον ιmmεδιατελψ αφτερ εξποσυρε) ορ αφτερ α περιοδ 

οφ οφφ−λινε χονσολιδατιον ιν βοτη χηιλδρεν ανδ αδυλτσ ωηεν νεω ωορδσ αρε λεαρνεδ ιν α mορε 

νατυραλιστιχ σιτυατιον (ι.ε., τηρουγη λιστενινγ το στοριεσ) τηατ δοεσ νοτ ρελψ σολελψ ον διρεχτ 

ινστρυχτιον. Αλτηουγη πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε συππορτεδ α ρολε φορ χονσολιδατιον ωηεν 

χηιλδρεν λεαρν νεω ωορδσ φροm λιστενινγ το στοριεσ (ε.γ., Σενεχηαλ & Χορνελλ, 1993; Wιλκινσον 

& Ηουστον−Πριχε, 2013; Wιλλιαmσ & Ηορστ, 2014) τηεψ ηαϖε ρελιεδ υπον εξπλιχιτ mεασυρεσ οφ 

νεω ωορδ κνοωλεδγε (ε.γ., ρεχογνιτιον ανδ ρεχαλλ).  

Ονε ηψποτηεσισ χουλδ βε τηατ ενχουντερινγ νεω ωορδσ ιν mεανινγφυλ στοριεσ (ιν 

ωηιχη τηε ωορδσ αρε ενχουντερεδ ιν mυλτιπλε σεντεντιαλ χοντεξτσ) mαψ φαχιλιτατε ωορδ 

λεαρνινγ, ανδ σπεεδ υπ τηε προχεσσ οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον. Πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ., Wιλκινσον & 

Ηουστον−Πριχε, 2013) ηαϖε υσεδ σπρεαδινγ αχτιϖατιον mοδελσ (ε.γ., Χολλινσ & Λοφτυσ, 1975) το 

αχχουντ φορ ηοω χηιλδρεν χαπιταλισε ον ωορδ λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ δυρινγ στορψ εξποσυρε. 

Συχη mοδελσ προποσε τηατ ωορδσ αρε ρεπρεσεντεδ ιν τηε λεξιχον ασ νετωορκσ οφ ρελατεδ 

χονχεπτσ. Εαχη τιmε α φαmιλιαρ ωορδ ισ ενχουντερεδ αχτιϖατιον σπρεαδσ τηρουγη τηισ νετωορκ, 

χυλmινατινγ ιν τηε αχτιϖατιον οφ τηε ωορδげσ mεανινγ ασ ωελλ ασ αχτιϖατιον οφ ιντερρελατεδ 

ωορδ mεανινγσ. Ενχουντερινγ α νεω ωορδ ωιτηιν α στορψ ιν ϖαρψινγ σεντεντιαλ χοντεξτσ mαψ 

τηερεφορε εναβλε mορε ιmmεδιατε χοννεχτιονσ το βε φορmεδ ωιτη ρελατεδ χονχεπτσ (Χαρεψ, 
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1978; Χαρλο ετ αλ., 2004; Μολ ετ αλ., 2009; αλτηουγη σεε Ηορστ, Παρσονσ & Βρψαν, 2011; 

Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013). Τηισ χουλδ ωορκ το στρενγτηεν τηε mαππινγ βετωεεν τηε 

νεω σποκεν ωορδ φορm ανδ ιτσ mεανινγ ανδ ιν τηισ ωαψ φαχιλιτατε λεξιχαλ ιντεγρατιον.  Ασ 

δισχυσσεδ αβοϖε, Ηενδερσον ετ αλ (2013β) οβσερϖεδ λεξιχαλ ιντεγρατιον εφφεχτσ ονλψ αφτερ α 

24−ηουρ δελαψ ανδ νοτ ιmmεδιατελψ, εϖεν ωηεν νεω ωορδσ ωερε εmβεδδεδ ιντο α δεφινινγ 

σεντενχε δυρινγ τραινινγ. Ηοωεϖερ, τηε ωορδσ ωερε τραινεδ υσινγ εξπλιχιτ πηονιχσ−βασεδ 

τασκσ ανδ ωερε παιρεδ ωιτη ονλψ α σινγλε σεντενχε, ωηιχη διφφερσ χονσιδεραβλψ το 

ενχουντερινγ νεω ωορδσ ινχιδενταλλψ ιν ϖαρψινγ σεντεντιαλ χοντεξτσ ωιτηιν α στορψ. 

Α σεχονδ κεψ θυεστιον ｷゲ ┘ｴWデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW ふ;ﾐS ｷﾐデWｪヴ;デWぶ 

νεω ωορδ φορmσ φροm στορψ εξποσυρε ισ λινκεδ το τηειρ εξιστινγ χορπυσ οφ ϖοχαβυλαρψ 

κνοωλεδγε. Πρεϖιουσ ρεσεαρχη χονϖεργεσ ον τηε ϖιεω τηατ χηιλδρεν ωιτη συπεριορ ϖοχαβυλαρψ 

κνοωλεδγε αρε mορε λικελψ το λεαρν νεω ωορδσ ωηεν λιστενινγ το στοριεσ τηαν χηιλδρεν ωιτη 

ποορ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε (ε.γ., Dοχκρελλ, Βραισβψ & Βεστ, 2007; Εωερσ & Βροωνσον, 1999; 

ϑοσηι, 2005; Πεννο ετ αλ., 2002; Ρεεσε & Χοξ, 1999; Ροββινσ & Εηρι, 1994; Σενεχηαλ, 1997; 

Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013).  Ηοωεϖερ, τηισ σο−I;ﾉﾉWS さM;デデｴW┘ EaaWIデざ ふ“デ;ﾐﾗ┗ｷIｴが 

1986) ηασ νοτ βεεν χονσιστεντλψ ρεπλιχατεδ (Ελλεψ, 1989; Wαλση & Βλεωιττ, 2006).  

Φυρτηερmορε, πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε φοχυσεδ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εσταβλισηεδ 

ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε ανδ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾐW┘ ┘ﾗヴSゲ aヴﾗﾏ ゲデﾗヴｷWゲが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ 

ωηετηερ εσταβλισηεδ ϖοχαβυλαρψ ιmπαχτσ ον τηε χονσολιδατιον ανδ/ορ ιντεγρατιον οφ νεω 

ϖοχαβυλαρψ. Α νυmβερ οφ στυδιεσ συγγεστ τηατ χηιλδρεν ωιτη σmαλλερ ϖοχαβυλαριεσ αρε λεσσ 

σενσιτιϖε το παρτ−ωορδ προβαβιλιτψ (ι.ε., τηε εξτεντ το ωηιχη α ωορδ χονταινσ σουνδ 

σεθυενχεσ τηατ οϖερλαπ ωιτη οτηερ ωορδσ; Μετσαλα & Wαλλεψ, 1998; Στορκελλ & Ηοοϖερ, 2011) 

ανδ τηατ λοω λεϖελσ οφ οραλ λανγυαγε αρε ασσοχιατεδ ωιτη διφφερενχεσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον 
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δυρινγ σποκεν ωορδ ρεχογνιτιον (Νατιον, 2014). Ηενχε, ιτ mαψ βε ηψποτηεσισεδ τηατ 

IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷﾉﾉ HW ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa ﾉW┝ｷI;ﾉ 

ιντεγρατιον (ασ ινδεξεδ βψ λεξιχαλ χοmπετιτιον). Τηε νατυρε οφ τηισ ασσοχιατιον ισ mοστ λικελψ 

το βε ρεχιπροχαλ: Αν εξιστινγ ριχηερ νετωορκ οφ ϖοχαβυλαρψ mαψ περmιτ νεω ωορδσ το βε 

mορε εασιλψ ιντεγρατεδ ωιτη τηε λεξιχον, βυτ ιν αδδιτιον, συπεριορ λεξιχαλ ιντεγρατιον mαψ 

αλλοω φορ ριχηερ ϖοχαβυλαρψ γροωτη.  

Τηε πρεσεντ στυδψ 

Χηιλδρεν ανδ αδυλτσ λιστενεδ το α φιχτιτιουσ στορψ τηατ χονταινεδ 12 νοϖελ νονωορδ 

IﾗﾏヮWデｷデﾗヴゲ ふWくｪくが さδαφφοδατざが ; ﾐW┘ IﾗﾏヮWデｷデﾗヴ aﾗヴ さδαφφοδιλざ) τηατ οχχυρρεδ φιϖε τιmεσ ιν 

ϖαρψινγ ゲWﾐデWﾐデｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ αβιλιτψ το ρεχαλλ ανδ ρεχογνισε τηε νεω ωορδσ ανδ 

ιντεγρατε τηεm ωιτη εξιστινγ κνοωλεδγε ωασ τεστεδ ιmmεδιατελψ αφτερ ηεαρινγ τηε στορψ ανδ 

24 ηουρσ λατερ. Αργυαβλψ, τηε πρεσενχε οφ τηε ιmmεδιατε τεστ mαψ χοντριβυτε το τηε 

εmεργενχε οφ λεξιχαλ χοmπετιτιον ανδ ανψ ιmπροϖεmεντσ ιν εξπλιχιτ mεmορψ ατ τηε 24 ηουρ 

τεστ; ηοωεϖερ, πρεϖιουσ στυδιεσ υσινγ διρεχτ ϖοχαβυλαρψ ινστρυχτιον ηαϖε συγγεστεδ τηατ 

λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ αρε εθυιϖαλεντ αφτερ 24 ηουρσ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ ρεπεατ 

τεστινγ ηασ οχχυρρεδ (ε.γ., Ηενδερσον ετ αλ., 2013β).  

Τηε παυσε δετεχτιον τασκ (Ματτψσ & Χλαρκ, 2002) ωασ υσεδ το mεασυρε λεξιχαλ 

ιντεγρατιον (φολλοωινγ Dυmαψ & Γασκελλ, 2007; Ηενδερσον ετ αλ., 2012, 2013α, 2013β). Σηορτ 

200 mσ παυσεσ αρε ινσερτεδ ιντο τηε εξιστινγ νειγηβουρσ ατ τηε ποιντ οφ δεϖιατιον φροm νεω 

IﾗﾏヮWデｷデﾗヴゲ ふWくｪくが さδαφφο_διλざぶ ασ ωελλ ασ ιν α σετ οφ mατχηεδ χοντρολ ωορδσ. Παρτιχιπαντσ 

δεχιδε ωηετηερ α παυσε ισ πρεσεντ ορ αβσεντ ασ θυιχκλψ ασ ποσσιβλε. Παυσε δετεχτιον 

λατενχιεσ αρε φαστερ ωηεν α σινγλε λεξιχαλ χανδιδατε ηασ βεεν ισολατεδ βψ τηε τιmε τηε παυσε 

ισ ενχουντερεδ (εくｪくが さχατηε_δραλざぶ τηαν ωηεν τηερε αρε σεϖεραλ αλτερνατιϖεσ φορ χοmπλετιον 
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(ε.γ., さχαββ_αγε/ιν/ινετざぶく  Wηεν αν εξιστινγ ωορδ τηατ πρεϖιουσλψ ηαδ νο χοmπετιτορσ (ε.γ., 

さS;aaﾗSｷﾉざ) αχθυιρεσ α νεω χοmπετιτορ (ε.γ., さS;aaﾗS;デざ), παυσε δετεχτιον λατενχιεσ το τηε 

εξιστινγ ωορδ σηουλδ σλοω δοων, βυτ ονλψ ονχε τηε νεω χοmπετιτορ ηασ βεεν ιντεγρατεδ 

ωιτη εξιστινγ λεξιχαλ νετωορκσ.  Τηισ τασκ ισ αργυαβλψ mορε σενσιτιϖε το λεξιχαλ χοmπετιτιον 

デｴ;ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾉW┝ｷI;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐ ふHWﾐSWヴゲﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱン;ぶき ｷデ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ けﾗﾐ−ﾉｷﾐWげ 

mεασυρε οφ λεξιχαλ αχτιϖιτψ ασ σπεεχη ισ υνφολδινγ ιν ρεαλ τιmε ανδ δοεσ νοτ ρεθυιρε α 

λινγυιστιχ ϕυδγmεντ ωηιχη mαψ δεχρεασε τασκ δεmανδσ ανδ ινχρεασε στρατεγιχ προχεσσινγ.   

Τηισ στυδψ αδδρεσσεσ τωο mαιν ηψποτηεσεσ: (1) Ιν λινε ωιτη τηε δυαλ−σψστεmσ αχχουντ 

(Dαϖισ & Γασκελλ, 2009) τηε στρενγτηενινγ ανδ ιντεγρατιον οφ νεω ωορδσ λεαρνεδ φροm 

στορψβοοκ ενχουντερσ σηουλδ ρεθυιρε α περιοδ οφ οφφ−λινε χονσολιδατιον. Αλτερνατιϖελψ, ιτ ισ 

αλσο ποσσιβλε τηατ λεσσ ρελιανχε υπον εξπλιχιτ εξποσυρε ανδ/ορ ενχουντερινγ νεω ωορδσ ιν 

ϖαρψινγ σεντεντιαλ χοντεξτσ χουλδ ωορκ το σπεεδ υπ τηε προχεσσ οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον (ε.γ., 

Φερνανδεσ ετ αλ., 2009). (2) Βασεδ ον πρεϖιουσ φινδινγσ οφ α Ματτηεω Εφφεχτ ιν ωορδ λεαρνινγ 

φροm στοριεσ (ε.γ., Στανοϖιχη, 1986; Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013), εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ 

κνοωλεδγε σηουλδ βε ασσοχιατεδ ωιτη τηε εξτεντ το ωηιχη εξπλιχιτ mεmορψ φορ νεωλψ λεαρνεδ 

ωορδσ ισ στρενγτηενεδ οϖερ τιmε, ανδ ωιτη οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ ιντεγρατιον.   

Μετηοδ 

Παρτιχιπαντσ 

Α τοταλ οφ 73 παρτιχιπαντσ τοοκ παρτ: 40 χηιλδρεν αγεδ 7.06−10.60 ψεαρσ (18 mαλεσ; 

mεαν αγε 8.71 ψεαρσ, ΣD 1.10 ψεαρσ) ανδ 33 αδυλτσ αγεδ 18−30 ψεαρσ (13 mαλεσ; mεαν αγε 

21.39 ψεαρσ, ΣD 2.15 ψεαρσ), αλλοωινγ υσ το εξαmινε δεϖελοπmενταλ χηανγεσ ιν τηε τιmε 

χουρσε οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον. Χηιλδρεν ωερε ρεχρυιτεδ φροm πριmαρψ σχηοολσ σιτυατεδ ιν αρεασ 
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ρεπρεσεντινγ α ρανγε οφ σοχιοεχονοmιχ βαχκγρουνδσ. Τηε αγε ρανγε οφ 7−10 ψεαρσ ωασ 

σελεχτεδ το φαχιλιτατε χοmπαρισον ωιτη πρεϖιουσ φινδινγσ (Βροων ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ 

αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 2013α). Παρενταλ χονσεντ ωασ οβταινεδ φορ αλλ χηιλδρεν.  Αδυλτσ 

ωερε ρεχρυιτεδ φροm τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ ανδ προϖιδεδ ωριττεν χονσεντ. Αδυλτ παρτιχιπαντσ 

ανδ παρεντσ οφ χηιλδ παρτιχιπαντσ χονφιρmεδ αν αβσενχε οφ διαγνοσεδ λεαρνινγ ορ 

νευρολογιχαλ δισαβιλιτιεσ, τηατ τηεψ ηαδ νορmαλ ορ χορρεχτεδ το νορmαλ ϖισιον ανδ ηεαρινγ, 

ανδ ωερε νατιϖε Ενγλιση mονολινγυαλ σπεακερσ. Βοτη γρουπσ σηοωεδ α νορmαλ διστριβυτιον οφ 

αβιλιτψ ον στανδαρδισεδ τεστσ οφ ϖερβαλ αβιλιτψ φροm τηε Wεχησλερ Αββρεϖιατεδ Σχαλεσ οφ 

Ιντελλιγενχε ふIｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾏW;ﾐ T ゲIﾗヴW ﾗﾐ VﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ゲ┌HデWゲデ ヵヶくヲヵが “D Э ΓくΑヱが ンン−75; αδυλτσ 

mεαν Τ σχορε 63.54, ΣD = 6.04, 66−Βヰぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐ┗WヴH;ﾉ ;Hｷﾉｷデ┞ ふIｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾏW;ﾐ T ゲIﾗヴW ﾗﾐ 

Ματριξ Ρεασονινγ 53.35, ΣD = 8.20, 32−69; αδυλτσ mεαν Τ σχορε 57.88, ΣD = 6.11, 48−75) (αλλ 

Κολmογοροϖ−Σmιρνοϖ Ζ σχορεσ ωερε >.75, πσ > .57). Τηε ςοχαβυλαρψ συβτεστ χαπτυρεδ εξιστινγ 

W┝ヮヴWゲゲｷ┗W ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふﾗヴ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ けSWヮデｴげぶ ;ﾐS ヴWケ┌ｷヴWS ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ 

προδυχε δεφινιτιονσ οφ ωορδσ τηατ ινχρεασεδ ιν διφφιχυλτψ.  

Στιmυλι 

Νοϖελ ωορδσ. Παρτιχιπαντσ ωερε ρανδοmλψ αλλοχατεδ το ονε οφ τωο λιστσ οφ 12 στιmυλυσ 

τριπλετσ χοmπρισινγ α さβασεざ (κνοων) ωορδ (ε.γ., δαφφοδιλ), α νοϖελ χοmπετιτορ (ε.γ., δαφφοδατ) 

ανδ α νοϖελ φοιλ φορ τηε 2ΑΦΧ τασκ (ε.γ., δαφφοδαν) (σεε Σ1). Τωο λιστσ (Λιστ 1, Λιστ 2) ωερε 

νεχεσσαρψ το αλλοω τηε βασε ωορδσ φροm τηε υνλεαρνεδ λιστ το αχτ ασ χοντρολ ωορδσ ιν τηε 

παυσε δετεχτιον τασκ. Τηε βασε ωορδσ ωερε πιχτυραβλε νουνσ τηατ ωερε δεεmεδ το βε 

φαmιλιαρ το τηε αγε ρανγε (σεε Ηενδερσον ετ αλ., 2012). Τηεψ χαmε φροm α ρανγε οφ σεmαντιχ 

χατεγοριεσ (ε.γ., ανιmαλσ, φοοδ, πλαντσ, χλοτηινγ, ορναmεντσ, ανδ λανδmαρκσ) τηατ ωερε 

εθυαλλψ διστριβυτεδ αχροσσ λιστσ. TｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ aヴ;ｪﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW H;ゲW ┘ﾗヴSゲ ふWくｪくが さδαφφοぱざぶ ｴ;S 
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νο οτηερ ποσσιβλε χοmπλετιονσ. Τηε βασε ωορδσ ιν εαχη λιστ ωερε mατχηεδ ον νυmβερ οφ 

σψλλαβλεσ (Λιστ 1 mεαν 2.42, ΣD 0.52; Λιστ 2 mεαν 2.33, ΣD 0.49) ανδ πηονεmεσ (Λιστ 1 mεαν 6, 

ΣD 0.73; Λιστ 2 mεαν 6.33, ΣD 0.89), σποκεν λενγτη (Λιστ 1 mεαν 812mσ, ΣD 71mσ; Λιστ 2 mεαν 

835mσ, ΣD 87mσ), ινιτιαλ ωορδ φραγmεντ λενγτη (Λιστ 1 mεαν 275mσ, ΣD 37mσ; Λιστ 2 mεαν 

271mσ, ΣD 36mσ), ανδ φρεθυενχψ ふCｴｷﾉSヴWﾐげゲ PヴｷﾐデWS WﾗヴS D;デ;H;ゲWぎ Lｷゲデ ヱ ﾏW;ﾐ ヲヱくΑヵが “D 

37.22; Λιστ 2 mεαν 35.75, ΣD 59.54; Χελεξ Φρεθυενχψ: Λιστ 1 mεαν 4, ΣD 3.30; Λιστ 2 mεαν 4.5, 

ΣD 4.47): Αλλ π ϖαλυεσ >.35.  

 Στορψ. Τηε νοϖελ ωορδσ φροm εαχη λιστ ωερε εmβεδδεδ ιντο α στορψ ωριττεν βψ τηε 

εξπεριmεντερσ, ενデｷデﾉWS さA D;┞ ;デ デｴW IﾐデWヴｪ;ﾉ;IデｷI )ﾗﾗざ ふσεε Σ2). Τωο ϖερσιονσ οφ τηε στορψ 

ωερε ρεχορδεδ; ονε χονταινινγ τηε νοϖελ ωορδσ φροm Λιστ 1 ανδ τηε οτηερ χονταινινγ τηε 

νοϖελ ωορδσ φροm Λιστ 2. Εϖερψ εφφορτ ωασ mαδε το ρεχορδ τηε στοριεσ υσινγ τηε σαmε πιτχη, 

ιντονατιον, ανδ προσοδψ, ανδ τηεψ ωερε mατχηεδ φορ σποκεν λενγτη (∼6 mινυτεσ λονγ, 1016 

ωορδσ). Τηε ρεχορδεδ στορψ ωασ πρεσεντεδ το παρτιχιπαντσ ϖια ηεαδπηονεσ. Εαχη νοϖελ ωορδ 

οχχυρρεδ φιϖε τιmεσ ατ διστριβυτεδ ποσιτιονσ τηρουγηουτ τηε στορψ ανδ νο νοϖελ ωορδ 

οχχυρρεδ ιν mορε τηαν τωο χονσεχυτιϖε σεντενχεσ. Νονε οφ τηε ωορδσ υσεδ ιν τηε στορψ ηαδ 

αν αγε οφ αχθυισιτιον τηατ εξχεεδεδ 7 ψεαρσ (Κυπερmαν ετ αλ., 2012) το ενσυρε τηατ τηε 

χοντεντ ωασ φαmιλιαρ το τηε αγε ρανγε. Τηε νοϖελ ωορδσ ωερε εmβεδδεδ ιντο σεντενχεσ συχη 

τηατ ινφερενχεσ ηαδ το βε mαδε ιν ορδερ το υνδερστανδ τηειρ ﾏW;ﾐｷﾐｪ ふWくｪくが さCｴﾗヮ Iｴﾗヮがざ 

I;ﾉﾉWS M┌ﾏが さΓραβ ψουρ δολπηεγ ιν χασε ψου γετ χολδざぶく Τηε νοϖελ ωορδσ ηαδ σιmιλαρ 

mεανινγσ το φαmιλιαρ ωορδσ βυτ διφφερεδ ϖια ονε ορ τωο νοϖελ φεατυρεσ. Φορ εξαmπλε, α 

さδαφφοδατざ ｷゲ ふヱぶ α φλψινγ σπαχε ϖεηιχλε, (2) ηασ σεατβελτσ, ανδ (3) ρυνσ ον σταρδυστ. Εαχη νοϖελ 

ωορδ ηαδ τηρεε κεψ σεmαντιχ φεατυρεσ (σεε Σ3). Φιϖε τεαχηερσ ωηο ταυγητ χηιλδρεν οφ τηε 
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ταργετ αγε ρανγε υνανιmουσλψ αγρεεδ τηατ τηε στορψ ωασ γενδερ νευτραλ ανδ αγε αππροπριατε 

ιν τερmσ οφ ιντερεστ ανδ λανγυαγε χοντεντ.  

Προχεδυρε 

 Αδυλτσ ωερε τεστεδ ιν α λαβ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ; χηιλδρεν ωερε τεστεδ ιν α θυιετ 

ροοm ιν τηειρ σχηοολσ. Παρτιχιπαντσ ωερε εξποσεδ το τηε νοϖελ ωορδσ ιν τηε στορψ. 

Ιmmεδιατελψ φολλοωινγ τηισ, mεασυρεσ οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον, χυεδ ρεχαλλ ανδ νοϖελ ωορδ 

ρεχογνιτιον ωερε αδmινιστερεδ ιν τηατ φιξεδ ορδερ (Ηενδερσον ετ αλ., 2012, 2013α, 2013β). 

Παρτιχιπαντσ ωερε ρετεστεδ ον τηεσε mεασυρεσ αφτερ 24 ηουρσ. Ατ τηε ενδ οφ τηε 24−ηουρ 

σεσσιον τηεψ ωερε ασκεδ το δεφινε εαχη νοϖελ ωορδ ανδ τηειρ φαmιλιαριτψ ωιτη τηε εξιστινγ 

βασε ωορδσ ωασ ασσεσσεδ. Αλλ τασκσ ωερε δελιϖερεδ ϖια DΜDΞ (Φορστερ & Φορστερ, 2003). 

Εξποσυρε το τηε νοϖελ ωορδσ: Παρτιχιπαντσ ωερε τολδ τηατ τηεψ ωερε γοινγ το λιστεν το 

α στορψ ;Hﾗ┌デ ;ﾐ さ;ﾉｷWﾐ a;ﾏｷﾉ┞ ┘ｴﾗ ﾉｷ┗W ｷﾐ ゲヮ;IW ανδ ;ヴW ｴ;┗ｷﾐｪ ; S;┞ デヴｷヮ デﾗ ;ﾐ ;ﾉｷWﾐ ┣ﾗﾗざく 

TｴW┞ ┘WヴW デﾗﾉS デｴ;デ さデｴWヴW ﾏ;┞ HW ゲﾗﾏW ┘ﾗヴSゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ ｴ;┗W ﾐﾗデ ｴW;ヴS HWaﾗヴW H┌デ ヮﾉW;ゲW 

χοντινυε το λιστεν ανδ αϖοιδ ασκινγ θυεστιονσ σο τηατ ψου δο νοτ mισσ ανψ οφ τηε ゲデﾗヴ┞ざく Τηεψ 

ωερε φιρστ πρεσεντεδ ωιτη εαχη νοϖελ ωορδ (φροm Λιστ 1 ορ Λιστ 2) ονχε ϖια ηεαδπηονεσ ανδ 

ασκεδ το ρεπεατ ιτ αλουδ. Τηισ προχεδυρε ωασ αδοπτεδ ασ α χονσεθυενχε οφ α πιλοτ 

W┝ヮWヴｷﾏWﾐデが ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲヮﾗﾆWﾐ ゲデﾗヴ┞ ┘;ゲ Sｷゲヴ┌ヮデWS ┘ｴWﾐ デｴW┞ ｴW;ヴS 

τηε νεω ωορδσ ον τηειρ φιρστ οχχυρρενχε.  Χοmmυνιχατιον ωιτη χλασσροοm τεαχηερσ (ωηο αλσο 

προϖιδεδ φεεδβαχκ ον τηε στορψ πριορ το τηε εξπεριmεντ) χονφιρmεδ τηατ αλερτινγ χηιλδρεν το 

νεω κεψ ωορδσ πριορ το υσινγ τηε ωορδσ ιν χοντεξτ ισ χοmmον πραχτιχε ιν τηε χλασσροοm. 

Αλτηουγη τηισ πρε−εξποσυρε αργυαβλψ αχτσ ασ α φορm οφ διρεχτ ινστρυχτιον, τηε βυλκ οφ τηε 

τραινινγ ρελιεδ υπον ινχιδενταλ εξποσυρε το τηε νοϖελ ωορδσ ιν τηε στορψ ιν χοντραστ το 

πρεϖιουσ στυδιεσ (ε.γ., Dυmαψ & Γασκελλ, 2007; Ηενδερσον ετ αλ., 2012; 2013α, 2013β). 
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Ιmπορταντλψ, ιτ ισ υνλικελψ τηατ α σινγλε εξπλιχιτ εξποσυρε το α νοϖελ ωορδ χουλδ βψ ιτσελφ 

συππορτ συβσεθυεντ λεξιχαλ ιντεγρατιον (Γασκελλ & Dυmαψ, 2003); τηυσ, ανψ λεξιχαλ ιντεγρατιον 

τηατ εmεργεσ χαν λαργελψ βε αττριβυτεδ το τηε λεαρνινγ τηατ τακεσ πλαχε ωηιλστ λιστενινγ το τηε 

στορψ. Φολλοωινγ τηισ σινγλε εξποσυρε, παρτιχιπαντσ λιστενεδ το τηε φιχτιτιουσ στορψ (χονταινινγ 

ωορδσ φροm Λιστ 1 ορ Λιστ 2) ανδ ωερε νοτ γιϖεν οππορτυνιτιεσ το ρεπλαψ τηε στορψ.   

Λεξιχαλ ιντεγρατιον τασκ. Α παυσε δετεχτιον τασκ τηεν mεασυρεδ χηανγεσ ιν λεξιχαλ αχτιϖιτψ 

αφτερ εξποσυρε το τηε νοϖελ ωορδ χοmπετιτορσ (Ματτψσ & Χλαρκ, 2002). Παρτιχιπαντσ δεχιδεδ 

ωηετηερ α παυσε ωασ πρεσεντ ορ αβσεντ φορ εαχη σποκεν στιmυλυσ (βψ πρεσσινγ ονε οφ τωο 

βυττονσ ασ θυιχκλψ ανδ ασ αχχυρατελψ ασ ποσσιβλε). Στιmυλι χοmπρισεδ 24 βασε ωορδσ: 12 φορ 

ωηιχη α νοϖελ ωορδ χοmπετιτορ ηαδ βεεν ταυγητ (χοmπετιτορ χονδιτιον) ανδ 12 φορ ωηιχη νο 

χοmπετιτορ ηαδ βεεν ταυγητ (χοντρολ χονδιτιον). Τωεντψ−φουρ φιλλερσ ωερε αλσο ινχλυδεδ. Ηαλφ 

οφ τηε ωορδσ ιν τηε χοmπετιτορ ανδ χοντρολ χονδιτιονσ ανδ ηαλφ οφ τηε φιλλερσ χονταινεδ α 

200mσ παυσε. Φουρ ϖερσιονσ οφ τηε τασκ ωερε χουντερβαλανχεδ αχροσσ παρτιχιπαντσ σο τηατ 

εαχη ιτεm ωασ εθυαλλψ ρεπρεσεντεδ ιν τηε φουρ χελλσ οφ τηε δεσιγν (χοmπετιτορ, παυσε 

πρεσεντ; χοmπετιτορ, παυσε αβσεντ; χοντρολ, παυσε πρεσεντ; χοντρολ, παυσε αβσεντ; χφ. Dυmαψ 

& Γασκελλ, ヲヰヰΑぶく P;┌ゲWゲ ┘WヴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐWS HWaﾗヴW デｴW ﾗﾐゲWデ ﾗa デｴW aｷﾐ;ﾉ ゲ┞ﾉﾉ;HﾉW ふさδαφφο_διλざぶく 

ΡΤ ωασ mεασυρεδ φροm παυσε ονσετ. Ιτεm ορδερ ωασ ρανδοmισεδ φορ εαχη παρτιχιπαντ.  

Εξπλιχιτ mεmορψ τασκσ. Τηρεε mεασυρεσ οφ εξπλιχιτ ωορδ κνοωλεδγε ωερε αδmινιστερεδ. Ιν α 

χυεδ ρεχαλλ τασκが ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｴW;ヴS デｴW aｷヴゲデ ゲ┞ﾉﾉ;HﾉW ふWくｪくが さδαφφざぶ ﾗa デｴW ヱヲ ﾐﾗ┗Wﾉ ┘ﾗヴSゲ ;ﾐS 

ωερε ινστρυχτεδ το χοmπλετε τηε χυε υσινγ ονε οφ τηε ωορδσ τηεψ ηεαρδ ιν τηε στορψ. Α 2ΑΦΧ 

τασκ ωασ αδmινιστερεδ το mεασυρε νοϖελ ωορδ ρεχογνιτιον. Παρτιχιπαντσ ηεαρδ τηε νοϖελ 

┘ﾗヴS ふWくｪくが さδαφφοδατざぶ ;ﾐS デｴW ;IIﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷﾐｪ ﾐﾗ┗Wﾉ aﾗｷﾉ ふWくｪくが さδαφφοδανざぶ ;ﾐS ヮヴWゲゲWS 

βυττον 1 ιφ τηεψ τηουγητ τηε φιρστ ωορδ ωασ τηε ονε τηεψ ηεαρδ ιν τηε στορψ ορ βυττον 2 ιφ 
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τηεψ τηουγητ τηε σεχονδ ωορδ ωασ τηε ονε τηεψ ηεαρδ ιν τηε στορψ. Ορδερ οφ τηε νοϖελ 

ωορδσ ανδ φοιλσ ωασ χουντερβαλανχεδ αχροσσ παρτιχιπαντσ. Αχχυραχψ ωασ ρεχορδεδ. Τηεσε 

τασκσ ωερε αδmινιστερεδ ατ τηε ιmmεδιατε ανδ 24−ηρ τεστσ. Ατ τηε ενδ οφ τηε 24−ηουρ σεσσιον 

παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ το δεφινε τηε mεανινγ οφ εαχη νοϖελ ωορδ (δεφινιτιονσ τασκ), το 

ασχερταιν τηε εξτεντ το ωηιχη παρτιχιπαντσ ηαδ αχθυιρεδ ινφορmατιον αβουτ τηε mεανινγσ οφ 

τηε νοϖελ ωορδσ. TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ┘;ゲ ｪｷ┗Wﾐぎ さI ;ﾏ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ゲ;┞ W;Iｴ ﾗa デｴW ﾐW┘ 

ωορδσ αλουδ ανδ Ι ωουλδ λικε ψου το τελλ mε ωηατ εαχη ωορδ mεανσ. Ιmαγινε ψου αρε 

SWゲIヴｷHｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴS デﾗ ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ ｴ;ゲ ﾐW┗Wヴ ｴW;ヴS ﾗa ｷデ HWaﾗヴWざく Ιφ παρτιχιπαντσ προϖιδεδ 

α σινγλε ωορδ ρεσπονσε τηατ ωασ χορρεχτ (ε.γ., さゲヮ;IWゲｴｷヮざ aﾗヴ さδαφφοδατざぶが デｴW┞ ┘WヴW ;ゲﾆWS 

さC;ﾐ ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW ;Hﾗ┌デ ;っ;ﾐ ┝┝┝いざ.  Εαχη δεφινιτιον ωασ σχορεδ ουτ οφ 3 (mαξ 

σχορε = 36): Παρτιχιπαντσ ρεχειϖεδ ονε ποιντ φορ εαχη δεφινινγ φεατυρε (σεε Σ3).  

Χοντρολ τασκσ. Αφτερ ηεαρινγ τηε στορψ παρτιχιπαντσ ανσωερεδ σιξ θυεστιονσ το χηεχκ τηεψ ηαδ 

χοmπρεηενδεδ τηε στορψ (χοmπρεηενσιον τασκ, Σ4). Εαχη θυεστιον ωασ σχορεδ α mαξιmυm οφ 

τωο ποιντσ (τοταλ ποσσιβλε σχορε 12). Αδυλτσ σχορεδ βεττερ (mεαν=7.91, ΣD=2.40, 4−12) τηαν 

χηιλδρεν (mεαν=5.10, ΣD=2.30, 0−8), Φ(1, 71)=25.95, π<.001, βυτ βοτη γρουπσ σχορεδ α mεαν 

οφ ∼1 περ θυεστιον, συγγεστινγ τηατ ον αϖεραγε, παρτιχιπαντσ χορρεχτλψ αττεmπτεδ εαχη 

θυεστιον. Τηερε ωασ νο σιγνιφιχαντ διφφερενχε βετωεεν Λιστσ, Φ(1,71)=0.75,π>.05.  

 Το ενσυρε τηατ παρτιχιπαντσ ωερε φαmιλιαρ ωιτη τηε βασε ωορδσ (ε.γ., さδαφφοδιλざ), α 

πιχτυρε−ωορδ mατχηινγ τασκ ωασ αδmινιστερεδ ατ τηε ενδ οφ τηε φιναλ σεσσιον οφ τηε 

εξπεριmεντ (αφτερ τηε δεφινιτιονσ τασκ). Φορ εαχη τριαλ, ονε ταργετ πιχτυρε (ε.γ., οφ α δαφφοδιλ) 

ανδ τηρεε διστραχτερσ (2 οτηερ τραινεδ πιχτυρεσ ανδ 1 υντραινεδ διστραχτερ) ωερε δισπλαψεδ ιν 

σεπαρατε θυαδραντσ ον τηε σχρεεν. Α βασε ωορδ ωασ πλαψεδ τηρουγη ηεαδπηονεσ ανδ τηε 

παρτιχιπαντ ποιντεδ το τηε mατχηινγ πιχτυρε. Υντραινεδ διστραχτερσ ωερε mατχηεδ ον αγε οφ 
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αχθυισιτιον το τηε βασε ωορδσ (ΜΡΧ Πσψχηολινγυιστιχ Dαταβασε, Wιλσον, 1988). Τριαλ ορδερ 

ωασ ρανδοmισεδ βυτ τηε σαmε διστραχτερ ιmαγεσ αλωαψσ οχχυρρεδ ωιτη τηε σαmε ταργετ φορ 

εαχη παρτιχιπαντ ανδ τηε ποσιτιον οφ τηεσε φουρ ιmαγεσ ον σχρεεν ρεmαινεδ χονσταντ. Ταργετ 

πιχτυρεσ ωερε εθυαλλψ διστριβυτεδ αχροσσ θυαδραντσ. Αδυλτσ ωερε φαmιλιαρ ωιτη αλλ βασε ωορδσ; 

χηιλδρεν σχορεδ α mεαν 98.90% χορρεχτ (ΣD 3.34%). Ανψ υνφαmιλιαρ ιτεmσ ωερε ρεmοϖεδ ον α 

παρτιχιπαντ−βψ−παρτιχιπαντ βασισ φροm τηε παυσε δετεχτιον αναλψσισ.  

Ρεσυλτσ 

Λεξιχαλ ιντεγρατιον. Τηε ΡΤ ανδ ερρορ δατα (χοmβινεδ αχροσσ ινχορρεχτ ανδ mισσεδ 

ρεσπονσεσ) φορ τηε παυσε δετεχτιον τασκ αρε σηοων ιν Ταβλε 1. Ουτλιερσ ωερε ρεmοϖεδ ιφ ΡΤσ 

ωερε mορε τηαν 2 ΣDσ φροm τηε χονδιτιον mεαν φορ εαχη παρτιχιπαντ σεπαρατελψ (α mεαν οφ 

4.07% τριαλσ φορ αδυλτσ ανδ 3.96% τριαλσ φορ χηιλδρεν, αχροσσ βοτη σεσσιονσ). ΡΤ δατα ωερε 

αναλψσεδ φορ χορρεχτ ρεσπονσεσ ονλψ. ΡΤ ανδ ερρορ δατα ωερε χοmβινεδ φορ παυσε πρεσεντ 

ανδ παυσε αβσεντ τριαλσ (Ηενδερσον ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 2013α, 2013β). 

 Τηε ΡΤ δατα ωερε εντερεδ ιντο α 2 (Χονδιτιον: Χοmπετιτορ, χοντρολ) ξ 2 (Σεσσιον, 0 ηρ, 

24 ηρ) ξ 2 (Γρουπ: Χηιλδρεν, αδυλτσ) mιξεδ−δεσιγν ΑΝΟςΑ (σεε Σ5 φορ αναλψσεσ ωιτη Λιστ ασ αν 

αδδιτιοναλ ϖαριαβλε). Τηερε ωερε σιγνιφιχαντ mαιν εφφεχτσ οφ Σεσσιον, Φ(1, 71)=10.52, π<.01, 

π
2= .13, Χονδιτιον, Φ(1, 71)=12.10, π= .01, π

2=.15, ανδ Γρουπ, Φ (1, 71)=28.33, π<.001, 

π
2=.29: Ρεσπονσεσ ωερε φαστερ φορ τηε 24 ηρ τεστ τηαν τηε 0 ηρ τεστ, φορ τηε χοντρολ τηαν 

χοmπετιτορ χονδιτιονσ, ανδ φορ αδυλτσ τηαν χηιλδρεν. Μοστ ιmπορταντλψ, τηερε ωασ α 

σιγνιφιχαντ Σεσσιον ξ Χονδιτιον ιντεραχτιον, Φ(1, 71)=10.18, π<.01, π
2=.13: Παυσε δετεχτιον 

λατενχιεσ ωερε σιmιλαρ φορ χοmπετιτορ ανδ χοντρολ χονδιτιονσ ατ 0−ηρσ (χοντρολ mεαν 943mσ, 

ΣD = 312mσ, χοmπετιτορ mεαν 949mσ, ΣD = 324mσ, mεαν διφφερενχε 5.80mσ, 95% ΧΙσ −32−

43mσ, τ(72)=0.31, π>.05, δ=.07),  ινδιχατινγ τηατ τηε αχθυισιτιον οφ τηε νοϖελ χοmπετιτορ ηαδ 
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νοτ ινφλυενχεδ λεξιχαλ χοmπετιτιον ατ τηισ τιmε ποιντ. Ηοωεϖερ, ατ 24−ηρσ, παρτιχιπαντσ ωερε 

σλοωερ το ρεσπονδ το τηε χοmπετιτορ ωορδσ τηαν το χοντρολ ωορδσ (χοντρολ mεαν 824mσ, 

ΣD=215mσ, χοmπετιτορ mεαν 920mσ, ΣD=307mσ, mεαν διφφερενχε 96mσ, 95% ΧΙσ 55−136mσ, 

τ(72)=4.73, π<.001, δ=1.11) συγγεστινγ τηατ τηε χοmπετιτορ εφφεχτ ωασ πρεσεντ. Τηε τηρεε−

ωαψ ιντεραχτιον βετωεεν Χονδιτιον, Σεσσιον ανδ Αγε ωασ νοτ σιγνιφιχαντ, ινδιχατινγ τηατ τηε 

χοmπετιτορ εφφεχτ ατ 24−ηρσ (βυτ νοτ 0−ηρσ) ωασ οβταινεδ φορ χηιλδρεν (0 ηρ, mεαν διφφερενχε 

16mσ, ΣD = 201mσ, 95%ΧΙσ −48−80mσ, τ(39)=0.51,π>.05, δ=0.16; 24 ηρ, mεαν διφφερενχε 

134mσ, ΣD=216mσ, 95% ΧΙσ 65−203mσ, τ(39)=3.92,π<.001, δ=1.26) ανδ αδυλτσ (0 ηρ, mεαν 

διφφερενχε −7mσ, ΣD = 93mσ, 95%ΧΙσ −39−26mσ, τ(32)=−0.41,π>.05, δ=0.14; 24 ηρ, mεαν 

διφφερενχε 49mσ, ΣD=81mσ, 95% ΧΙσ 21−78mσ, τ(32)=3.51,π<.01, δ=1.24). Τηερε ωασ α 

mαργιναλ Χονδιτιον ξ Γρουπ ιντεραχτιον, Φ (1, 71) = 3.75, π =  .057, π
2= .05, ινδιχατιϖε οφ α 

λαργερ οϖεραλλ διφφερενχε βετωεεν χοντρολ ανδ χοmπετιτορ χονδιτιονσ φορ χηιλδρεν τηαν φορ 

αδυλτσき ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴW ゲ;ﾏW ANOVA IﾗﾐS┌IデWS ﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲげ ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲWS ‘T ゲIﾗヴWゲ ふｷくWくが ┣ 

σχορεσ) συγγεστσ τηατ τηισ ιντεραχτιον οχχυρρεδ ασ α ρεσυλτ οφ γλοβαλλψ σλοωερ παυσε δετεχτιον 

ΡΤσ φορ τηε χηιλδρεν, λεαϖινγ λαργερ ροοm φορ α διφφερενχε βετωεεν χοmπετιτορ ανδ χοντρολ 

χονδιτιονσ. Ιν τηισ ζ−σχορε αναλψσισ, τηε mαιν εφφεχτσ οφ Χονδιτιον, Φ(1, 71)=13.66, π<.001, 

π
2=.16, ανδ Σεσσιον, Φ(1, 71)=12.10, π<.01, π

2=.15, ανδ τηε χρυχιαλ Χονδιτιον ξ Σεσσιον 

ιντεραχτιον ρεmαινεδ σιγνιφιχαντ, Φ(1, 71)=13.88, π<.001, π
2=.16; νειτηερ χηιλδρεν ορ αδυλτσ 

σηοωεδ α σιγνιφιχαντ χοmπετιτιον εφφεχτ ατ 0−ηρσ (χηιλδρεν, τ(39)=0.74, π>.05; αδυλτσ, τ(32)=−

0.45, π>.05) βυτ βοτη γρουπσ σηοωεδ α σιγνιφιχαντ χοmπετιτιον εφφεχτ ατ 24−ηρσ (χηιλδρεν, 

τ(39)=4.25, π<.001; αδυλτσ, τ(32)=3.34, π<.01). Ηοωεϖερ, τηερε ωασ νο mαιν εφφεχτ οφ Γρουπ, 

Φ(1, 71)=0.89, π>.05, π
2=.01, ανδ αλτηουγη χηιλδρεν χοντινυεδ το σηοω α νυmεριχαλλψ λαργερ 

χοmπετιτιον εφφεχτ ωηεν χολλαπσινγ αχροσσ σεσσιονσ (ζ−σχορε διφφερενχε βετωεεν χοmπετιτορ 

ανδ χοντρολ χονδιτιονσ = −.19, ΣD = 0.34, τ(39)=−3.57, π<.001) τηαν αδυλτσ (ζ σχορε διφφερενχε 
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= −.10, ΣD=0.32, τ(32) =−1.72, π=.095), τηε Χονδιτιον ξ Γρουπ ιντεραχτιον ωασ νοτ σιγνιφιχαντ, 

Φ(1, 71)=1.52, π>.05, π
2=.02. Ιν συm, ασ σηοων ιν Φιγυρε 1, νειτηερ γρουπ σηοωεδ α 

σιγνιφιχαντ χοmπετιτιον εφφεχτ ιmmεδιατελψ αφτερ εξποσυρε το τηε νοϖελ ωορδσ βυτ βοτη 

γρουπσ σηοωεδ α σιγνιφιχαντ χοmπετιτιον εφφεχτ 24 ηουρσ.  

 Τηε ερρορ δατα (χοmβινινγ παυσε πρεσεντ ανδ αβσεντ τριαλσ) αρε αλσο πρεσεντεδ ιν 

Ταβλε 1. Ερρορ ρατεσ ωερε ϖερψ λοω (ι.ε., ∼1 ουτ οφ 12 ιτεmσ φορ χηιλδρεν ανδ ∼0.5 ουτ οφ 12 

ιτεmσ φορ αδυλτσ). Eヴヴﾗヴゲ ┘WヴW Wケ┌;ﾉﾉ┞ SｷゲデヴｷH┌デWS ;Iヴﾗゲゲ ヮ;┌ゲW ヮヴWゲWﾐデ ふけ┞Wゲげぶ ;ﾐS ヮ;┌ゲW 

;HゲWﾐデ ふけﾐﾗげぶ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ (π>.05) ανδ διδ νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερ ατ τηε 0−ηρ τεστ (π>.05) ορ τηε 

24−ηρ τεστ (π>.05). Τηε ερρορ δατα ωερε εντερεδ ιν α 2 (Χονδιτιον: Χοmπετιτορ, χοντρολ) ξ 2 

(Σεσσιον, 0 ηρ, 24 ηρ) ξ 2 (Γρουπ: Χηιλδρεν, αδυλτσ) mιξεδ−δεσιγν ΑΝΟςΑ. Χηιλδρεν mαδε 

mορε ερρορσ τηαν αδυλτσ (Γρουπ, Φ(1, 71)=21.30, π<.001, π
2=.23). Τηερε ωερε νο οτηερ mαιν 

εφφεχτσ ορ ιντεραχτιονσ: Χονδιτιον, Φ(1, 71)=0.28, π>.05, π
2=.004, Σεσσιον, Φ(1, 71)=0.06, 

π>.05, π
2=.001; Χονδιτιον ξ Σεσσιον, Φ (1, 71)=0.33, π>.05, π

2=.01, Χονδιτιον ξ Γρουπ, Φ(1, 

71)=0.59, π>.05, π
2=.01, Χονδιτιον ξ Σεσσιον ξ Γρουπ, Φ(1, 71)=.03, π>.05, π

2=.00.  

 Εξπλιχιτ mεmορψ. Περφορmανχε ον τηε τασκσ οφ εξπλιχιτ mεmορψ ισ σηοων ιν Ταβλε 1.  

Χυεδ Ρεχαλλ. Περφορmανχε ωασ ποορ φορ βοτη γρουπσ; το χαπτυρε παρτιαλλψ χορρεχτ 

ρεσπονσεσ, α ρεσπονσε ωασ αλλοχατεδ 2 ποιντσ ιφ τηε ωηολε ωορδ ωασ χορρεχτλψ ρεχαλλεδ ορ 1 

ποιντ ιφ ιτ ωασ χορρεχτ απαρτ φροm ﾗﾐW ヮｴﾗﾐWﾏW ふWくｪくが さδαφφοδετざが さδαφφοδιτざぶ2. Τηε δατα ωερε 

εντερεδ ιν α 2 (Σεσσιον, 0 ηρ, 24 ηρ) ξ 2 (Γρουπ: Χηιλδρεν, αδυλτσ) mιξεδ−δεσιγν ΑΝΟςΑ (σεε 

Σ5). Τηερε ωασ α σιγνιφιχαντ mαιν εφφεχτ οφ Σεσσιον, Φ (1, 71)=126.82, π<.001, π
2=.64: 

Παρτιχιπαντσ ρεχαλλεδ σιγνιφιχαντλψ mορε σψλλαβλεσ οφ τηε νοϖελ ωορδσ ατ τηε 24 ηρ τεστ τηαν ατ 

0 ηρσ. Τηερε ωασ α σιγνιφιχαντ mαιν εφφεχτ οφ Γρουπ, Φ (1, 71) = 65.57, π < .001, π
2= .48, ανδ α 

σιγνιφιχαντ Σεσσιον ξ Γρουπ ιντεραχτιον, Φ (1, 71) = 8.45, π < .01, π
2= .11: Αδυλτσ σηοωεδ 

λαργερ ιmπροϖεmεντσ φροm τηε 0ηρ τεστ το τηε 24 ηρ τεστ (mεαν ιmπροϖεmεντ=5.09 σψλλαβλεσ, 



19 

 

ΣD=3.25 σψλλαβλεσ, 95% ΧΙσ 3.94−6.24, τ(32)=8.99, π<.001, δ=3.18) τηαν χηιλδρεν (mεαν 

ιmπροϖεmεντ=3 σψλλαβλεσ, ΣD=2.88 σψλλαβλεσ, 95% ΧΙσ 2.08−3.92, τ(39)=6.58, π<.001, δ=2.11).   

 Νοϖελ Wορδ Ρεχογνιτιον. Αλλ αδυλτσ αχηιεϖεδ αν αχχυραχψ σχορε τηατ εξχεεδεδ χηανχε 

(ι.ε., 50%). Νινε χηιλδρεν σηοωεδ ρεχογνιτιον σχορεσ ατ 50% ορ λοωερ ατ 0−ηρσ (mεαν=48.15%, 

ΣD=3.67%, ρανγε 41.67−50%); ηοωεϖερ, αλλ οφ τηεσε χηιλδρεν σηοωεδ ιmπροϖεmεντσ ατ 24−

ηρσ (mεαν 84.26%, ΣD = 11.37%, ρανγε 83.33−100%), χονφιρmινγ τηατ νο χηιλδ περφορmεδ ατ 

50% ορ βελοω φορ βοτη σεσσιονσ. Αχχυραχψ δατα ωερε εντερεδ ιν α 2 (Σεσσιον, 0 ηρ, 24 ηρ) ξ 2 

(Γρουπ: Χηιλδρεν, αδυλτσ) mιξεδ−δεσιγν ΑΝΟςΑ (σεε Σ5). Τηερε ωασ α mαιν εφφεχτ οφ Σεσσιον, 

Φ(1, 71)=8.62, π<.01, π
2 =.11: Παρτιχιπαντσ ρεχογνισεδ mορε ωορδσ ατ τηε 24 ηρ τεστ τηαν ατ 0 

ηρσ. Τηερε ωασ αλσο α σιγνιφιχαντ mαιν εφφεχτ οφ Γρουπ, Φ (1, 71) = 47.25, π<.001, π
2 = .40, ανδ 

α σιγνιφιχαντ Σεσσιον ξ Γρουπ ιντεραχτιον, Φ (1, 71) = 3.93, π<.05, π
2= .05: Αδυλτσ σηοωεδ 

σmαλλερ ιmπροϖεmεντσ φροm τηε 0ηρ τεστ το τηε 24 ηρ τεστ (mεαν ιmπροϖεmεντ=2.02%, 

ΣD=10.21%, 95% ΧΙσ 1.60−5.64%, τ(32)=1.14, π>.05, δ=0.40) τηαν χηιλδρεν (mεαν=10.42%, 

ΣD=22.47%, 95% ΧΙσ 3.23−17.60%, τ(39)=2.93, π<.01, δ=0.94), λικελψ δυε το α χειλινγ εφφεχτ ιν 

τηε αδυλτ γρουπ.  Ινδεεδ, 24 ουτ οφ 33 οφ τηε αδυλτσ ιν τηε σαmπλε σηοωεδ αχχυραχψ ατ 92% ορ 

ηιγηερ ατ τηε 0ηρ τεστ (10 αδυλτσ σχορεδ 100% ανδ α φυρτηερ 14 σχορεδ 92%). 

Dεφινιτιονσ. Α 2 (Γρουπ: Χηιλδρεν, αδυλτσ) ξ 2 (Λιστ, 1, 2) βετωεεν−συβϕεχτσ ΑΝΟςΑ ωασ 

περφορmεδ ον τηε δεφινιτιονσ σχορεσ (Ταβλε 1). Περφορmανχε ωασ λοω φορ βοτη γρουπσ, βυτ 

αδυλτσ περφορmεδ σιγνιφιχαντλψ βεττερ τηαν χηιλδρεν (Φ(1, 72)=52.17, π<.001, π
2=.43). Φορ τηε 

mαϕοριτψ οφ ρεσπονσεσ, παρτιχιπαντσ διδ νοτ αττεmπτ α δεφινιτιον ορ προϖιδεδ α ϖαγυε ονε−

ωορδ γυεσゲ ふWくｪくが さIﾉﾗデｴｷﾐｪざが さ;ﾉｷWﾐざ). Εϖεν ωηεν τηε ονε−ωορδ ρεσπονσεσ ωερε χορρεχτ, 

παρτιχιπαντσ ϖερψ ραρελψ προϖιδεδ mορε ινφορmατιον ωηεν προmπτεδ. Σιγνιφιχαντ ποσιτιϖε 

χορρελατιονσ βετωεεν στορψ χοmπρεηενσιον σχορεσ ανδ δεφινιτιονσ σχορεσ ωερε φουνδ φορ 



20 

 

χηιλδρεν (ρ(40)=.31, π<.05) ανδ αδυλτσ (ρ(33)=.46, π<.01), συγγεστινγ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαδ 

ρεταινεδ mορε mεανινγφυλ ινφορmατιον αβουτ τηε νοϖελ ωορδσ αλσο σηοωεδ συπεριορ 

ιmmεδιατε χοmπρεηενσιον οφ τηε στορψ.  

Χορρελατιονσ βετωεεν χονσολιδατιον εφφεχτσ ανδ εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε.  

Χονσολιδατιον εφφεχτσ (ι.ε., οϖερνιγητ χηανγεσ ιν περφορmανχε) ωερε χαλχυλατεδ φορ λεξιχαλ 

χοmπετιτιον εφφεχτσ (ιν mσ) ανδ εξπλιχιτ πηονολογιχαλ mεmορψ βψ χαλχυλατινγ τηε διφφερενχε 

βετωεεν τηε χοmπετιτιον εφφεχτ ορ χυεδ ρεχαλλ σχορεσ ατ 24 ηρσ ανδ 0 ηρσ. Τωο−ταιλεδ 

PW;ヴゲﾗﾐげゲ ρ χορρελατιονσ ωερε περφορmεδ βετωεεν τηεσε σχορεσ ανδ ραω σχορεσ ον τηε 

στανδαρδισεδ τεστ οφ εξπρεσσιϖε ϖοχαβυλαρψ, φορ χηιλδρεν (ν 40) ανδ αδυλτσ (ν 33) σεπαρατελψ.  

Λεξιχαλ ιντεγρατιον. Οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον χορρελατεδ ωιτη εξιστινγ 

ϖοχαβυλαρψ φορ χηιλδρεν (ρ=.40, π=.01, ανδ ωηεν αγε ωασ χοντρολλεδ, ρ=.33, π=.043) βυτ νοτ 

αδυλτσ (ρ=−.04, π=.81): Χονσιστεντ ωιτη τηε ηψποτηεσισ, χηιλδρεν ωιτη λαργερ εξιστινγ 

ϖοχαβυλαριεσ σηοωεδ λαργερ γαινσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον αφτερ 24 ηουρσ (Φιγυρε 2). CｴｷﾉSヴWﾐげゲ 

λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτ ατ 0 ηρσ διδ νοτ χορρελατε ωιτη ϖοχαβυλαρψ (ρ=−.13, π=.42) βυτ 

χηιλδρεν ωιτη λαργερ λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ ατ 24 ηρσ εξηιβιτεδ λαργερ εξιστινγ 

ϖοχαβυλαριεσ (ρ=.43, π=.006). Τηισ συγγεστσ τηατ ιτ ισ τηε λεϖελ οφ χοmπετιτιον βετωεεν νεω 

ανδ εξιστινγ πηονολογιχαλ κνοωλεδγε αφτερ οφφ−λινε χονσολιδατιον τηατ ισ λινκεδ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 

εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε, ρατηερ τηαν περφορmανχε ον τηε παυσε δετεχτιον τασκ 

γενεραλλψ.   

Εξπλιχιτ πηονολογιχαλ mεmορψ. Οϖερνιγητ ιmπροϖεmεντσ ιν χυεδ ρεχαλλ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ 

ωιτη εξπρεσσιϖε ϖοχαβυλαρψ φορ χηιλδρεν (ρ=.36, π<.023, ανδ ωηεν αγε ωασ χοντρολλεδ, ρ=.34, 

π=.03), βυτ νοτ φορ αδυλτσ (χυεδ ρεχαλλ, ρ=−.05, π=.80) (Φιγυρε 2). ΧηｷﾉSヴWﾐげゲ I┌WS ヴWI;ﾉﾉ 
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περφορmανχε ατ 0 ηρσ διδ νοτ χορρελατε ωιτη εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ (ρ=.25, π = .123) βυτ χηιλδρεν 

ωιτη βεττερ χυεδ ρεχαλλ ατ 24 ηρσ σηοωεδ λαργερ ϖοχαβυλαριεσ (ρ = .38, π = .017). Χορρελατιονσ 

ωερε νοτ περφορmεδ βετωεεν εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε ανδ νοϖελ ωορδ ρεχογνιτιον ον 

τηε 2ΑΦΧ τασκ δυε το τηε χειλινγ εφφεχτσ ιν τηισ δατα (σεε Σ6). 

Τηεσε χορρελατιονσ συγγεστ τηατ τηε χονσολιδατιον οφ νεω πηονολογιχαλ φορmσ ισ ασσοχιατεδ 

ωιτη α ριχηερ νετωορκ οφ εσταβλισηεδ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε δυρινγ χηιλδηοοδ.  

Χορρελατιονσ βετωεεν χονσολιδατιον εφφεχτσ ανδ νοϖελ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε. Εξπλορατορψ 

χορρελατιονσ ωερε περφορmεδ βετωεεν οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον ανδ εξπλιχιτ 

πηονολογιχαλ mεmορψ ανδ σχορεσ ον τηε νοϖελ ωορδ δεφινιτιονσ τασκ το εξαmινε ασσοχιατιονσ 

βετωεεν πηονολογιχαλ ανδ σεmαντιχ ασπεχτσ οφ νοϖελ ωορδ λεαρνινγ (Περφεττι & Ηαρτ, 2002). 

TｴWヴW ┘WヴW ﾐﾗ IﾗヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ﾗ┗Wヴﾐｷｪｴデ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ﾉW┝ｷI;ﾉ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 

ορ αδυλτσげ δεφινιτιονσ οφ τηε νοϖελ ωορδσ ατ τηε 24 ηουρ σεσσιον (χηιλδρεν, ρ=.02, π=.92; 

αδυλτσ, ρ=−.23, π=.20). Ηοωεϖερ, φορ χηιλδρεν τηερε ωασ α σιγνιφιχαντ ποσιτιϖε χορρελατιον 

βετωεεν οϖερνιγητ ινχρεασεσ ιν χυεδ ρεχαλλ ανδ τηειρ δεφινιτιονσ οφ τηε νοϖελ ωορδσ (ρ=.41, 

π=.008; ωηεν χοντρολλινγ φορ αγε, ρ=.41, π=.01; αδυλτσ, ρ=.11, π=.56). CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;νχε 

ον τηε νοϖελ ωορδ δεφινιτιονσ τασκ σιγνιφιχαντλψ χορρελατεδ ωιτη χυεδ ρεχαλλ περφορmανχε ατ 

24 ηρσ (ρ=.43, π=.005) βυτ νοτ ατ 0 ηρσ (ρ=.29, π=.07). Τηυσ, χηιλδρεν ωηο ωερε βεττερ ατ 

ρεχαλλινγ τηε νεω πηονολογιχαλ φορmσ ατ 24ηρσ (ανδ σηοωεδ βιγγερ οϖερνιγητ ιmπροϖεmεντσ) 

ωερε αλσο βεττερ ατ ρεχαλλινγ τηειρ mεανινγσ 24 ηρσ αφτερ ηεαρινγ τηε στορψ (Σ6). 

Dισχυσσιον 

Τηισ στυδψ πρεσεντσ νοϖελ W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲげ ﾏWﾏﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┘ﾗヴSゲ 

λεαρνεδ τηρουγη λιστενινγ το στοριεσ αρε στρενγτηενεδ ανδ ιντεγρατεδ ωιτη εξιστινγ 
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κνοωλεδγε οϖερ 24−ηουρσ. Χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ ρεσεαρχη, τηε mαϕοριτψ οφ χηιλδρεν (αγεδ 

7−10 ψεαρσ) ανδ αδυλτσ ωερε αβλε το ρεχογνισε α συβσταντιαλ προπορτιον οφ τηε νεω ωορδσ 

ιmmεδιατελψ αφτερ ηεαρινγ τηε στορψ (Dιχκινσον, 1984; Ελλεψ, 1989; Πεννο ετ αλ., 2002; 

Ροββινσ & Εηρι, 1994; Σενεχηαλ & Χορνελλ, 1993; Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013), ανδ τηειρ 

εξπλιχιτ πηονολογιχαλ mεmορψ ωασ ενηανχεδ αφτερ οφφ−λινε χονσολιδατιον (Wιλκινσον & 

Ηουστον−Πριχε, 2013; Wιλλιαmσ & Ηορστ, 2014). Τηεσε δατα αδϖανχε πρεϖιουσ φινδινγσ βψ 

σηοωινγ τηατ τηε νοϖελ ωορδσ βεχαmε ιντεγρατεδ ωιτη εξιστινγ λεξιχαλ κνοωλεδγε ονλψ αφτερ 

οφφ−λινε χονσολιδατιον: Λεξιχαλ χοmπετιτιον ωασ νοτ εϖιδεντ σηορτλψ αφτερ στορψ εξποσυρε, βυτ 

α ροβυστ εφφεχτ ωασ φουνδ φορ βοτη χηιλδρεν ανδ αδυλτσ αφτερ 24 ηουρσ. Τηισ ισ ιmπορταντ 

βεχαυσε ιτ ηασ βεεν αργυεδ τηατ mεασυρεσ οφ ρεχογνιτιον ορ ρεχαλλ οφ νεω ωορδσ δο νοτ 

mεασυρε τηε φυλλ εξτεντ οφ λεξιχαλ ενγαγεmεντ βεχαυσε τηεψ χαννοτ αδδρεσσ ωηετηερ ορ νοτ 

τηε νεω ινφορmατιον ηασ βεεν στορεδ ωιτηιν λεξιχαλ νετωορκσ (Γασκελλ & Dυmαψ, 2003; Λεαχη 

& Σαmυελ, 2007). Τηε δατα αδδ φυρτηερ ωειγητ το τηε δυαλ−mεmορψ σψστεmσ αχχουντ οφ 

ϖοχαβυλαρψ αχθυισιτιον (Dαϖισ & Γασκελλ, 2009) ανδ βυιλδ ον πρεϖιουσ στυδιεσ ωιτη χηιλδρεν 

(Βροων ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 2013α, 2013β) ανδ αδυλτσ 

(Dυmαψ & Γασκελλ, 2007; Γασκελλ & Dυmαψ, 2008; Ταmmινεν ετ αλ., 2008), συγγεστινγ τηατ 

τηε δελαψεδ εmεργενχε οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον φορ νεω ωορδσ ισ νοτ α χονσεθυενχε οφ διρεχτ 

ινστρυχτιον οφ νοϖελ ωορδ φορmσ βυτ χαν αλσο βε οβσερϖεδ αφτερ mορε ιmπλιχιτ λεαρνινγ.  

Αλτηουγη τηε παττερν οφ ρεσυλτσ χονφιρmεδ ουρ ηψποτηεσισ τηατ τηερε ωουλδ βε α 

χοmπετιτιον εφφεχτ αφτερ 24 ηρσ βυτ νοτ ιmmεδιατελψ αφτερ τραινινγ, ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε 

τηατ τηερε ωασ συβσταντιαλ ϖαριαβιλιτψ ιν τηε οβσερϖεδ λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ, παρτιχυλαρλψ 

φορ χηιλδρεν ατ τηε 0−ηρ σεσσιον. Ον αϖεραγε χηιλδρεν ωερε 16mσ σλοωερ το ρεσπονδ το 

IﾗﾏヮWデｷデﾗヴ ┘ﾗヴSゲ ふWくｪくが さδαφφο_διλざぶ デｴ;ﾐ Iﾗﾐデρολ ωορδσ ατ τηε 0−ηρ σεσσιον, βυτ τηε στανδαρδ 
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δεϖιατιον ωασ λαργε (201mσ) ανδ τηε διφφερενχε βετωεεν χονδιτιονσ ρανγεδ φροm −575mσ το 

626mσ. Φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το υνδερστανδ τηε φαχτορσ τηατ υνδερπιν τηισ ϖαριανχε.     

Νεϖερτηελεσσ, τηε φινδινγσ χοντραστ ωιτη αν αρτιφιχιαλ λανγυαγε λεαρνινγ εξπεριmεντ βψ 

Φερνανδεσ ετ αλ. (2009) ωηο φουνδ χλεαρ εϖιδενχε οφ λεξιχαλ χοmπετιτιον ιmmεδιατελψ αφτερ 

λεαρνινγ φροm νοϖελ ωορδσ εξτραχτεδ ιmπλιχιτλψ φροm α χοντινυουσ σψλλαβλε στρεαm. Αν 

ιντερπρετιον οφ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ σοmε φορmσ οφ ιmπλιχιτ λεαρνινγ χαν βψπασσ τηε εξτενδεδ 

χονσολιδατιον προχεσσ οβσερϖεδ ηερε (Χουτανχηε & Τηοmπσον−Σχηιλλ, 2014; Σηαρον ετ αλ., 

2011). Ηοωεϖερ, τηερε αρε αλσο σεϖεραλ οτηερ διφφερενχεσ βετωεεν τηε τωο εξπεριmεντσ τηατ 

mαψ ηαϖε βεεν ινφλυεντιαλ. Φερνανδεσ ετ αλ ινχορπορατεδ ηιγη λεϖελσ οφ εξποσυρε το τηε νεω 

ωορδσ δυρινγ τραινινγ (ι.ε., υπ το 189 εξποσυρεσ ιν Εξπεριmεντ 1). Ιτ ισ ποσσιβλε τηατ εξτρεmε 

λεϖελσ οφ εξποσυρε χαν λεαδ το τηε φορmατιον οφ α (ποσσιβλψ ηιπποχαmπαλ) νοϖελ ωορδ 

ρεπρεσεντατιον τηατ ισ συφφιχιεντλψ στρονγ το αφφεχτ ρεχογνιτιον οφ εξιστινγ νειγηβουρσ πριορ το 

χονσολιδατιον/ιντεγρατιον. Φυρτηερmορε, τηε εξτενδεδ ανδ ιντερλεαϖεδ νατυρε οφ τηε τραινινγ 

σεσσιον υσεδ βψ Φερνανδεσ ετ αλ mαψ ηαϖε φαχιλιτατεδ λεξιχαλ ιντεγρατιον (χφ. Λινδσαψ & 

Γασκελλ, 2013). Φιναλλψ, Φερνανδεσ ετ αλ υσεδ λεξιχαλ δεχισιον ασ α τεστ οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον. 

Λεξιχαλ δεχισιον ρεσπονσε τιmεσ δο νοτ προϖιδε αν ον−λινε mεασυρε οφ λεξιχαλ χοmπετιτιον ασ 

τηε σπεεχη στρινγ ισ βεινγ ηεαρδ (Γολδινγερ, 1998; Wαγενmακερσ ετ αλ., 2004; Γασκελλ & 

Dυmαψ, 2003; Ηενδερσον ετ αλ., 2013α; Σζmαλεχ ετ αλ., 2012) ανδ ηενχε, λεξιχαλ δεχισιον 

ρεσπονσε τιmεσ αρε mορε ινφλυενχεδ βψ στρατεγιχ δεχισιον προχεσσεσ (ε.γ., αωαρενεσσ οφ τηε 

οϖερλαπ βετωεεν νεω ανδ εξιστινγ ωορδσ) ωηιχη χουλδ αχχουντ φορ τηε ιmmεδιατε 

χοmπετιτιον εφφεχτ. Σζmαλεχ ετ αλ (2012) υσεδ αν ιmπλιχιτ ωορδ λεαρνινγ προχεδυρε (ι.ε., Ηεββ 

λεαρνινγ) ┘ｷデｴ ヮ;┌ゲW SWデWIデｷﾗﾐ ;ゲ ; ﾏﾗヴW けﾗﾐ−ﾉｷﾐWげ mεασυρε οφ λεξιχαλ ιντεγρατιον δυρινγ 

σπεεχη ρεχογνιτιον, ανδ σιmιλαρ το τηισ στυδψ, ρεϖεαλεδ τηατ λεξιχαλ χοmπετιτιον βετωεεν νεω 
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ανδ εξιστινγ ωορδσ εmεργεδ ονλψ 12 ηουρσ αφτερ τραινινγ ανδ νοτ ιmmεδιατελψ.  

Ιν χοmπαρισον το πρεϖιουσ στυδιεσ τηατ ηαϖε υσεδ mορε διρεχτ φορmσ οφ ινστρυχτιον 

ανδ ινχορπορατεδ γρεατερ νυmβερσ οφ εξποσυρεσ (ε.γ., Βροων ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 

2012; 2013α; 2013β; Dυmαψ & Γασκελλ, 2007), τηε λεϖελσ οφ εξπλιχιτ πηονολογιχαλ ανδ 

σεmαντιχ mεmορψ φορ τηε νοϖελ ωορδσ ωερε λοω. Nﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞が ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ 

ρεχογνισε τηε νοϖελ ωορδσ ωασ τψπιχαλλψ βεττερ τηαν τηειρ αβιλιτψ το ρεχαλλ ανδ προδυχε τηε 

νοϖελ ωορδσ (Βροων ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 2012, 2013α; Dυmαψ & Γασκελλ, 2007; 

ΜχΜυρραψ ετ αλ., 2012); ηοωεϖερ, χηιλδρεν ονλψ ρεχαλλεδ 11% οφ νοϖελ ωορδσ ανδ αδυλτσ 

ρεχαλλεδ ονλψ 29% οφ νοϖελ ωορδσ ιmmεδιατελψ αφτερ τραινινγ. Χηιλδρεν ανδ αδυλτσ οφ α σιmιλαρ 

αγε ρανγε ιν Ηενδερσον ετ αλ (2013α) σηοωεδ mεαν χυεδ ρεχαλλ ρατεσ οφ 18% ανδ 61% 

ιmmεδιατελψ αφτερ τραινινγ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε ρελατιϖελψ λοω ρεχαλλ ρατε ιν τηισ στυδψ ισ νοτ 

συρπρισινγ. Τηεσε φιγυρεσ αλιγν ωιτη Σωανβορν ανδ δε Γλοππερ (1999), ωηο πρεσεντ α mετα−

αναλψσισ χονχλυδινγ τηατ ονλψ 15% οφ υνκνοων ωορδσ αρε λεαρνεδ φροm στορψ εξποσυρε 

ふ┘ｴWヴW けﾉW;ヴﾐｷﾐｪげ ｷσ mεασυρεδ βψ περφορmανχε ον εξπλιχιτ τασκσ οφ mεmορψ) (σεε αλσο 

Βιεmιλλερ & Βοοτε, 2006). Dοχκρελλ ετ αλ (2007) αλσο οβταινεδ λοω ρατεσ οφ λεαρνινγ ωηεν 

υνφαmιλιαρ σχιενχε ωορδσ ωερε πρεσεντεδ ινχιδενταλλψ το χηιλδρεν ιν ϖιδεο χλιπσ. Τηυσ, 

αλτηουγη χηιλδρεν χλεαρλψ λεαρν α γρεατ δεαλ οφ τηειρ ϖοχαβυλαρψ ιmπλιχιτλψ τηρουγη αχτιϖιτιεσ 

συχη ασ στορψ εξποσυρε, τηε ϖολυmε οφ ωορδσ αχθυιρεδ φροm α σινγλε οχχασιον ωιλλ βε λεσσ 

τηαν mιγητ βε αχθυιρεδ φροm α mορε διρεχτ τραινινγ σεσσιον.  Λοω λεϖελσ οφ ρεχαλλ mαψ συγγεστ 

τηατ τοο mανψ νοϖελ ωορδσ ωερε ινχορπορατεδ ιντο τηε στορψ ορ τηατ τηερε ωερε τοο φεω 

εξποσυρεσ. Φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το υνδερστανδ τηε οπτιmαλ χονδιτιονσ βψ ωηιχη 

χηιλδρεν χαν χονσολιδατε νεω ϖοχαβυλαρψ φροm στορψ εξποσυρε (Ηορστ, 2013).  

Γιϖεν τηεσε ρελατιϖελψ ποορ λεϖελσ οφ νοϖελ ωορδ ρεχαλλ, ιτ ισ στρικινγ τηατ αδυλτσ ανδ 
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παρτιχυλαρλψ χηιλδρεν σηοωεδ στατιστιχαλλψ ροβυστ λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ ατ τηε 24−ηουρ 

τεστ. Τηισ χουλδ βε συγγεστιϖε οφ α δισσοχιατιον, συχη τηατ λεαρνινγ χονδιτιονσ τηατ αρε mορε 

ιmπλιχιτ ηαϖε α νεγατιϖε ιmπαχτ ον τηε λεϖελ οφ εξπλιχιτ κνοωλεδγε γαινεδ βυτ λιττλε ιmπαχτ ον 

τηε けｷﾏヮﾉｷIｷデげ χοmπετιτιον εφφεχτ. Συχη α δισσοχιατιον ηασ βεεν συγγεστεδ ιν πρεϖιουσ αδυλτ 

στυδιεσ. Ταmmινεν ετ αλ (2010) φουνδ α χορρελατιον βετωεεν σλοω ωαϖε σλεεπ ανδ οϖερνιγητ 

γαινσ ιν ρεχογνιτιον σπεεδ το νοϖελ ωορδσ βυτ α χορρελατιον βετωεεν σλεεπ σπινδλε δενσιτψ 

ανδ λεξιχαλ χοmπετιτιον συγγεστιϖε οφ διφφερεντ mεχηανισmσ υνδερπιννεδ βψ διφφερεντ 

χοmπονεντσ οφ τηε σλεεπ αρχηιτεχτυρε.  Εϖιδενχε αλσο συγγεστσ τηατ τηεσε τωο τψπεσ οφ 

χονσολιδατιον (φορ εξπλιχιτ mεmορψ ανδ φορ ιντεγρατιον) χαν δισσοχιατε ιν χηιλδρεν ωιτη αυτισm 

σπεχτρυm δισορδερσ (Ηενδερσον, Ποωελλ, Γασκελλ & Νορβυρψ, 2014). Αλιγνινγ ωιτη τηισ 

δισσοχιατιον, εξπλιχιτ πηονολογιχαλ ρεχαλλ οφ τηε νεω ωορδσ ατ τηε 0−ηρ σεσσιον ωασ νοτ 

ασσοχιατεδ ωιτη τηε λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτ ατ τηε 0−ηρ σεσσιον φορ χηιλδρεν (ρ=.08) ορ 

αδυλτσ (ρ=.13) ορ ατ τηε 24−ηρ σεσσιον φορ χηιλδρεν (ρ=.20) ορ αδυλτσ (ρ=.04). Τηυσ, εξπλιχιτ 

mεmορψ οφ νεω ωορδσ ανδ λεξιχαλ ιντεγρατιον mαψ βε γοϖερνεδ βψ διφφερεντ νευρολογιχαλ 

mεχηανισmσ. Ονε χουλδ σπεχυλατε τηατ εξπλιχιτ ρεχολλεχτιον οφ νεω ωορδ φορmσ ρεmαινσ 

mορε δεπενδεντ υπον τηε ηιπποχαmπυσ ωηιλστ λεξιχαλ ιντεγρατιον ισ mορε δεπενδεντ υπον 

γραδυαλλψ στρενγτηενεδ νεοχορτιχαλ ρεπρεσεντατιονσ (Ειχηενβαυm ετ αλ., 2007).  

Ανοτηερ ιmπορταντ χοντριβυτιον οφ τηε πρεσεντ στυδψ ωασ τηατ αλτηουγη τηε mαϕοριτψ 

οφ χηιλδρεν ιν τηε χυρρεντ σαmπλε σηοωεδ εϖιδενχε οφ χονσολιδατιον, χηιλδρεν ωιτη βεττερ 

εξιστινγ εξπρεσσιϖε ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε σηοωεδ λαργερ χονσολιδατιον εφφεχτσ, βοτη ιν τερmσ 

οφ στρενγτηενινγ οφ εξπλιχιτ mεmορψ ανδ λεξιχαλ ιντεγρατιον. Τηισ συππορτσ ουρ σεχονδ 

ηψποτηεσισ, ανδ αδδσ デﾗ W┗ｷSWﾐIW ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ デｴW さM;デデｴW┘ EaaWIデざ ｷﾐ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ρψ αχθυισιτιον 

(Εωερσ & Βροωνσον, 1999; Πεννο ετ αλ., 2002; Σενεχηαλ ετ αλ., 1995; Στανοϖιχη, 1986; 
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Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013). Τηε πρεσεντ φινδινγσ αδϖανχε τηισ βοδψ οφ εϖιδενχε, 

συγγεστινγ τηατ εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε συππορτσ τηε ιντεγρατιον οφ νεω ανδ 

εσταβλισηεδ ωορδ κνοωλεδγε, ασ ωελλ ασ τηε ρετεντιον οφ νεω ωορδ κνοωλεδγε. Τηισ ισ 

συππορτεδ βψ α ρεχεντ φινδινγ τηατ mορε προφιχιεντ βιλινγυαλ σπεακερσ σηοωεδ α λαργερ Ν400 

εϖεντ ρελατεδ ποτεντιαλ (αν ελεχτροπηψσιολογιχαλ mαρκερ οφ σεmαντιχ ιντεγρατιον) το νεωλψ 

λεαρνεδ ωορδσ πρεσεντεδ ιν χοντεξτ τηαν χοmπαρεδ το λεσσ προφιχιεντ βιλινγυαλ σπεακερσ ωηο 

ηαδ λεσσ εξιστινγ κνοωλεδγε το συππορτ λεαρνινγ (Ελγορτ, Περφεττι, Ριχκλεσ, Σταφυρα, 2014). Ιτ ισ 

αλσο ποσσιβλε, ηοωεϖερ, τηατ χηιλδρεν ωηο αρε βεττερ ατ ιντεγρατινγ νεω ωορδσ συβσεθυεντλψ 

δεϖελοπ λαργερ ϖοχαβυλαριεσ. Τηεσε εξπλανατιονσ αρε νοτ mυτυαλλψ εξχλυσιϖε, ανδ ιτ ισ mοστ 

λικελψ τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν λεξιχαλ ιντεγρατιον ανδ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε ισ 

ρεχιπροχαλ. Ιντριγυινγλψ, τηε σαmε χορρελατιον βετωεεν οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ 

ιντεγρατιον ανδ εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε ηασ νοτ βεεν φουνδ ιν ουρ πρεϖιουσ στυδιεσ 

τηατ ηαϖε υσεδ mορε διρεχτ ωορδ−φορm τραινινγ (Ηενδερσον ετ αλ., 2012; Ηενδερσον ετ αλ., 

2013α) εϖεν ωηεν ωορδσ αρε τραινεδ ωιτη τηειρ mεανινγσ (Ηενδερσον ετ αλ., 2013β). Τηισ 

συγγεστσ τηατ τηε ϖαλυε οφ εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε φορ λεξιχαλ ιντεγρατιον (ορ ϖιχε−

ϖερσα) ισ γρεατερ ωηεν υνφαmιλιαρ ωορδσ αρε λεαρνεδ τηρουγη στοριεσ. 

Πρεϖιουσ στυδιεσ εξαmινινγ τηε ασσοχιατιον βετωεεν εξιστινγ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε 

ανδ ωορδ λεαρνινγ τηρουγη στοριεσ ηαϖε τενδεδ το υσε mεασυρεσ οφ ρεχεπτιϖε ϖοχαβυλαρψ 

ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふﾗヴ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ けHヴW;Sデｴげ; ε.γ., Dοχκρελλ, Βραισβψ & Βεστ, 2007; Εωερσ & Βροωνσον, 

1999; Ροββινσ & Εηρι, 1994; Σενεχηαλ ετ αλ., 1995; Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013). Wε 

υσεδ α mεασυρε οφ W┝ヮヴWゲゲｷ┗W ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふﾗヴ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ けSWヮデｴげぶ デｴ;デ ヴWケ┌ｷヴWS 

χηιλδρεν το προϖιδε δεφινιτιονσ οφ ωορδσ. Ηενχε, ουρ δατα συγγεστ τηατ ιτ ισ νοτ ϕυστ τηε 

θυαντιτψ οφ εσταβλισηεδ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε τηατ ισ ασσοχιατεδ ωιτη σποκεν ωορδ λεαρνινγ 
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ωηεν λιστενινγ το στοριεσ, βυτ αλσο τηε θυαλιτψ ορ ριχηνεσσ οφ σεmαντιχ ρεπρεσεντατιονσ.  

Νεω πηονολογιχαλ κνοωλεδγε mαψ βε mορε εασιλψ ιντεγρατεδ ιφ ιτ χαν βε ασσοχιατεδ 

ωιτη α ριχη νετωορκ οφ εξιστινγ σεmαντιχ κνοωλεδγε. Ινδεεδ, νεωλψ λεαρνεδ ινφορmατιον χαν 

βε ινχορπορατεδ mορε εασιλψ ιφ ιτ ισ χοmπατιβλε ωιτη εξιστινγ σχηεmατιχ κνοωλεδγε (Βαρτλεττ, 

1932; Λεωισ & Dυραντ, 2011; Τσε ετ αλ., 2007; ϖαν Κεστερεν ετ αλ., 2010). Τηυσ, τηε οβσερϖεδ 

ρελατιονσηιπ βετωεεν λεξιχαλ ιντεγρατιον ανδ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε mιγητ βε εξπλαινεδ ασ α 

φορm οφ σχηεmα ιντεγρατιον εφφεχτ. Ιν αχχορδανχε ωιτη σπρεαδινγ αχτιϖατιον mοδελσ (Χολλινσ 

& Λοφτυσ, 1975) νοϖελ ωορδσ τηατ αρε ασσοχιατεδ ωιτη α ριχηερ νετωορκ οφ ρελατεδ χονχεπτσ 

mαψ βε mορε λικελψ το βε ινχορπορατεδ ωιτηιν τηε λεξιχον. Χηιλδρεν ωιτη βεττερ εξιστινγ 

κνοωλεδγε mαψ ηαϖε αλσο βεεν mορε αβλε το χαπιταλισε ον τηε mυλτιπλε σεντενχε χοντεξτσ ιν 

ωηιχη τηε νοϖελ ωορδσ οχχυρρεδ, ωηιχη mαψ ηαϖε φυρτηερ φαχιλιτατεδ τηε στρενγτηενινγ οφ 

χοννεχτιονσ ωιτη ρελατεδ χονχεπτσ (Μολ ετ αλ., 2009).   

Ηοωεϖερ, τηερε αρε α νυmβερ οφ αλτερνατιϖε εξπλανατιονσ ασ το ωηψ χηιλδρεν ωιτη 

βεττερ ϖοχαβυλαρψ σηοωεδ βιγγερ χονσολιδατιον εφφεχτσ. Φορ ινστανχε, τηε νοϖελ ωορδσ ωερε 

εmβεδδεδ ιν τηε στορψ συχη τηατ χηιλδρεν ηαδ το mακε ινφερενχεσ το εξτραχτ ωορδ mεανινγ. 

Στυδιεσ ηαϖε συππορτεδ αν ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ﾏ;ﾆW ｷﾐaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS 

τηειρ ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε (Χαιν, Οακηιλλ & Βρψαντ, 2004); ηενχε, τηε χηιλδρεν ιν τηισ στυδψ 

ωηο ηαδ α δεεπερ υνδερστανδινγ οφ τηε ωορδσ ιν τηε τεξτ ασ α ωηολε mαψ ηαϖε βεεν βεττερ 

αβλε το mακε ινφερενχεσ αβουτ τηε mεανινγσ οφ τηε νεω ωορδσ (Ροββινσ & Εηρι, 1994; 

Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 2013) ανδ τηισ mαψ ηαϖε ωορκεδ το φαχιλιτατε χονσολιδατιον.  

Χηιλδρεν ωιτη ριχηερ ϖοχαβυλαριεσ mαψ αλσο βε mορε πραχτισεδ ατ λιστενινγ το στοριεσ ανδ/ορ 

mοτιϖατεδ το εξτραχτ νεω λεξιχαλ ινφορmατιον φροm στοριεσ. Τηισ ισ ρεφλεχτεδ βψ τηε 

ρελατιονσηιπ βετωεεν ϖοχαβυλαρψ γροωτη δυρινγ χηιλδηοοδ ανδ τηε θυαλιτψ ανδ θυαντιτψ οφ 
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στορψ εξποσυρε ιν τηε ηοmε ενϖιρονmεντ (Ηαmιλτον, 2014).  

AﾐﾗデｴWヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aｷﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮヴWゲWﾐデ ゲデ┌S┞ ┘;ゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾗ┗Wヴﾐｷｪｴデ 

ιmπροϖεmεντσ ιν τηειρ αβιλιτψ το ρεχαλλ τηε νοϖελ ωορδσ ωερε ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηειρ 

αβιλιτψ το προδυχε δεφινιτιονσ οφ τηε νοϖελ ωορδσ ατ τηε ενδ οφ τηε εξπεριmεντ. Τηισ συππορτσ 

τηε ηψποτηεσιζεδ ασσοχιατιον βετωεεν τηε χονσολιδατιον οφ εξπλιχιτ σεmαντιχ ανδ 

πηονολογιχαλ κνοωλεδγε περταινινγ το α νεω ωορδ. Τηε σαmε ασσοχιατιον ωιτη σεmαντιχ 

κνοωλεδγε ωασ νοτ φουνδ φορ οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον, αγαιν συγγεστινγ τηατ 

εξπλιχιτ κνοωλεδγε οφ νεω ωορδσ ανδ λεξιχαλ ιντεγρατιον δεπενδ υπον διφφερεντ υνδερλψινγ 

προχεσσεσ. Τηισ φινδινγ αλσο ρεσονατεσ ωιτη Ηενδερσον ετ αλ (2013β): Χηιλδρεν ωηο ωερε 

ταυγητ τηε mεανινγσ οφ νεω σχιενχε ωορδσ σηοωεδ βεττερ περφορmανχε ον α χυεδ ρεχαλλ τασκ 

ονε ωεεκ αφτερ τραινινγ τηαν χηιλδρεν ωηο ωερε νοτ ταυγητ τηε mεανινγσ βυτ τηε πρεσενχε 

οφ ωορδ mεανινγ δυρινγ τραινινγ ηαδ νο σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον λεξιχαλ ιντεγρατιον (ασ 

mεασυρεδ βψ λεξιχαλ χοmπετιτιον υσινγ α παυσε δετεχτιον τασκ). Τογετηερ, τηεσε φινδινγσ 

εmπηασισε τηε ιmπορτανχε οφ τραινινγ πηονολογιχαλ ανδ σεmαντιχ ωορδ κνοωλεδγε ιν 

τανδεm, το φαχιλιτατε τηε εφφιχιεντ ρετριεϖαλ οφ ροβυστ λονγ−τερm λεξιχαλ ρεπρεσεντατιονσ. Τηισ 

ｷゲ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ヴWゲW;ヴIｴ aヴﾗﾏ デｴW けa;ゲデ ﾏ;ヮヮｷﾐｪげ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴ;デ 

χηιλδρεν ονλψ ρεταιν mαππινγσ βετωεεν νοϖελ ωορδσ ανδ οβϕεχτσ (5 mινυτεσ αφτερ εξποσυρε 

ιν α ρεφερεντ σελεχτιον τασκ) ωηεν εξπλιχιτ ναmινγ ισ ινχορπορατεδ ιντο τραινινγ (Ηορστ & 

Σαmυελσον, 2008).  

Ιν χονχλυσιον, ωε πρεσεντ νοϖελ εϖιδενχε τηατ α περιοδ οφ οφφ−λινε χονσολιδατιον 

ρεmαινσ ιmπορταντ ωηεν χηιλδρεν ανδ αδυλτσ λεαρν νοϖελ ωορδ φορmσ τηρουγη σποκεν 

στοριεσ. Μορεοϖερ, χηιλδρεν ωιτη ποορερ εξπρεσσιϖε ϖοχαβυλαρψ κνοωλεδγε σηοωεδ λεσσ 

W┗ｷSWﾐIW ﾗa IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾗﾐ ;aデWヴ ヲヴ ｴﾗ┌ヴゲが ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ デｴW ┗ｷW┘ デｴ;デ デｴW さヴｷIｴ ｪWデ ヴｷIｴWヴが ;ﾐS 
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デｴW ヮﾗﾗヴ ｪWデ ヮﾗﾗヴWヴざ ┘ｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ ϖοχαβυλαρψ αχθυισιτιον (Εωερσ & Βροωνσον, 1999; 

Πεννο ετ αλ., 2002; Σενεχηαλ ετ αλ., 1995; Στανοϖιχη, 1986; Wιλκινσον & Ηουστον−Πριχε, 

2013). Τηε φινδινγσ ηιγηλιγητ τηε ιmπορτανχε οφ στορψ εξποσυρε ανδ τηε ϖαλυε οφ χλασσροοm 

στορψ τιmε ασ α δεϖιχε φορ χονσολιδατινγ νεω ωορδσ. Χλασσροοm στορψ τιmε mαψ βε 

παρτιχυλαρλψ ϖαλυαβλε φορ χηιλδρεν φροm δισαδϖανταγεδ βαχκγρουνδσ ωηο mαψ εξπεριενχε 

λοωερ λεϖελσ οφ στορψ εξποσυρε ατ ηοmε (Ηαmιλτον, 2014). Ηοωεϖερ, τηε λοω λεϖελσ οφ 

σεmαντιχ λεαρνινγ οβσερϖεδ ιν τηισ στυδψ αλσο υνδερλινεσ τηε ιmπορτανχε οφ συππλεmεντινγ 

στορψ ρεαδινγσ ωιτη mορε εξπλιχιτ ινφορmατιον αβουτ ταργετ ωορδ mεανινγ  (Βλακε, 

Μαχδοναλδ, Βαψραmι, Αγοστα, & Μιλιαν, 2006; Σενεχηαλ, Τηοmασ & Μονκερ, 1995; Wιλκινσον 

& Ηουστον−Πριχε, 2013) παρτιχυλαρλψ φορ χηιλδρεν ωιτη ϖοχαβυλαρψ διφφιχυλτιεσ (Βρεττ, Ροτηλειν, 

& Ηυρλεψ, 1996; Χοψνε ετ αλ., 2004).  

Φοοτνοτεσ 

1 Τηισ διφφερσ φροm πρεϖιουσ στυδιεσ ιν ωηιχη τηε νυmβερ οφ ωορδσ χορρεχτλψ προδυχεδ ισ 

τψπιχαλλψ ρεπορτεδ (ε.γ., Ηενδερσον ετ αλ., 2012, 2013α). Wηεν χυεδ ρεχαλλ ρεσπονσεσ ωερε 

σχορεδ ασ χορρεχτ (1 ποιντ) ορ ινχορρεχτ (0 ποιντσ), IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾏW;ﾐゲ ;デ ヰ ｴヴゲ ;ﾐS ヲヴ ｴヴゲ ┘WヴW 

1.31 (ΣD=1.07) ανδ 3.02 (ΣD=2.98ぶ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲげ ﾏW;ﾐゲ ┘WヴW 3.47 (ΣD=2.87) ανδ 6.06 

(ΣD=2.49), ρεσπεχτιϖελψ. Τηε mαιν εφφεχτσ οφ Γρουπ ανδ Σεσσιον ωερε σιγνιφιχαντ (πσ<.05). 
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Τηισ ρεσεαρχη ωασ φυνδεδ βψ τηε Λεϖερηυλmε Τρυστ (γραντ Φ/00 224/ΑΟ). Wε ωουλδ λικε το 

τηανκ αλλ οφ τηε χηιλδρεν ωηο τοοκ παρτ ιν τηισ στυδψ ανδ τηε παρεντσ ανδ σχηοολσ φορ mακινγ 

τηισ ποσσιβλε. Wε ωουλδ αλσο λικε το τηανκ Λαυρα Πορτερ ανδ Ρεβεχχα Ηερον φορ τηειρ ϖαλυαβλε 

ασσιστανχε ωιτη τηε mατεριαλσ ανδ δατα χολλεχτιον.  
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Ταβλε 1. Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ mεασυρεσ οφ εξπλιχιτ νοϖελ ωορδ κνοωλεδγε ανδ mεαν (ανδ ΣD) παυσε δετεχτιον ΡΤ (ιν mσ) ανδ ερρορσ (ουτ οφ 

12) φορ χοmπετιτορ ανδ χοντρολ χονδιτιονσ ατ τηε に0 ηρ ανδ 24 ηρ τεστσ, φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ 

   Χηιλδρεν Αδυλτσ 

   Μεαν (ΣD) Ρανγε  Μεαν (ΣD) Ρανγε 

Χυεδ Ρεχαλλ (mαξ 24) 0 ηρ   2.93 (2.25) 0−9 8.55 (4.46) 1−20 

 24 ηρ  5.93 (4.24) 0−14 13.64 (4.09) 7−22 

Wορδ Ρεχογνιτιον (% χορρεχτ) 0 ηρ  71.04 (16.98) 41.67−100 90.91 (8.17) 75−100 

 24 ηρ  81.46 (15.84) 33.33−100 92.93 (7.25) 75−100 

Dεφινιτιονσ  24 ηρ  2.20 (1.68) 0−6 6.36 (3.06) 1−12 

ΡΤ (mσ) 0 ηρ Χοmπετιτορ  1096 (333)  770 (203)  

  Χοντρολ  1080 (321)  777 (204)  

 24 ηρ Χοmπετιτορ  1052 (317)  760 (204)  

  Χοντρολ  917 (190)  711 (189)  

Μεαν Ερρορσ  

(ουτ οφ 12) 

0 ηρ Χοmπετιτορ  1 (1.24)  0.40 (0.61)  

 Χοντρολ  1.05 (1.06)  0.30 (0.59)  

24 ηρ Χοmπετιτορ  1 (1.04)  0.52 (0.76)  

 Χοντρολ  1 (0.88)  0.33 (0.54)  
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Φιγυρε 1. Λεξιχαλ χοmπετιτιον εφφεχτσ (χοmπετιτορ ΡΤ に χοντρολ ΡΤ) ατ τηε 0 ηρ ανδ 24 ηρ τεστσ 

φορ χηιλδρεν ανδ αδυλτσ (ερρορ βαρσ δισπλαψ 95% χονφιδενχε ιντερϖαλσ) 
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Φιγυρε 2. Σχαττερπλοτσ ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW IﾗヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ;ﾐS 
οϖερνιγητ χηανγεσ ιν λεξιχαλ χοmπετιτιον ανδ χυεδ ρεχαλλ. 

 

 


