
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄: ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
 
 

 
 
 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
µε θέµα: 

 
 
 

« Η µορφολογική επίγνωση µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δηµοτικού 

σε σχέση µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

 γραπτών κειµένων» 
 

 

 

Γιάννης Γρηγοράκης 

Α.Μ.:  219 

 

 

Επόπτης:  Καθηγητής Μιχάλης Ι. Βάµβουκας   
 

 

 

Ρέθυµνο, Απρίλιος 2009 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 



 2

                                                                                                                                       ΣΕΛ. 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

MΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ…………………..18 

    2.1   Εννοιολογική αποσαφήνιση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων…………………….........18 

    2.2   Η ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων…………………………………………...19 

    2.3   Η µορφολογική επίγνωση…………………………………………………………..........22 

    2.4   Ο ρόλος της µεταγλωσσικής επίγνωσης στη µάθηση της ανάγνωσης……………..........25 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ    

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ……………………………………………………..........28 

3.1 Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου……………………………………………..........28 

3.2 Συστήµατα γραφής………………………………………………………………………28 

        3.2.1  Τα αλφαβητικά συστήµατα γραφής………………………………………………29 

3.3   Ανάγνωση: ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και αναγνωστική κατανόηση……………..30 

3.4   Αναγνώριση λέξεων και ορθογραφικές διαδικασίες……………………………….........32 

3.5   Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση……………………………………………..35 

3.6   Μορφολογική επεξεργασία κατά την ανάγνωση µε ορθογραφική αναγνώριση………...37 

        3.6.1  Η µορφολογική οργάνωση του νοητικού ορθογραφικού λεξικού………………...38 

        3.6.2  Μορφηµατική ανάλυση κατά τη αναγνώριση των γραπτών λέξεων……………...40 

3.7   Η αναπτυξιακή πορεία της ικανότητας αναγνώρισης λέξεων…………………………...42 

            3.7.1  Η αναπτυξιακή-γνωστική θεωρία των τεσσάρων σταδίων του Μarsh…………....43 

            3.7.2  Η θεωρία της Frith για τη µάθηση της ανάγνωσης……………………………….45 

            3.7.3  Το µοντέλο της διττής θεµελίωσης για τη µάθηση της ανάγνωσης…………........46 

            3.7.4   Στρατηγικές αναγνώρισης λέξεων µε βάση το συνδυασµό δοµικών και  

          αναπτυξιακών µοντέλων……………………………………………………........49 

3.8    Η ανεπάρκεια της αντιστοίχησης γραφηµάτων-φωνηµάτων στην προσέγγιση  

             ορθογραφικών συµβάσεων……………………………………………………………...50 

3.9  Αναγνωστική κατανόηση και µορφολογικές διαδικασίες………………………………52 

 3.9.1   Μορφολογική ανάλυση και ανάπτυξη του λεξιλογίου…………………………..54 

 3.9.2   Μορφολογικές ενδείξεις και κατανόηση προτάσεων..…………………………..56 

3.10  Μορφολογική ανάλυση και ορθογραφηµένη γραφή……………………………………58 



 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ……………………………………………………...60 

4.1   Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης……………………………………………....60 

4.2   Αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης………………………………………………61 

            4.2.1  Κριτήρια χειρισµού και ανάλυσης µορφολογικών δοµών………………………...62 

            4.2.2  Kριτήρια αναγνώρισης και εκτίµησης µορφολογικών δοµών…………………….64 

4.3   Η ανάπτυξη της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης……………………………………..65 

4.4   Η ανάπτυξη της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης………………………………..68 

4.5   Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης……………………………….71 

4.6   Παράγοντες που συνδέονται µε την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης…………..73 

        4.6.1  Ενδογενείς παράγοντες……………………………………………………………73 

        4.6.2  Εξωγενείς παράγοντες…………………………………………………………….75 

4.7   Μορφολογική επίγνωση και αναγνωστική ικανότητα…………………………………...77 

    4.8   Η µορφολογική επίγνωση σε σχέση µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και  

            κατανόησης γραπτών κειµένων………………………………………………………….80 

            4.8.1  Κλιτική µορφολογική επίγνωση και αποκωδικοποίηση-κατανόηση  

        γραπτών κειµένων……………………………………………………………........81 

            4.8.2  Παραγωγική µορφολογική επίγνωση και αποκωδικοποίηση-κατανόηση γραπτών  

                      γραπτών κειµένων………………………………………………………………....83 

            4.8.3  Μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και αποκωδικοποίηση-κατανόηση   

        γραπτών κειµένων………………………………………………………………....86 

4.9 Κριτική της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της έρευνας……………………………...88 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………...95 

5.1   Σκοπός της έρευνας……………………………………………………………………...95 

5.2   Οι υποθέσεις της έρευνας………………………………………………………………..96 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………………..99 

6.1   Μέθοδος και σχεδιασµός της έρευνας…………………………………………………..99 

6.2  ΄Οργανα Μέτρησης……………………………………………………………………..100 

            6.2.1  Το όργανο αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης…………………………100 

                       6.2.1.1  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά  

                                     χαρακτηριστικά………………………………………………………...101 

                         

                        6.2.1.2  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά   



 4

                                     χαρακτηριστικά………………………………………………………...103 

6.2.1.3 Κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων…………………………………..106 

6.2.1.4 Κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων…………………………………...108 

6.2.2   Το όργανο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης……………………….111 

6.2.3   Το όργανο αξιολόγησης της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων……………..111 

6.3   Tο δείγµα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του…………………………………….114 

6.4   Η διαδικασία της έρευνας………………………………………………………………120 

6.5   Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας……………………………………...121 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ………………………………………………….123  

7.1   Η φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των  υποκειµένων 

            του δείγµατος…………………………………………………………………………...123 

        7.1.1   Κατανοµές των απαντήσεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής 

                   επίγνωσης………………………………………………………………………..124  

7.1.2 Η επίδοση στις µεταµορφολογικές µετρήσεις……………………………….. ..134 

7.1.2.1  Η επίδοση στην κλιτική µορφολογική επίγνωση……………………....134 

7.1.2.2  Η επίδοση στην  παραγωγική µορφολογική επίγνωση………………...136 

7.1.2.3 Η επίδοση στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής 

µορφηµάτων………………………………………….........................................139             

                    7.1.2.4  Η επίδοση στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά………143 

                    7.1.2.5  Η επίδοση στη µορφολογική επίγνωση συνθετικά…………………….145 

   7.1.3   Συνολική θεώρηση της επίδοσης στις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

           ανά τάξη………………………………………………………………………...148 

7.1.4  ∆ιαφορές του επιπέδου ανάπτυξης των επιµέρους πτυχών της  

    µορφολογικής επίγνωσης……………………………………………………….149 

7.1.5  Συσχέτιση των επιδόσεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής  

           επίγνωσης……………………………………………………………………….151 

7.2    Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του 

         δείγµατος……………………………………………………………………………….153 

7.2.1  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και η ηλικία………………………...153 

7.2.2  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και το φύλο………………………...155 

             7.2.3  Σειρά γέννησης των υποκειµένων και ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης..156 

             7.2.4  Το µέγεθος της οικογένειας των υποκειµένων και η ανάπτυξη της  

           µορφολογικής επίγνωσης………………………………………………………158 

            7.2.5   Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων και η ανάπτυξη της  



 5

    µορφολογικής επίγνωσης……………………………………………………....160 

7.3   Η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων του δείγµατος µε τις 

   δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων…………………..166 

            7.3.1  Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε την  επίδοση  στην 

            αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων………………………………………….…..168 

         7.3.1.1   Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε τις επιδόσεις                  

                            στην ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης γραπτών λέξεων………..172 

            7.3.2  Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε την  επίδοση στην 

             αναγνωστική κατανόηση……………………………………………………..…175 

  7.3.3  Επιδράσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης στις επιδόσεις της   

         αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και της αναγνωστικής κατανόησης………178 

            7.3.4  Σύγκριση «καλών» - «κακών» αναγνωστών σε σχέση µε την επίδοση στις  

         µετρήσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης……………………….…..183 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ…………………187 

8.1   Η φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των  υποκειµένων 

        του δείγµατος……………………………………………………………………...……187  

8.2   Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά   

  του δείγµατος…………………………………………………………………………200 

8.3   Η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων του δείγµατος µε τις 

  δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων…………………...207 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ…………………………220 

9.1 Συµπεράσµατα………………………………………………………………………….220 

9.2 Περιορισµοί της έρευνας……………………………………………………………….225 

9.3 Μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας………………………………………………..226 

9.4 Ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις…………………………………………………………..227 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………………….………231 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ…………………………………………………………………………...243 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄…………………………………………………………………………...244 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄…………………………………………………………………………..250 

   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 



 6

    Πίνακας 1:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη και φύλο………………....................116 

Πίνακας 2:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη και ηλικία………………………….116 

Πίνακας 3:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε τη σειρά γέννησής τους…………117 

Πίνακας 4:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το µέγεθος της οικογένειας …......118                    

Πίνακας 5:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό  

           επίπεδο του πατέρα……………………………………………………………….……. 119 

Πίνακας 6:  Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό  

           επίπεδο της µητέρας…………………………………………………………………….119 

Πίνακας 7:  Μέσοι όροι (Μ)  και τυπικές αποκλίσεις (s)  των επιδόσεων των υποκειµένων  

                     του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις………………………………………124 

Πίνακας 8:  Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων 

                     του δείγµατος  µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε 

                     κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά…………………………….................................126 

Πίνακας 9:  Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων 

                     του δείγµατος µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε 

                     παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά…………………………………………….128 

Πίνακας 10: Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών και των µερικώς ορθών απαντήσεων των 

                      µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος µε βάση τις απαντήσεις τους στο 

                      κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων………………………………………………....... 130 

Πίνακας 11: Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών και των µερικώς ορθών απαντήσεων των 

                      µαθητών Α΄  και Β΄ τάξεων του δείγµατος µε βάση τις απαντήσεις τους  

                      στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων………………………………………………. 133 

Πίνακας 12: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

                      στο κριτήριο αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης…………………… 135 

Πίνακας 13: Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(md) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των  

                          µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος στην κλιτική µορφολογική επίγνωση. 

                          Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………… .136 

Πίνακας 14: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

                       στο κριτήριο αξιολόγησης της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης……………….137 

Πίνακας 15: Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών 

                      Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση. 

                          Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………… 138 

Πίνακας 16: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους στο 

                     κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων…………………………………………………… 140 

Πίνακας 17: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους      

                     στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων……………………………………………….. 141 

Πίνακας 18: Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών 

                          Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής  



 7

                          µορφηµάτων.Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων…142 

Πίνακας 19: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους 

                      στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης……......................143 

Πίνακας 20: Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης  των µαθητών 

                      Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά. 

                      Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των  µέσων όρων………………145 

Πίνακας 21: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

                      στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης………………………….............146 

Πίνακας 22: Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης  των 

                      µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος στη µορφολογική επίγνωση συνθετικά. 

                      Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………….147 

Πίνακας 23: ∆ιαδοχική σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης στις επιµέρους πτυχές  

                      της µορφολογικής επίγνωσης µεταξύ τους µε το κριτήριο  t ανά τάξη………………...151 

Πίνακας 24: Συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) µεταξύ των επιδόσεων  των µαθητών Α΄ και Β΄   

                     τάξεων στα τέσσερα κριτήρια της µορφολογικής επίγνωσης…………………………..152          

Πίνακας 25: Μέσοι όροι(Μ) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β ΄    

                          τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις  σύµφωνα µε την ηλικία. 

                      Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών  των µέσων όρων………………154 

Πίνακας 26: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών  Α΄ και Β΄ 

                      τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το φύλο. 

                      Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων…………..…...156 

Πίνακας 27: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                          τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε τη σειρά 

                          γέννησης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων…….158 

Πίνακας 28: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                      τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το µέγεθος                                        

                           της οικογένειάς τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των  διαφορών των                    

                      µέσων όρων……………………………………………………………………………..160 

Πίνακας 29: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                      τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το                      

                      κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα τους. Έλεγχος στατιστικής                        

                      σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων…………………………………..…..162 

Πίνακας 30: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄  

                      τάξεων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το 

                      κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της  µητέρας τους. Έλεγχος στατιστικής                      

                          σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων…………………………………….....164 

Πίνακας  31: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

             στην αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης) γραπτών λέξεων….........166 



 8

Πίνακας  32: Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

                           στην αναγνωστική κατανόηση…………………………………………………………167 

Πίνακας 33: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                          τάξεων του δείγµατος στα τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και  

                          αναγνωστικής κατανόησης. Έλεγχος στατιστικής  σηµαντικότητας των διαφορών 

                          των µέσων όρων…………………………………………………………........................167 

Πίνακας 34: ∆είκτες συσχέτισης (Pearson r) της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων  µε τις         

                      µεταµορφολογικές µετρήσεις……………………………………………………………169 

Πίνακας 35: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄    

                      τάξεων του δείγµατος στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων ανάλογα µε το     

                      επίπεδο  επίδοσης στις µετρήσεις µορφολογικής επίγνωσης.  Έλεγχος στατιστικής 

                      σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………………………………....171 

Πίνακας 36: ∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) της ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων και της ταχύτητας  

                          ανάγνωσης λέξεων µε τις µεταµορφολογικές µετρήσεις………………………………..173 

Πίνακας 37: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄  

                      τάξεων του δείγµατος στην ακρίβεια και στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων ανάλογα 

                      µε το  επίπεδο επίδοσης  στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης. 

                      Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………….174 

Πίνακας 38: ∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) της αναγνωστικής κατανόησης µε τις  

                      µεταµορφολογικές µετρήσεις…………………………………………………………..176 

Πίνακας 39: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων   

  του δείγµατος στην αναγνωστική κατανόηση ανάλογα µε το επίπεδο επίδοσης στις 

                      µετρήσεις µορφολογικής επίγνωσης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των  

                      διαφορών των µέσων όρων………………………………………………………….….177 

Πίνακας 40: Αποτελέσµατα της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης βήµα-βήµα(stepwise) για τις  

    µεταµορφολογικές µετρήσεις που συνέβαλαν στατιστικά σηµαντικά και ανεξάρτητα  

                  από τις ελεγχόµενες µεταβλητές  στην επίδοση της αποκωδικοποίησης γραπτών  

                  λέξεων………………………………………………………………………………….180 

Πίνακας 41: Αποτελέσµατα της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης βήµα-βήµα(stepwise) για τις 

             µεταµορφολογικές µετρήσεις που συνέβαλαν στατιστικά σηµαντικά και ανεξάρτητα  

             από τις ελεγχόµενες µεταβλητές  στην αναγνωστική κατανόηση..……………………181 

Πίνακας 42: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                      τάξεων του δείγµατος στις µετρήσεις της µορφολογικής επίγνωσης ανάλογα µε το 

                      επίπεδο ικανότητας στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων. Έλεγχος στατιστικής 

                      σηµαντικότητας  των διαφορών των µέσων όρων……………………………………..184 

 

Πίνακας 43: Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

                      τάξεων του δείγµατος στις µετρήσεις της µορφολογικής επίγνωσης ανάλογα µε το  



 9

                      επίπεδο ικανότητας στην  αναγνωστική κατανόηση. Έλεγχος στατιστικής 

                          σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων……………………………………....186 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Γραφική Παράσταση 1: Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση  

                                την επίδοσή τους στην κλιτική µορφολογική επίγνωση………………… .135 

Γραφική Παράσταση 2: Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση  

                                την επίδοσή τους στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση…………..…138 

Γραφική Παράσταση 3:Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος  

                                         µε βάση την επίδοσή τους στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης 

                                         συνολικά…………………………………………………………………...144 

Γραφική Παράσταση 4: Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων  των µαθητών του δείγµατος µε βάση την  

                                         επίδοσή τους στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης ……..147 

Γραφική Παράσταση 5:Μέσοι όροι επίδοσης των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος σε  

                                         κάθε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης και στη συνολική                        

                                         µέτρησή της......................................................................…………………149 

Γραφική Παράσταση 6: Μέσοι όροι επίδοσης των υποκειµένων του δείγµατος στις επιµέρους 

                                πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης κατά σειρά επίδοσης ανά τάξη…….150 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 



 10

Την τελευταία δεκαετία η έρευνα για τη σχέση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων µε τη 

µαθησιακή διαδικασία της ανάγνωσης έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση της 

ικανότητας των παιδιών να στοχάζονται ως προς τη µορφολογική δοµή των λέξεων και να 

χειρίζονται συνειδητά αυτή τη δοµή, δηλαδή στη διερεύνηση της µορφολογικής τους 

επίγνωσης. Ωστόσο, η µεταγλωσσική αυτή ικανότητα δεν έχει γίνει αντικείµενο συστηµατικής 

έρευνας στη χώρα µας. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πεδίο των µεταγλωσσικών 

ικανοτήτων και επιχειρεί να διερευνήσει τη µορφολογική επίγνωση φέρνοντας στο φως 

χρήσιµες πληροφορίες. Συγκεκριµένα, σκοπός της είναι να εξετάσει λεπτοµερώς τη φύση και 

το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης µαθητών Α΄και Β΄τάξεων δηµοτικού και,  

κυρίως, να διερευνήσει τη σχέση της ικανότητας αυτής µε τις αναγνωστικές δεξιότητες της 

αποκωδικοποίησης και της κατανόησης γραπτών κειµένων. 

Στο σηµείο αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή του 

Π.Τ.∆.Ε.  του Παν/µίου Κρήτης κ. Μιχάλη Βάµβουκα για την καθοδήγηση και τις υποδείξεις 

του σε όλα τα στάδια αυτής της µελέτης και να τονίσω ιδιαίτερα ότι σε πολλές και 

διαφορετικές φάσεις των σπουδών µου υπήρξε ένας µεγάλος δάσκαλος για µένα. Οι 

εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και οι ερευνητές του  πεδίου της 

ανάγνωσης στον ελληνικό χώρο, του οφείλουν πολλά. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.Π.Ε.  του 

Παν/µίου Κρήτης κ. Γιώργο Μανωλίτση για τις καίριες συµβουλές του ως προς τη στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας και για τη βοήθειά του στην επίλυση των δυσκολιών 

που αντιµετώπισα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας. Θεωρώ, επίσης, υποχρέωση να 

ευχαριστήσω την Επίκουρη Καθηγήτρια του Π.Τ.∆.Ε.  του Παν/µίου Κρήτης κυρία Α. 

Χατζηδάκη για την εµπιστοσύνη της. 

Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή µου να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους διευθυντές, 

δασκάλους και µαθητές των δηµοτικών σχολείων, που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, οι οποίοι 

πρόθυµα ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της διεξαγωγής της. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



 11

 

Η µελέτη του πεδίου της ανάγνωσης έχει περάσει από πολλά στάδια,  φέρνοντας στο 

φως έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, διάφορων τάσεων και προσεγγίσεων (ψυχολογικών, 

γλωσσολογικών, κοινωνιολογικών, κ.ά.), σχετικά µε την πορεία ανάπτυξης της αναγνωστικής 

δεξιότητας και τις σχετικές µε αυτήν δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά. 

(Fijalkow,1997). Ωστόσο οι πολυάριθµες έρευνες δεν  έχουν  κατορθώσει  να αναπτύξουν  και  

να  θεµελιώσουν  ένα  γενικά  αποδεκτό  µοντέλο  της  εξέλιξής  της, δεδοµένου ότι στην ανα-

γνωστική διαδικασία υπεισέρχεται και αλληλεπιδρά ένας σηµαντικός αριθµός µεταβλητών και 

παραγόντων, συνθέτοντας έτσι ένα αντικείµενο του οποίου η µελέτη δεν είναι ούτε εύκολη, 

ούτε προφανής (Κουτσουράκη,2006). 

Τα τελευταία χρόνια η ψυχογλωσσολογική προσέγγιση συνδέει την κατάκτηση της 

προφορικής γλώσσας µε τη γραπτή γλώσσα και συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγνωσης 

βασικά ως γλωσσικής παρά ως αντιληπτικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, 

προφορικός λόγος (ακρόαση-οµιλία) και γραπτός λόγος (ανάγνωση-γραφή) είναι 

αλληλοσχετιζόµενες δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται, ταυτόχρονα και όχι αποσπασµα-

τικά, από πολύ νωρίς στη ζωή του παιδιού. Βασική θέση στις έρευνες αυτές κατέχει ο προφο-

ρικός λόγος, η γνώση του οποίου θεωρείται προαπαιτούµενο για την επιτυχία της µάθησης της 

ανάγνωσης (Βάµβουκας,2004). Έτσι, οι γλωσσικές ικανότητες των παιδιών τόσο στην κατα-

νόηση όσο και στην παραγωγή του προφορικού λόγου αξιοποιούνται ταυτόχρονα µε την ορ-

θογραφική αναπαράσταση του γραπτού λόγου, προκειµένου να παραχθούν οι σωστές φωνητι-

κές παραστάσεις. 

Πέρα, όµως, από τις βασικές γλωσσικές γνώσεις, που κατακτούν τα παιδιά, µέχρι το τέ-

λος της προσχολικής ηλικίας  έχουν αρχίσει ήδη να στρέφονται από µια αφηρηµένη σε µια πιο 

συνειδητή γνώση της λειτουργίας της γλώσσας και των δοµών της (Carlisle,1995:190). 

Έχουν, δηλαδή, αρχίσει, πριν από τη συστηµατική διδασκαλία και µάθηση της ανάγνωσης, να 

κατακτούν, σε κάποιο βαθµό, ποικίλες µεταγλωσσικές ικανότητες, οι οποίες δηλώνουν µια 

στοχαστική σκέψη και ένα σκόπιµο έλεγχο πάνω στη δοµή και τις λειτουργίες της γλωσσικής 

διαδικασίας (Μανωλίτσης, 2000:29).  

Οι πρώτες ενδείξεις για µια συστηµατική σχέση µεταξύ µεταγλωσσικών και αναγνω-

στικών ικανοτήτων αποκαλύπτονται τη δεκαετία του ’80. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον 

για τη µελέτη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων είναι έντονο, αλλά επικεντρώνεται σε εκείνες 

τις µεταγλωσσικές ικανότητες που φαίνεται να διευκολύνουν περισσότερο τη µάθηση της 

ανάγνωσης, το σπουδαιότερο, ίσως, µαθησιακό στόχο της σχολικής εκπαίδευσης 

(Μανωλίτσης, 2000). Έτσι, οι περισσότερες έρευνες στον ελληνικό χώρο  εστιάζονται στις 

µεταφωνολογικές ικανότητες των παιδιών, ιδιαίτερα των παιδιών του Νηπιαγωγείου και των 
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πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού(Πόρποδας κ.ά.,1999 .Καρυώτης,2001 .Μανωλίτσης, 2001), 

αλλά και παραπέρα (Παντελιάδου,2001), αφού τα στοιχεία, σε πολλά αλφαβητικά συστήµατα 

γραφής, αποδεικνύουν ότι η φωνολογική επίγνωση, δηλαδή η ικανότητα συλλογισµού, 

ελέγχου και συνειδητού χειρισµού των φωνολογικών συστατικών των προφορικών λέξεων, 

διευκολύνει την αναγνωστική ικανότητα, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της 

(Goswami,2000). 

Αντίθετα, µια από τις λιγότερο µελετηµένες µεταγλωσσικές ικανότητες είναι η µορφο-

λογική επίγνωση (morphological awareness), η οποία αναφέρεται στη συνειδητή επίγνωση 

του ατόµου για τη µορφολογική δοµή της γλώσσας που οµιλεί και στην ικανότητά του να 

χειρίζεται σκόπιµα αυτή τη δοµή (Carlisle,1995). Η συστηµατική της µελέτη, στο διεθνή 

χώρο, ξεκίνησε την περασµένη δεκαετία και το ενδιαφέρον των ερευνητών εντάθηκε, µόλις 

αποκαλύφθηκαν οι πρώτες ενδείξεις για τη σχέση της µε την ανάπτυξη της ανάγνωσης. 

Πράγµατι, η εισαγωγή των παιδιών στη διαδικασία της ανάγνωσης φαίνεται να απαιτεί 

και την κινητοποίηση της µορφολογικής τους επίγνωσης, καθώς ο γραπτός λόγος, όπως και ο 

προφορικός, διατηρεί τη διπλή άρθρωση της γλώσσας παρουσιάζοντας γραφήµατα που αντι-

στοιχούν σε φωνήµατα και σε συλλαβές ή σε φωνηµατικά σύνολα µε σηµασία, τα µορφήµατα 

(Mann,2000). Έτσι, στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής, ακόµα και στα πιο διαφανή, υπάρ-

χουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µορφολογικές επιρροές (Αϊδίνης, 2006α:11). 

Επιπλέον, σε όλες τις γλώσσες του κόσµου, συναντούµε δύο είδη γραµµατικής διαφο-

ροποίησης: τη σύνταξη και τη µορφολογία. Μέσω της µορφολογίας, έχουµε τη δυνατότητα να 

εκφράσουµε διαφορετικά νοήµατα µε τη διαφοροποίηση της φωνολογικής µορφής των λέ-

ξεων. Αν και όλες οι γλώσσες χρησιµοποιούν και τα δύο είδη διαφοροποίησης, παρατηρείται 

η τάση να στηρίζονται πιο πολύ σε ένα από τα δύο είδη. Έτσι, η γραµµατική γλωσσών όπως η 

ελληνική είναι κυρίως µορφολογική (Κατή, 2000:139-140).  

Η µορφολογία µελετά τη δοµή των λέξεων, τα επιµέρους συστατικά τους, καθώς και τις 

σχέσεις µεταξύ αυτών των συστατικών. Οι ιδιότητες, δηλαδή, των λέξεων (φωνολογικές, συ-

ντακτικές, σηµασιολογικές) εξετάζονται σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Αποτελεί ανεξάρτητο 

τοµέα της γραµµατικής, γιατί περιέχει συγκεκριµένους κανόνες και αρχές  για το σχηµατισµό 

των λέξεων από τα µορφήµατα. Μορφήµατα ονοµάζονται τα ελάχιστα συστατικά των λέξεων 

που φέρουν µορφή και σηµασία  Ένα µόρφηµα δε µπορεί ν’ αναλυθεί σε περαιτέρω συστα-

τικά, γιατί τότε χάνει την ταυτότητά του και καταντά πλέον ακολουθία ήχων χωρίς σηµασία 

(Σακελλαριάδης, 1997:14). Όλες οι γλώσσες έχουν µορφολογία και αυτό είναι ένδειξη της 

καθολικότητάς της (Ράλλη,2005). 

Τα µορφήµατα που προκύπτουν από τη µορφολογική ανάλυση των λέξεων διακρίνονται 

σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στα ελεύθερα και στα δεσµευµένα. Στην πρώτη κατηγορία ανή-
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κουν τα µορφήµατα των οποίων τα όρια συµπίπτουν µε αυτά των λέξεων και η εµφάνισή τους 

δεν απαιτεί την παρουσία άλλου µορφήµατος (π.χ. χωρίς, σήµερα κτλ.), ενώ στη δεύτερη ανή-

κουν αυτά που δεν απαντούν ελεύθερα σε φράσεις και για να χρησιµοποιηθούν υπόκεινται 

υποχρεωτικά στη διαδικασία του συνδυασµού µε άλλα µορφήµατα. Τα δεσµευµένα µορφή-

µατα διακρίνονται σε θέµατα (π.χ. οµορφ-, τρεχ-, κτλ.) και προσφύµατα (π.χ. -ακι, -ος, -ο, -

ικ,,κτλ). Ως θέµατα θεωρούµε τις βάσεις για τη δηµιουργία των λέξεων και αυτά που είναι κυ-

ρίως υπεύθυνα για τη σηµασία. Τα προσφύµατα ανάλογα µε τη θέση που λαµβάνουν ως προς 

το θέµα, χωρίζονται σε προθήµατα (π.χ. δύσ-τυχος, ά-γνωστος) και επιθήµατα (π.χ. παιδ-άκι, 

τρέχ-ω). Ο κύριος ρόλος των επιθηµάτων είναι σηµασιολογικός και στις περισσότερες 

γλώσσες του κόσµου είναι περισσότερα από τα προθήµατα(Ράλλη,2005). 

Ο τοµέας της µορφολογίας προσδιορίζεται από τρεις µορφολογικές διαδικασίες: κλίση, 

παραγωγή και σύνθεση. Οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν µονάδες που αποτελούνται από 

τουλάχιστον δύο µορφήµατα και έχουν συνθετική σηµασία, η οποία ποικίλλει ως προς το 

βαθµό. Χρησιµοποιούν ως µονάδα τους το µόρφηµα και λειτουργούν στο ίδιο περιβάλλον (π.χ. 

γράφ-ω, γραφ-είο, γραφ-ο-µηχανή)(Αναστασιάδη-Συµεωνίδη,2004:43) Οι τρεις αυτές µορφο-

λογικές διαδικασίες είναι καθολικά χαρακτηριστικά των γλωσσών, αλλά η συχνότητα µε την 

οποία λαµβάνουν χώρα εξαρτάται από τη φύση και την παραγωγικότητα των κανόνων σχηµα-

τισµού  των λέξεων κάθε γλώσσας (Rispens et al., 2007). Κλίση είναι η µορφολογική διαδικα-

σία σχηµατισµού διαφορετικών µορφών µιας λέξης (ονοµατική κλίση, ρηµατική κλίση),οι 

οποίες δηµιουργούνται από το συνδυασµό συγκεκριµένου θέµατος και κλιτικών προσφυµάτων 

σύµφωνα µε τις διάφορες γραµµατικές λειτουργίες που επιτελούν σε κάποιο συγκεκριµένο πε-

ριβάλλον (Holton et al.,2000 .Ράλλη, 2005). Η παραγωγή ορίζεται ως η µορφολογική διαδικα-

σία σχηµατισµού νέων λέξεων, κατά την οποία προστίθενται στο θεµατικό µόρφηµα τα παρα-

γωγικά στοιχεία, τα προσφύµατα(προθήµατα και επιθήµατα)(Verhoeven & Perfetti, 2003).Οι 

κατηγορίες λέξεων που δηµιουργούνται από τη διαδικασία αυτή είναι ουσιαστικά, ρήµατα, 

επίθετα και επιρρήµατα (Κλαίρης & Μπαµπινιώτης,2005). Τέλος, η σύνθεση ορίζεται ως η 

µορφολογική διαδικασία δηµιουργίας µορφολογικά πολύπλοκων στοιχείων από τουλάχιστον 

δύο θέµατα (Ράλλη,2005:164). 

Συνεπώς, τα µορφήµατα διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη γλωσσική επεξεργασία, 

γιατί αποτελούν τις βάσεις για το σχηµατισµό νέων λέξεων και για την εναρµόνισή τους στο 

συντακτικό πλαίσιο µιας πρότασης (Stolz & Feldman, 1995). Σύµφωνα, εξάλλου, µε τα πρό-

σφατα ερευνητικά πορίσµατα, τα µορφήµατα είναι λήµµατα ενός αφηρηµένου λεξικού, το 

οποίο αποτελεί το βασικό τροφοδότη σχηµατισµού λέξεων. Ο βασικός πυρήνας του συγκεκρι-

µένου λεξικού διαµορφώνεται κατά τα πρώτα έτη της παιδικής ηλικίας, υπάρχει όµως συνεχής 

ροή εµπλουτισµού του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου(Ράλλη, 2005:12). 
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Η µορφολογική επίγνωση, εποµένως, αποτελεί µια ευρύτερη ένδειξη γλωσσικής ευαι-

σθησίας, αφού εµπεριέχει πολλές πτυχές της γλωσσικής γνώσης (φωνολογικές, σηµασιολογι-

κές, συντακτικές), οι οποίες ενδεχοµένως να σχετίζονται µε την αναγνωστική ικανότητα 

(Carlisle & Nomanbhoy, 1993). Για το λόγο αυτό δεν εκδηλώνεται τόσο νωρίς στην ανάπτυξη 

του παιδιού όσο άλλες µεταγλωσσικές ικανότητες, όπως η φωνολογική και η συντακτική επί-

γνωση(Μανωλίτσης, 2006). Η εκτίµηση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνω-

σης εστιάζεται στη µετάβαση από µια υποσυνείδητη, «ενστικτώδη» επίγνωση της µορφηµατι-

κής δοµής των λέξεων σε µια πιο συνειδητή επίγνωση. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διά-

κριση µεταξύ των µορφολογικών γνώσεων, που αποκτούνται υποσυνείδητα, και της µορφο-

λογικής επίγνωσης. Για να γίνει αντιληπτή η µετάβαση από την υποσυνείδητη στη συνειδητή 

επίγνωση, θα πρέπει να επικεντρωνόµαστε σε σηµεία και κριτήρια που φανερώνουν την ανά-

πτυξη της συνειδητής επίγνωσης (Carlisle, 1995: 194-195). 

Στο διεθνή χώρο αρκετά ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η µορφολογική επίγνωση 

σχετίζεται µε την  ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας τόσο στα αρχικά όσο και στα µε-

ταγενέστερα στάδια της µάθησης της ανάγνωσης (Kuo & Anderson,2006). Ωστόσο, οι ακρι-

βείς µηχανισµοί µε τους οποίους η µορφολογική επίγνωση και οι αναγνωστικές δεξιότητες 

αλληλεπιδρούν, παραµένουν κατά ένα µεγάλο µέρος ανεξερεύνητοι. Η γενική εικόνα που 

αναδύεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η µορφολογική επίγνωση επεµβαίνει 

στη µάθηση της ανάγνωσης, κυρίως για τέσσερις λόγους: α) οι επιδέξιοι αναγνώστες κατά την 

αναγνώριση πολύπλοκων µορφολογικά λέξεων πραγµατοποιούν µια αυτόµατη ανάλυση της 

µορφολογικής δοµής τους, β) τα σχολικά βιβλία περιλαµβάνουν πολλές πολυµορφηµατικές 

λέξεις, γ) τα παιδιά χρησιµοποιούν στο έργο της ανάγνωσης µια πολλαπλού επιπέδου γλωσ-

σική επεξεργασία και δ) η ύπαρξη πολλών ορθογραφικών συµβάσεων που δεν µπορούν να 

εξηγηθούν µόνο µε τη φωνολογική ανάλυση, αλλά απαιτούν µια µορφολογική ανάλυση 

(Καρατζάς,2005:137). Βέβαια, οι περισσότερες ερευνητικές διαπιστώσεις για το θέµα αυτό 

προέρχονται κυρίως από τη διερεύνηση της ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας, το ορθογρα-

φικό σύστηµα της οποίας είναι βαθύ και ως προς την ανάγνωση και ως προς τη γραφή, γεγο-

νός που οδηγεί, πιθανότατα, τον αναγνώστη να διαβάζει τις γραπτές λέξεις αξιοποιώντας 

κυρίως τις µορφολογικές πληροφορίες των λέξεων. 

Στον ελληνικό χώρο, απ’ όσο γνωρίζουµε, οι έρευνες που διερευνούν  την ανάπτυξη της 

µορφολογικής επίγνωσης  και το ρόλο που πιθανόν να διαδραµατίζει στη µάθηση της ανά-

γνωσης είναι ελάχιστες.  Αντίθετα, υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία που δείχνουν, κατά τρόπο 

επαρκή, ότι η µορφολογική επίγνωση ελληνόφωνων παιδιών σχετίζεται στενά µε την ανά-

πτυξη της ορθογραφικής τους ικανότητας κατά τη σχολική ηλικία (Harris & Giannouli, 1999; 

Nunes, Aidinis & Bryant, 2006; Chliounaki & Bryant, 2007). Βέβαια, το σύστηµα ανάγνωσης 
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της ελληνικής γλώσσας είναι πολύ πιο διαφανές από το ορθογραφικό της σύστηµα, το οποίο 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους µορφολογικούς κανόνες της γλώσσας.  

Ωστόσο, ο χαρακτηρισµός του ελληνικού συστήµατος γραφής ως γραφοφωνηµικού 

(Αϊδίνης,2006α:13) καθιστά τη χρήση των µορφηµάτων σηµαντική στη διαδικασία της ανα-

γνώρισης λέξεων τόσο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας όσο και 

στα επόµενα. Η χρήση των µορφηµάτων στην ανάγνωση επιτρέπουν τη σύνδεση του γραπτού 

και του προφορικού λόγου σε επίπεδο σηµασίας και διευκολύνουν την  αναγνωστική κατανό-

ηση (Katz,Rexer &Peter,1995).Η ελληνική γλώσσα, εξάλλου, χρησιµοποιεί διαδικασίες σχη-

µατισµού των λέξεων µε τις οποίες συνδυάζονται µορφήµατα για να σχηµατιστούν µεγαλύτε-

ρες λέξεις µε σύνθετη εσωτερική δοµή. Συγκεκριµένα, στη γλώσσα αυτή ο αριθµός των δε-

σµευµένων µορφηµάτων είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των ελεύθερων µορφηµά-

των, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες λέξεις να αποτελούνται από δύο ή περισσότερα δεσµευ-

µένα µορφήµατα (Σακελλαριάδης, 1997:27). Έτσι, ένα µεγάλο φάσµα σηµασιολογικών ρό-

λων φαίνεται να ικανοποιείται στο εσωτερικό των λέξεων. Προκύπτει, εποµένως, η ψυχοπαι-

δαγωγική ανάγκη για µια διερεύνηση της σχέσης της επίγνωσης της µορφολογικής δοµής των 

λέξεων της ελληνικής γλώσσας µε την αναγνωστική ικανότητα. 

Τα ερωτήµατα που προκλήθηκαν από τα πορίσµατα των ερευνών στο διεθνή χώρο και 

κυρίως η διχογνωµία των ερευνητών για τη συµβολή της µορφολογικής επίγνωσης στην ικα-

νότητα αποκωδικοποίησης των γραπτών λέξεων κατά τα πρώτα στάδια της εκµάθησης της 

ανάγνωσης, η έλλειψη ερευνών στη σχέση µορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής κατα-

νόησης στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού, ο µικρός αριθµός ερευνών και ιδιαίτερα τρό-

πων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης σε ελληνόφωνους µαθητές Α΄και Β΄ τάξεων 

µάς ώθησαν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Κύριος σκοπός µας είναι η αφενός η διε-

ρεύνηση της φύσης και του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης ελληνόφωνων 

µαθητών Α΄και Β΄τάξεων δηµοτικού και αφετέρου η διερεύνηση της σχέσης της µεταγλωσσι-

κής αυτής ικανότητας µε τις δεξιότητές τους στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση γραπτών 

κειµένων. Παράλληλα, ως βασικούς στόχους θέσαµε τη διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης 

όλων των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης, την ανίχνευση των παραγόντων 

που µπορεί να επηρεάζουν την ανάπτυξή της και τη διερεύνηση των ειδικότερων σχέσεων των 

επιµέρους πτυχών της µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµέ-

νων.  

Η βασική διαφοροποίηση της έρευνάς µας από τις αντίστοιχες έρευνες που έχουν πραγ-

µατοποιηθεί σε αυτό το πεδίο, δεν εστιάζεται µόνο στο γεγονός ότι πρόκειται για µια εκτετα-

µένη διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης στην ελληνική 

γλώσσα και συγκεκριµένα σε ελληνόπουλα που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτι-
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κού. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως στα εξής: α) Η αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνω-

σης έγινε µε έναν περισσότερο πολυδιάστατο τρόπο, αξιολογώντας όλες τις επιµέρους πτυχές 

της(κλιτική, παραγωγική, σύνθεση), β) ∆ιερευνώνται αναλυτικά οι σχέσεις και των τριών επι-

µέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης µε πληθώρα αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως η 

αποκωδικοποίηση(ταχύτητα και ακρίβεια ανάγνωσης) και η κατανόηση γραπτών κειµένων.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, επιχειρείται µια εννοιολογική αποσαφήνιση του γενικό-

τερου πλαισίου των µεταγλωσσικών ικανοτήτων, µέσα στο οποίο εντάσσεται η µορφολογική 

επίγνωση, και εξετάζεται η σχέση τους µε τη µάθηση της ανάγνωσης. Παρουσιάζεται, επίσης, 

αναλυτικά η οριοθέτηση της µορφολογικής επίγνωσης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται θεωρητικά δεδοµένα, τα οποία συµ-

βάλλουν στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο συντελείται η µορφολογική επεξεργασία 

κατά την αποκωδικοποίηση και κατανόηση γραπτών κειµένων. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβά-

νει τέσσερις κύριους άξονες: εννοιολογικό προσδιορισµό των δύο διαστάσεων της ανάγνωσης 

(αποκωδικοποίηση-κατανόηση), τεκµηρίωση της µορφολογικής επεξεργασίας κατά την ανα-

γνώριση των γραπτών λέξεων, παρουσίαση των θέσεων για την αναπτυξιακή πορεία της ικα-

νότητας αναγνώρισης των λέξεων και προσδιορισµό της αναγνωστικής κατανόησης µε βάση 

τις µορφολογικές διαδικασίες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η προβληµατική της έρευνας, η 

οποία διαφωτίζει το θέµα της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τις αναγνωστικές δεξιό-

τητες και συµβάλλει στην κατανόηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων της παρούσας έρευ-

νας. Η διάρθρωση της προβληµατικής µας περιλαµβάνει τέσσερα µέρη. Στο πρώτο µέρος πα-

ρουσιάζεται η πορεία ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης και δίδεται όλο το φάσµα της 

αναπτυξιακής πορείας των επιµέρους πτυχών της, δηλαδή της κλιτικής και της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης καθώς και της επίγνωσης της σύνθεσης. Παρουσιάζονται, επίσης, οι 

τρόποι αξιολόγησης της µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας µε την παρουσίαση συγκεκριµένων 

τύπων αξιολόγησης. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται παράγοντες(ενδογενείς-εξωγενείς), 

που συνδέονται µε την ανάπτυξή της. Στο επόµενο µέρος εξετάζεται η σχέση της µορφολογι-

κής επίγνωσης µε την αναγνωστική ικανότητα, µε την παρουσίαση των τεσσάρων απόψεων 

για τη µορφή αυτής της σχέσης. Αµέσως µετά εξετάζονται αναλυτικά οι σχέσεις των τριών 

επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κα-

τανόησης γραπτών κειµένων. Το τελευταίο µέρος περιλαµβάνει την κριτική της βιβλιογραφι-

κής ανασκόπησης, καθώς και τους λόγους αναγκαιότητας της έρευνας. 

Με τη συγγραφή των παραπάνω κεφαλαίων επιχειρούµε τη θεωρητική θεµελίωση του 

θέµατος της διπλωµατικής µας εργασίας, πριν από την παρουσίαση του εµπειρικού µέρους. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας µας διατυπώνονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι υποθέσεις 

(γενικές-ειδικές) της έρευνας, όπως προέκυψαν από την προβληµατική που προηγήθηκε. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας µε αναλυτική παρουσί-

αση του σχεδιασµού της, των οργάνων µέτρησης, της συγκρότησης του δείγµατος, των χαρα-

κτηριστικών του δείγµατος, της διαδικασίας εκτέλεσης και της στατιστικής ανάλυσης που 

ακολουθήθηκε. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας µέσα 

από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η φύση και η έκταση της µορφολογικής επί-

γνωσης, εξετάζοντας διεξοδικά τις επιδόσεις στα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν. Στο δεύ-

τερο µέρος  εξετάζεται η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηρι-

στικά του δείγµατος και τέλος, στο επόµενο µέρος εξετάζεται η σχέση της µορφολογικής επί-

γνωσης µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης(ακρίβειας και ταχύτητας ανάγνωσης) και κατα-

νόησης γραπτών κειµένων των µαθητών του δείγµατός µας, οι οποίοι φοιτούν στις δύο πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια διάρθρωση µε το προηγούµενο κε-

φάλαιο των αποτελεσµάτων και υποδιαιρείται σε τρία τµήµατα, γίνεται η ερµηνεία και ο σχο-

λιασµός  των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας σε σύγκριση µε ευρήµατα ανάλογων ερευνών.  

Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας µας παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα 

της έρευνάς µας µε βάση τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν, οι περιορισµοί της και προτείνο-

νται µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Παρουσιάζονται, επίσης, οι ψυχοπαιδαγωγικές 

προτάσεις, όπως προκύπτουν από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

MΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
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2.1  Εννοιολογική αποσαφήνιση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων 

Tα τελευταία 30 έτη ο όρος µεταγλωσσική ικανότητα1 χρησιµοποιείται συχνά από τη 

βιβλιογραφία, τόσο στον τοµέα της Ψυχογλωσσολογίας όσο και στον τοµέα της Γλωσσολο-

γίας, για να δηλώσει κάποιες γλωσσικές ικανότητες. Αν και αυτή η ορολογία έχει εµπλακεί σε 

µια ποικιλία γλωσσικών και γνωστικών υποθέσεων, όπως για παράδειγµα η µάθηση του γρα-

πτού λόγου, δε φαίνεται να έχει επιτευχθεί η αποδοχή ενός καθολικού ορισµού των µετα- 

γλωσσικών ικανοτήτων (Μανωλίτσης, 2000).  

Η Cazden(1976:603) οριοθετεί τη µεταγλωσσική επίγνωση ως την ικανότητα του υπο-

κειµένου να κάνει τους γλωσσικούς τύπους αδιαφανείς και να ασχολείται µε αυτούς, να απο-

στασιοποιείται δηλαδή από τη φυσιολογική χρήση της γλώσσας(ακρόαση, οµιλία) και έτσι να 

µετατοπίζει την προσοχή του, από το περιεχόµενο του µεταβιβαζόµενου µηνύµατος, στις ιδιό-

τητες της γλώσσας, που χρησιµοποιείται για τη µεταβίβαση αυτή(Gombert,1992:3).Οι 

Tunmer & Herriman(1984:12) ορίζουν τη µεταγλωσσική επίγνωση ως την ικανότητα του 

ατόµου να συλλογίζεται και να χειρίζεται τα δοµικά χαρακτηριστικά της οµιλούµενης γλώσ-

σας, την οποία µεταχειρίζεται ως  αντικείµενο σκέψης. Άλλοι ερευνητές προσθέτουν ότι στη 

µεταγλωσσική επίγνωση ανήκει και «η ικανότητα χρησιµοποίησης διαδικασιών ελέγχου για την 

εκτέλεση νοητικών ενεργειών πάνω στα προϊόντα των νοητικών µηχανισµών, οι οποίοι περι-

λαµβάνονται στην κατανόηση και παραγωγή της γλώσσας»(Tunmer et al.,1988:136). 

Οι Bialystok & Ryan (1985) διακρίνουν δύο ανεξάρτητες συστατικές δεξιότητες στη 

µεταγλωσσική επίγνωση, οι οποίες περιλαµβάνονται στη γλωσσική διαδικασία. Αυτές είναι: 

α) Οι δεξιότητες ανάλυσης της γλωσσικής γνώσης σε δοµηµένες κατηγορίες. Οι δεξιότητες 

αυτές απαιτούνται σε καταστάσεις όπου είναι απαραίτητος ο σκόπιµος χειρισµός ενός κανόνα, 

η δε ανάπτυξή τους είναι εξελικτική και εµφανίζεται µε τη γενική γνωστική ωριµότητα.. β) Οι 

δεξιότητες ελέγχου των διαδικασιών της προσοχής για την επιλογή και την επεξεργασία συ-

γκεκριµένων γλωσσικών πληροφοριών, µε δεδοµένους χρονικούς περιορισµούς. 

Γενικά, στο πεδίο της Ψυχογλωσσολογίας, όλες οι προσεγγίσεις οριοθέτησης των µετα-

γλωσσικών ικανοτήτων αποδέχονται την άποψη ότι πρόκειται για ανώτερες γλωσσικές ικανό-

τητες, οι οποίες δε φαίνεται να συνδέονται άµεσα µε τις διαδικασίες γλωσσικής κατανόησης 

και παραγωγής. Ως κεντρικές έννοιες για τη µεταγλωσσική ικανότητα εµφανίζονται ο συνει-

                                           
1   Πολλές φορές η διεθνής βιβλιογραφία χρησιµοποιεί συνώνυµα τους όρους «linguistic awareness-

consciousness» (γλωσσική επίγνωση-συνειδητοποίηση), «metalinguistic awareness- consciousness-knowledge» 

(µεταγλωσσική επίγνωση- συνειδητοποίηση- γνώση), « metalinguistic activity» (µεταγλωσσική ενέργεια), 

«metalingustic skill» (µεταγλωσσική δεξιότητα), «metalinguistic behavior» (µεταγλωσσική συµπεριφορά). 
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δητός συλλογισµός, η ανάλυση και ο σκόπιµος έλεγχος πάνω στη δοµή και τη χρήση της 

γλώσσας, η θεώρηση της γλώσσας ως αντικειµένου σκέψης και η µετατόπιση της προσοχής 

του υποκειµένου από το νόηµα στον ίδιο το γλωσσικό τύπο (Μανωλίτσης, 2000).  

Οι µεταγλωσσικές ικανότητες µπορεί να αφορούν οποιαδήποτε άποψη της γλώσσας: 

φωνολογική, µορφολογική, συντακτική, σηµασιολογική και πραγµατολογική. Κατά συνέπεια 

διαχωρίζονται σε τοµείς αντίστοιχους προς αυτούς του γλωσσικού συστήµατος: µεταφωνολο-

γικές, µεταµορφολογικές, µετασυντακτικές, µετασηµασιολογικές και µεταπραγµατολογικές2 

(Μανωλίτσης,2000). Η διαίρεση αυτή είναι τεχνητή, αφού η γλώσσα στην πραγµατικότητα 

είναι ενιαία και «γίνεται αντιληπτή ως ένα αδιάσπαστο και σύνθετο λειτουργικό 

πλέγµα»(Πόρποδας,1992:48-49). 

Αν και η ψυχογλωσσολογική σηµασία των µεταγλωσσικών ικανοτήτων είναι ευρύτερη 

από αυτήν που δίνουν οι γλωσσολόγοι στην ίδια έννοια, στην παρούσα εργασία, έχει υιοθετη-

θεί η ψυχογλωσσολογική προσέγγιση στον καθορισµό των µεταγλωσσικών ικανοτήτων και, 

πιο συγκεκριµένα, της µορφολογικής επίγνωσης. Η έρευνά µας για την ανάπτυξη της µορφο-

λογικής επίγνωσης µαθητών Α΄ και  Β΄ τάξεων του δηµοτικού σχολείου θα στηριχθεί σε όσα 

έχουν υποστηρίξει οι ψυχογλωσσολόγοι για την εννοιολογική οριοθέτηση των µεταγλωσσι- 

κών ικανοτήτων.  

  

2.2 Η ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων 

Η ηλικία κατά την οποία εµφανίζονται στα παιδιά οι µεταγλωσσικές ικανότητες, ο τρό-

πος ανάπτυξής τους, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την ανάπτυξη,  είναι ζη-

τήµατα που διχάζουν τους ερευνητές (Edwards&Kirkpatrick,1999). Ωστόσο, φαίνεται να 

υπάρχει µια σύγκλιση µεταξύ των µελετητών ως προς τη διάκριση των µεταγλωσσικών ικανο-

τήτων σε λανθάνουσες (δεν είναι συνειδητά ελεγχόµενες) και συνειδητές (ενέχουν σκόπιµο 

χειρισµό). 

Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι µεταγλωσσικές ικανότητες, έστω και στοιχειώ-

δεις, εµφανίζονται στα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία,  αναπτύσσονται ως µια φυσική συνέ-

πεια της µάθησης της γλώσσας και γίνονται βαθµιαία πιο έκδηλες καθώς τα παιδιά αποκτούν 

γλωσσική ικανότητα Η µεταγλωσσική επίγνωση, δηλαδή, είναι µια πτυχή της γλώσσας που 

αναπτύσσεται ταυτόχρονα µε την απόκτηση της γλώσσας. Αυτή η άποψη στηρίζεται στην 
                                           

2   Η βιβλιογραφία χρησιµοποιεί συνώνυµα τον όρο µεταφωνολογική ικανότητα µε τον όρο φωνολογική 

επίγνωση-συνειδητοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τη µεταµορφολογική ικανότητα (µορφολογική επίγνωση-

συνειδητοποίηση),τη µετασυντακτική ικανότητα(συντακτική επίγνωση-συνειδητοποίηση), τη µετασηµασιο- 

λογική ικανότητα (σηµασιολογική επίγνωση-συνειδητοποίηση) και τη µεταπραγµατολογική ικανότητα 

(πραγµατολογική επίγνωση-συνειδητοποίηση).  
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ικανότητα που επιδεικνύουν τα παιδιά να διορθώνουν αυθόρµητα τα λεκτικά τους λάθη σε 

πολύ µικρή ηλικία (Clark,1978; Smith&Tager-Flusberg,1982).Υπάρχουν όµως και οι κριτικοί 

αυτής της άποψης που τονίζουν ότι µερικές από τις πρώιµες γλωσσικές συµπεριφορές της 

παιδικής ηλικίας που χαρακτηρίζονται ως µεταγλωσσικές, όπως οι αυτοδιορθώσεις, περιλαµ-

βάνουν µια διαισθητική γνώση της σωστής χρήσης της γλώσσας, που βρίσκεται συχνά σε οι-

κεία πλαίσια. Θεωρούν ότι η µεταγλωσσική συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από πιο σκόπιµο ή 

συνειδητό χειρισµό της γλώσσας και παρατηρείται σε εξωκειµενικά γλωσσικά κριτήρια 

(Tunmer & Herriman, 1984;Gombert,1992). 

Ωστόσο, οι µεγάλες ατοµικές διαφορές που παρατηρούνται στις µεταγλωσσικές ικανό-

τητες των παιδιών κατά τη διάρκεια της µέσης παιδικής ηλικίας (4-8 έτη), διαφορές που έρχο-

νται εµφανώς σε αντίθεση µε τη σχετική σταθερότητα την οποία επιδεικνύουν τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας στις βασικές γλωσσικές ικανότητες της κατανόησης και της παραγωγής, καθώς 

και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν πολλά παιδιά, κατά την είσοδό τους στο σχολείο, µε τη 

µάθηση της ανάγνωσης (µια δεξιότητα για την οποία θεωρείται ότι οι µεταγλωσσικές ικανό-

τητες διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο), οδήγησαν πολλούς ερευνητές να υποστηρίξουν 

ότι η µεταγλωσσική επίγνωση είναι µία εξελικτικά διαφορετική γλωσσική λειτουργία, που 

αναπτύσσεται χωριστά και σε στάδιο µεταγενέστερο των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και 

αναδύεται κατά τη διάρκεια της µέσης παιδικής ηλικίας (Tunmer & Herriman,1984).  

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων έχει σχέση 

µε µια γενικότερη αλλαγή, στις ικανότητες επεξεργασίας των πληροφοριών, που λαµβάνει 

χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου(Tunmer et al., 1988:136). Σ’ αυτήν την περίοδο το 

παιδί είναι ικανό να επιδείξει ποικίλες γλωσσικές δεξιότητες, κοινό γνώρισµα των οποίων εί-

ναι η ικανότητα συλλογισµού των λειτουργιών της γλώσσας και ο σκόπιµος χειρισµός των 

δοµικών της χαρακτηριστικών (Tunmer&Herriman,1984). Η είσοδος του παιδιού στο στάδιο 

των συγκεκριµένων νοητικών λειτουργιών (γύρω στα 6-7 έτη)  κατά τον Piaget, θεωρείται 

αποφασιστικός παράγοντας, αφού για την ανάπτυξη των µεταγλωσσικών του ικανοτήτων 

απαιτείται η ικανότητα για αποκέντρωση (χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου), για µετατό-

πιση δηλαδή της προσοχής από το περιεχόµενο του µηνύµατος στις ιδιότητες της γλώσσας, 

που χρησιµοποιείται για να µεταδοθεί το µήνυµα (Tunmer et al., 1988:137). Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εµπειρικό επίπεδο (Μανωλίτσης,2000). 

Βέβαια, η περίοδος αυτή συµπίπτει και µε την είσοδο του παιδιού στη συστηµατική εκ-

παίδευση, η επίδραση της οποίας στη συνολική του ανάπτυξη είναι ευρύτατη 

(Μανωλίτσης,2000). Έτσι, η Donaldson(1979) υποστηρίζει ότι η µάθηση της ανάγνωσης δι-

ευκολύνει τα παιδιά στην απόκτηση ικανοτήτων συνειδητής προσοχής και σκέψης για τη 

γλώσσα. Μέσω του γραπτού λόγου αποκτούν ένα σύστηµα οπτικής αναπαράστασης του προ-
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φορικού λόγου. Η απόκτηση αυτή βοηθάει να γίνονται ορατές ορισµένες όψεις του. Oι γρα-

πτές λέξεις ως σχετικά µόνιµες και ανεξάρτητες από το άµεσο περιβάλλον του παιδιού, µπο-

ρούν να επεξεργαστούν και να εξεταστούν λεπτοµερώς, επιτρέποντας έτσι περισσότερο την 

επικέντρωση στην ίδια τη γλώσσα και κάνουν πιο εύκολο το χειρισµό του αφηρηµένου λογι-

κού και υποθετικού στοχασµού και το σκόπιµο έλεγχο (Vygotsky,1993).  

Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η µεταγλωσσική επίγνωση των παιδιών αναπτύσ-

σεται σε στάδια ή φάσεις που µπορεί να συνδέονται τόσο µε τη γνωστική τους ανάπτυξη όσο 

και µε την επαφή τους µε διευκολυντικές εµπειρίες, όπως η διδασκαλία της ανάγνωσης. Το 

θεωρητικό µοντέλο του Gombert(1992:186-192) για την ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικα-

νοτήτων  απαρτίζεται από τέσσερις φάσεις. Σύµφωνα µε αυτό, κάθε τοµέας της γλώσσας 

επηρεάζεται από αυτή την πορεία ανάπτυξης, µε ένα τρόπο που είναι ανεξάρτητος (και όχι 

απαραίτητα ταυτόχρονος) µε τους άλλους τοµείς: 

1) Η  κατάκτηση των πρώτων γλωσσικών δεξιοτήτων 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής πραγµατοποιείται η κατάκτηση των πρώτων γλωσ-

σικών δεξιοτήτων µέσω της παραγωγής αλλά και της κατανόησης, έστω και σε αρχικό στάδιο, 

µέρους της γλώσσας. 

2) Η κατάκτηση του επιγλωσσικού ελέγχου 

Στη φάση αυτή αποκτάται ο έλεγχος της οργάνωσης της λανθάνουσας γνώσης που απο-

κτήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου. Με βάση την οργάνωση αυτή δηµι-

ουργείται η πιθανότητα σύνδεσης αυτής της γνώσης µε νέα γνώση, η οποία κατακτάται ως 

αποτέλεσµα τόσο των ενισχυτικών ερεθισµάτων που προέρχονται από τους ενήλικες όσο και 

των περιβαλλοντικών ερεθισµάτων. Στο τέλος της φάσης αυτής κατακτάται ο επιγλωσσικός 

έλεγχος, ο οποίος όµως δεν ταυτίζεται µε το συνειδητό έλεγχο της γλωσσικής διαδικασίας.  

3) Η κατάκτηση της µεταγλωσσικής επίγνωσης 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής κατακτώνται µεταγλωσσικές ικανότητες, καθώς δι-

αφορετικοί εξωγενείς παράγοντες καθιστούν απαραίτητη τη συνειδητή γνώση και το σκόπιµο 

έλεγχο πολλών τοµέων της γλώσσας. Η συνειδητή επίγνωση όλων των τοµέων της γλώσσας 

δε γίνεται ταυτόχρονα, ωστόσο ο επιγλωσσικός έλεγχος αποτελεί προαπαιτούµενο για την κα-

τάκτηση της µεταγλωσσικής επίγνωσης.  

4) Η αυτοµατοποίηση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων 

Η φάση αυτή συνδέεται µε την αυτοµατοποίηση των µεταγλωσσικών διαδιακασιών . 

 

 

 2.3  Η µορφολογική επίγνωση 
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Η µορφολογική επίγνωση (morphological awareness) ή η µορφολογική συνείδηση 

(Καρατζάς,2005) ή η µορφολογική ενηµερότητα (Γκότοβος,1992), αναφέρεται στη συνειδητή 

επίγνωση του ατόµου για τη µορφολογική δοµή της γλώσσας που οµιλεί και στην ικανότητά 

του να χειρίζεται σκόπιµα αυτή τη δοµή (Carlisle,1995:194). Είναι η ικανότητα που παρου-

σιάζει ένας µαθητής ή ενήλικος να κατατέµνει τον προφορικό λόγο σε µορφήµατα, να χειρίζε-

ται συνειδητά αυτά τα µορφήµατα και να τα συνδυάζει σύµφωνα µε τους κανόνες σχηµατι-

σµού των λέξεων της γλώσσας του (Kuo&Anderson,2006).  

Η µορφολογική επίγνωση, όπως και η φωνολογική, εµφανίζεται ως ειδικότερη έκφραση 

της µεταγλωσσικής επίγνωσης που έχει ένα υποκείµενο για τις δηλωτικές γνώσεις πάνω στα 

µορφήµατα του προφορικού λόγου και ως αποφασιστικός έλεγχος που έχει το υποκείµενο 

πάνω στις διαδικασίες της προσοχής και της επιλογής κατά τη διάρκεια της χρήσης των µορ-

φηµάτων του προφορικού λόγου. Εµφανίζεται, δηλαδή, ως ικανότητα συλλογισµού και άσκη-

σης ελέγχου πάνω στις µορφολογικές µονάδες, και συνειδητής τους οργάνωσης (Καρατζάς, 

2005:135). Σε αντίθεση, µάλιστα, µε τη φωνολογική επίγνωση, όπου έχουµε ικανότητα κατά-

τµησης του προφορικού λόγου σε µονάδες κατά κανόνα µη σηµασιολογικές, η µορφολογική 

επίγνωση ορίζεται ως η ικανότητα κατάτµησης του προφορικού λόγου σε σηµασιολογικές µο-

νάδες και εκτέλεσης ποικίλων ενεργειών µε υλικό αυτές τις σηµασιολογικές µονάδες. 

Η µορφολογική επίγνωση προσδιορίζεται από τη συχνότητα εµφάνισης των µορφηµά-

των, την κανονικότητα και τις αναλογίες που παρατηρούνται τόσο στον προφορικό όσο και 

στο γραπτό λόγο. Τα µορφηµατικά συστατικά των λέξεων (θέµατα και προσφύµατα) χρησι-

µοποιούνται και επαναχρησιµοποιούνται σε διαφορετικές λέξεις.  Είναι σηµαντικό για την 

αναγνώρισή τους να λαµβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά: η ύπαρξή τους σε περισσό-

τερες από µία λέξεις και η ίδια συνεισφορά στο νόηµα των λέξεων όπου αυτά  ανιχνεύονται 

(π.χ. κουτ-άκι,  παιδ-άκι, χερ-άκι). Εκτός από τη  συχνότητα, δύο άλλα χαρακτηριστικά των 

πολυµορφηµατικών λέξεων έχουν επιπτώσεις στην επίγνωση της µορφολογικής δοµής των 

λέξεων: η διαφάνεια της µορφολογικής δοµής(φωνολογική, σηµασιολογική) και η παραγωγι-

κότητά της (Carlisle,  2003). Με τον όρο φωνολογική διαφάνεια στη δοµή µιας µορφολογικά 

πολύπλοκης λέξης, εννοούµε ότι το θεµατικό µόρφηµα, από το οποίο σχηµατίστηκε, δεν έχει 

υποστεί την επίδραση κάποιου φωνολογικού κανόνα κατά την προσφυµατοποίηση (π.χ. 

τρέχω> τρεχ-άλα σε σχέση µε τρέχ-ω> τρέξ-ιµο). Σηµασιολογικά η διαφάνεια έχει επιπτώσεις 

στην επίγνωση της µορφολογικής δοµής λόγω της ευκολίας µε την οποία οι έννοιες των µε-

ρών βοηθούν στην κατανόηση ολόκληρης της λέξης(π.χ. η λέξη χαρτάκι είναι σηµασιολογικά 

διαφανής, ενώ η λέξη δέµα δεν είναι). 

Όπως όλες οι µεταγλωσσικές ικανότητες, έτσι και η µορφολογική επίγνωση αποτελεί 

µία δευτερογενή γλωσσική ικανότητα, η οποία βασίζεται στις µορφολογικές γνώσεις, µε τις 
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οποίες όµως δεν ταυτίζεται, αφού η εµφάνισή της απαιτεί µια ενσυνείδητη σκέψη για τη µορ-

φολογική δοµή των λέξεων (Μανωλίτσης, 2005). Η µορφολογική επεξεργασία είναι το θεµέ-

λιο των µορφολογικών γνώσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

µορφολογικής επίγνωσης. Τα παιδιά αποκτούν ασυνείδητα πολλές µορφολογικές γνώσεις 

κατά τη γλωσσική τους ανάπτυξη προκειµένου να υπερβούν τις γενικές γνωστικές δυσκολίες, 

που παρουσιάζει η γνωστικο-σηµασιολογική πολυπλοκότητα της γλώσσας, και τις ειδικότερες 

γλωσσολογικές δυσκολίες, που παρουσιάζουν τα γλωσσικά συστήµατα, όπως η µορφολογική 

πολυπλοκότητα και η οµοηχία των λέξεων(Καρατζάς, 2005).  

 Κύριο χαρακτηριστικό της µορφολογικής επεξεργασίας είναι η επεξεργασία των λέ-

ξεων σε διάφορες γλωσσικές διαστάσεις. Αυτές οι γλωσσικές διαστάσεις περιλαµβάνουν φω-

νολογική, συντακτική και σηµασιολογική επεξεργασία, αλλά στη γραπτή γλώσσα, η ορθο-

γραφική επεξεργασία είναι επίσης ένα αναπόσπαστο συστατικό. Με άλλα λόγια, µια ουσια-

στική πτυχή της µορφολογικής επεξεργασίας είναι η αλληλεπιδραστική γλωσσική επεξεργα-

σία στο επίπεδο της λέξης αλλά και παραπέρα.  Το παρακάτω µοντέλο (Carlisle,2003:296) 

απεικονίζει την αλληλεπιδραστική επεξεργασία, η οποία αποτελεί τον «πυρήνα» της µορφο-

λογικής επίγνωσης. 

 

 

 

 

 

 
   

 

        Σχήµα 1: ∆ιαστάσεις της γλωσσικής γνώσης που διαδραµατίζουν ένα ρόλο στη 

                          µορφολογική  επεξεργασία κατά την Carlisle (2003: 296). 

 

O ορισµός της µορφολογικής επίγνωσης, όπως και σε άλλες µεταγλωσσικές περιοχές, 

χρησιµοποιείται εδώ γενικά και καλύπτει µια ευρεία σειρά ικανοτήτων που απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή στα µορφήµατα. Η µορφολογική επίγνωση, όµως, οικοδοµείται από την επίγνωση 

των τριών µορφολογικών διαδικασιών  που προσδιορίζουν τον τοµέα της µορφολογίας: την 

επίγνωση της κλίσης ή κλιτική µορφολογική επίγνωση, την επίγνωση της παραγωγής ή παρα-

γωγική µορφολογική επίγνωση και τη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης.  

Η κλιτική µορφολογική επίγνωση (awareness of inflectional morphology)  αναφέρεται 

στη συνειδητοποίηση και στο σκόπιµο χειρισµό των µορφολογικών στοιχείων της κλίσης (θε-

Νόηµα/σηµασιολογία       Γραµµατική/σύνταξη 
 
 

Μορφήµατα 
 

 
Φωνολογία             Ορθογραφία
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µάτων και κλιτικών  επιθηµάτων). Τα κλιτικά επιθήµατα δεν αλλάζουν τη σηµασία και τη συ-

ντακτική κατηγορία της βάσης (ουσιαστικό, ρήµα κτλ.), στην οποία προστίθενται(π.χ γράφ-ω, 

γράφ-ουµε), εποµένως δε δηµιουργούν νέα λεξήµατα. Απλά προσθέτουν κάποια χαρακτηρι-

στικά τα οποία είναι προβλέψιµα. Για παράδειγµα, η ρηµατική κατάληξη –ω δηλώνει πάντα 

το πρώτο πρόσωπο και τον ενικό αριθµό, ενώ η κατάληξη –ος εκφράζει την ονοµαστική του 

ενικού αριθµού (Ράλλη,2005:52). Η παρουσία τους, µάλιστα, για τη δηµιουργία κλιτών λέ-

ξεων είναι υποχρεωτική. Σε σχέση µε το συνδυασµό µορφηµάτων, χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι στην κλίση τα επιθήµατα είναι καταληκτικά, υπό την έννοια ότι η παρουσία ενός 

κλιτικού επιθήµατος «κλείνει» το σχηµατισµό της λέξης, µε αποτέλεσµα να είναι πιο ευδιά-

κριτη η λειτουργία του(Ράλλη,1986). 

Η παραγωγική µορφολογική επίγνωση(awareness of derivational morphology) αναφέ-

ρεται στη συνειδητοποίηση της µορφολογικής δοµής των παράγωγων λέξεων και στο σκόπιµο 

χειρισµό των µορφηµατικών τους συστατικών (θέµατα και παραγωγικά προσφύµατα). Τα πα-

ραγωγικά επιθήµατα, ιδιαίτερα τα επιθήµατα ουσιαστικών και επιθέτων, είναι πολύ περισσό-

τερα από τα παραγωγικά προθήµατα και επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη βάση, τόσο ως 

προς τη γραµµατική κατηγορία όσο και ως προς τη σηµασία (Σακελλαριάδης,1997).  Τα πα-

ραγωγικά επιθήµατα προηγούνται των κλιτικών επιθηµάτων, είναι δηλαδή πιο κοντά στο θέµα 

και πιο δεµένα µε αυτό, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διάκριση και οικειοποίησή τους. 

Επιπλέον, υπόκεινται σε διάφορους περιορισµούς µε αποτέλεσµα ο συνδυασµός τους µε βά-

σεις να αποτελεί µια λιγότερο παραγωγική διαδικασία από αυτή της κλίσης. Πολλές φορές, 

µάλιστα, δηµιουργούνται παράγωγες λέξεις µε µη προβλέψιµες σηµασίες (π.χ. δέν(ω) + -µα = 

δέµα). Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα στο χώρο της παραγωγής στην ελληνική γλώσσα είναι η 

συνδυαστικότητα των µορφηµάτων. Υπάρχουν θέµατα τα οποία αποτελούνται από περισσό-

τερα του ενός µορφήµατα, στα οποία προστίθενται τα κλιτικά επιθήµατα(π.χ. χορ-ευ-τ-ικ-ος). 

Για τη δηµιουργία των λέξεων οι σχηµατισµοί είναι πάντα διφυείς, δηλαδή κάθε φορά ένα 

επίθηµα προστίθεται σε ένα θέµα για να δηµιουργήσει παράγωγο θέµα, το οποίο µε τη σειρά 

του χρειάζεται την παρουσία κλιτικού επιθήµατος για να αποτελέσει λέξη(π.χ. χορ-ός , χορεύ-

ω, χορευτ-ής, χορευτικ-ός) (Ράλλη,2005). 

Η µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης(awareness of the morphology of compounds) 

αναφέρεται στη συνειδητοποίηση της µορφολογικής δοµής των σύνθετων λέξεων και στην 

ικανότητα συνειδητού χειρισµού των µορφηµατικών τους συστατικών και χαρακτηριστικών. 

Στην ελληνική γλώσσα η σύνθεση είναι µια εξαιρετικά παραγωγική διαδικασία. Τα ελληνικά 

σύνθετα εµφανίζουν µια βασική δυαδική(ή διφυή) δοµή, δηλαδή µια δοµή που αποτελείται 

από δύο µέρη και σηµασιολογικά πολλές φορές αναπτύσσουν σηµασίες που δεν προέρχονται 

από τα επιµέρους συστατικά (π.χ. αγριογούρουνο). Τα δύο αυτά συστατικά µπορεί να είναι 
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είτε ολόκληρες λέξεις είτε θεµατικά µορφήµατα. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, 

τα ελληνικά σύνθετα περιέχουν θεµατικά µορφήµατα, και όχι ολοκληρωµένες λέξεις, τουλάχι-

στον ως προς το πρώτο συστατικό(Ράλλη,2005). Επίσης κατά τη σύνθεση είναι δυνατόν να 

συντελεστούν φωνολογικές αλλαγές στη µορφή των συνθετικών µερών(π.χ. ανεβοκατεβαίνω). 

Χαρακτηριστικός δείκτης της σύνθεσης είναι το φωνήεν (-ο-),το οποίο συνδέει τα συστατικά 

του συνθέτου και διασφαλίζει τη µετάβαση από το ένα στο άλλο συστατικό (π.χ. ψαρ-ο-τα-

βέρνα, κουρτιν-ό-ξυλο). 

Αν και η διάκριση των µορφηµάτων είναι πιο εύκολη από τη διάκριση των φωνηµάτων, 

λόγω της συνάρθρωσης των τελευταίων, η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης φαίνεται 

να ακολουθεί ένα πιο αργό ρυθµό συγκριτικά µε την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, 

επειδή προϋποθέτει την ενσωµάτωση διαφορετικών ειδών γνώσεων (φωνολογικών, σηµασιο-

λογικών και συντακτικών) (Carlisle&Nomanbhoy, 1993). 

 

2.4  Ο ρόλος της µεταγλωσσικής επίγνωσης στη µάθηση της ανάγνωσης 

O Mattingly θεωρεί την ανάγνωση «ως µια σκόπιµα αποκτώµενη και γλωσσικά εξαρτώ-

µενη δεξιότητα, η οποία βασίζεται στην επίγνωση (awareness) που έχει ο αναγνώστης, ως ήδη 

χρήστης (ακροατής και οµιλητής) του προφορικού λόγου, για ορισµένες πλευρές της πρωτογε-

νούς γλωσσικής δραστηριότητας(δηλαδή του προφορικού λόγου). Με βάση αυτή την επίγνωση, 

κατά την ανάγνωση δραστηριοποιείται η σύνθετη γλωσσική διαδικασία(που είναι κοινή για την 

ανάγνωση και την οµιλία) η οποία επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει τη σηµασία του µη-

νύµατος που υπάρχει στο γραπτό λόγο»(Mattingly,1972:145). Η εξοικείωση των µαθητών µε 

τον προφορικό λόγο υποκινεί την ευαισθησία τους στη δοµή των φραστικών συνόλων της 

γλώσσας και βαθµιαία οι µαθητές αφοµοιώνουν και εσωτερικεύουν τις δοµές αυτές 

(Βάµβουκας,2004). Η συνειδητοποίηση της εσωτερικής δοµής της γλώσσας και η ικανότητα 

ανάλυσής της έχει ιδιαίτερη σχέση µε τη µάθηση της ανάγνωσης(Gleitman & Rozin,1977).  

Κατά συνέπεια, τα παιδιά για να κατακτήσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της 

γραφής, πέρα από τις βασικές ικανότητες κατανόησης και χρήσης της γλώσσας χρειάζονται 

πρώτιστα µια επίγνωση της γλώσσας, να µπορούν δηλαδή να συλλογίζονται πάνω στη φύση 

και τις λειτουργίες της γλώσσας που µιλούν (Seymour,1997). Η επίγνωση της εσωτερικής δο-

µής της γλώσσας, η ικανότητα ανάλυσής της και ο συνειδητός χειρισµός της, έχει ιδιαίτερη 

σχέση µε τη µάθηση της ανάγνωσης, η οποία είναι µια διαδικασία «κατά βάση µεταγλωσ-

σική» (Mattingly,1984;Nagy & Anderson, 1999).  

Η µεταγλωσσική επίγνωση δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αντιληφθεί ότι ο προφορι-

κός λόγος αποτελείται από τις λέξεις, που είναι αυθαίρετες ενότητες µε περισσότερες από µία 

έννοια, να διακρίνουν τα µορφήµατα, τις συλλαβές και τα φωνήµατα από τα οποία συγκρο-
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τούνται και να γνωρίζουν ότι οι προτάσεις που σχηµατίζονται έχουν συγκεκριµένη συντα-

κτική δοµή. Παρέχει δηλαδή βάσεις για την απόκτηση µιας βαθύτερης κατανόησης των δοµι-

κών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της προφορικής γλώσσας. ∆ιευκολύνει επίσης το 

παιδί να συνειδητοποιήσει την αµοιβαία αντιστοιχία µεταξύ προφορικού και γραπτού λό-

γου(Tunmer & Bowey, 1984). 

Πράγµατι, η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει τη σηµαντική συµβολή της µετα-

γλωσσικής επίγνωσης στη µάθηση της ανάγνωσης(Tunmer& Bowey, 1984; Tunmer et 

al.,1988; Μανωλίτσης, 2004). Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ανάπτυξή της αντανακλάται στην 

ύπαρξη δυσκολιών στην ανάγνωση και τη γραφή. Αντίθετα η ικανοποιητική της ανάπτυξη 

θεωρείται, σήµερα διεθνώς, ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που συµβάλλει στην κα-

τάκτηση της ανάγνωσης και γραφής (Seymour,1997).  

Όπως, όµως, υποστηρίζουν οι περισσότεροι µελετητές, οι  µεταγλωσσικές ικανότητες 

των παιδιών δε συµβάλλουν στον ίδιο βαθµό στην ανάπτυξη της αναγνωστικής τους ικανότη-

τας(Μανωλίτσης,2000).Για παράδειγµα, ο ρόλος των µεταφωνολογικών και µετασυντακτικών 

ικανοτήτων είναι ισχυρότερος από το ρόλο των µετασηµασιολογικών και µεταπραγµατολογι-

κών ικανοτήτων, στα πρώτα στάδια της µάθησης της ανάγνωσης (Tunmer et al., 1988 ; 

Demont & Gombert,1996).  Έτσι, στην έρευνα που διεξάγεται τις 3 τελευταίες δεκαετίες, το 

µεγαλύτερο βάρος έχει δοθεί κατά κύριο λόγο στη φωνολογική επίγνωση, ίσως επειδή έχει 

σχέση µε τη µάθηση, από τα παιδιά, της αλφαβητικής αρχής. Γενικά, τα αποτελέσµατα πολ-

λών ερευνητικών µελετών, σε πολλά αλφαβητικά συστήµατα γραφής µε διαφορετικό βαθµό 

διαφάνειας, αποδεικνύουν ότι η φωνολογική επίγνωση διευκολύνει την αναγνωστική ικανό-

τητα, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της (Goswami,2000). Αρκετές µάλιστα µε-

λέτες συνδέουν, και µάλιστα συχνά µε αιτιώδη σχέση, την ανάπτυξη της αναγνωστικής δεξιό-

τητας µε τις φωνολογικές δεξιότητες της προσχολικής ηλικίας (Bradley&Bryant,1983). H αι-

τιώδης σχέση µεταξύ φωνολογικής επίγνωσης και µάθησης της ανάγνωσης υποστηρίζεται και 

στην ελληνική γλώσσα µε πειραµατικά και διαχρονικά δεδοµένα, τα οποία µάλιστα δείχνουν 

ότι η σχέση αυτή µετά την Α΄ τάξη µειώνεται, αλλά δεν εξαφανίζεται (Πόρποδας κ.άλ., 1999 . 

Μανωλίτσης, 2001α). Στις περισσότερες έρευνες, ωστόσο, δε λαµβάνονται υπόψη οι αλληλε-

πιδράσεις της φωνολογικής επίγνωσης µε άλλους γλωσσολογικούς παράγοντες, οι οποίοι 

ενεργοποιούνται κατά τη µάθηση της ανάγνωσης, όπως η µορφολογία και η σηµασιολογία 

(Καρατζάς, 2005). 

Η συντακτική επίγνωση, επίσης, φαίνεται να επιδρά σηµαντικά σε µεταγενέστερα στά-

δια της διαδικασίας της ανάγνωσης, καθώς το παιδί γίνεται ικανότερος αναγνώστης και αξιο-

ποιεί περισσότερο τα γραµµατικά σηµεία του προτασιακού πλαισίου, ειδικά για την αναγνώ-

ριση άγνωστων λέξεων, από ό,τι έκανε όταν ήταν αρχάριος αναγνώστης (Demont & 
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Gombert,1996; Μανωλίτσης, 2004). Οι  ικανοί αναγνώστες, εξάλλου, µετά τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης της αναγνωστικής τους ικανότητας, αξιοποιούν περισσότερο ικανότητες και στρα-

τηγικές κατάλληλες για την κατανόηση κειµένων και δεν στηρίζονται µόνο στις αλφαβητικές 

γνώσεις που χρησιµοποιούν για την ακριβή αποκωδικοποίηση των λέξεων (Adams, 

1990;Demont & Gombert, 1996). Παράλληλα, φαίνεται ότι η συντακτική επίγνωση έχει µια 

έµµεση συµπληρωµατική σχέση µε τη µορφολογική επίγνωση. Ενώ, δηλαδή, η µορφολογική 

επίγνωση αφορά στη µορφολογική δοµή των λέξεων, η συντακτική επίγνωση αναφέρεται 

άµεσα στη δοµή της πρότασης και έµµεσα στις λέξεις.Μάλιστα, φαίνεται ότι κατά τη γραφή 

και την ανάγνωση, η συντακτική επίγνωση προϋποθέτει τόσο τη λειτουργία της 

µορφολογικής επίγνωσης όσο και µια γενική αλληλεπίδραση των γλωσσολογικών γνώσεων 

και διαδικασιών που έχει κατακτήσει ο µαθητής ή ο ενήλικος(Cole & Fayol,2000). 

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι διαφορετικές µεταγλωσσικές ικανότητες έχουν διαφορε-

τική σηµασία σε διαφορετικά στάδια της µάθησης της ανάγνωσης (Tunmer & Bowey,1984)  

ή µάλλον στα διάφορα στάδια της µάθησης της ανάγνωσης θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε 

διαφορετικά γλωσσικά συστατικά (Lyster, 2002). Ωστόσο, η µάθηση της ανάγνωσης απαιτεί 

την κινητοποίηση όλων των µεταγλωσσικών ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης, φυσικά, της 

µορφολογικής επίγνωσης. Η µορφολογική επίγνωση σχετίζεται ολοκληρωτικά µε άλλες πτυ-

χές της γλωσσικής γνώσης (φωνολογική, σηµασιολογική και συντακτική) που απαιτούνται σε 

διάφορες γραπτές γλωσσικές δραστηριότητες, όπως η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση 

γραπτών κειµένων ή η ορθογραφία και µπορεί να παρέχει µια «πιο γενική ένδειξη µεταγλωσ-

σικής ικανότητας» απ’ ότι η φωνολογική ή η συντακτική επίγνωση (Carlisle,1995:192).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 
3.1  Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου 
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Ο προφορικός λόγος (ακρόαση, οµιλία) και ο γραπτός λόγος(ανάγνωση, γραφή), αν και 

είναι διακριτές επικοινωνιακές δραστηριότητες, συντελούν στην πραγµάτωση της επικοινω- 

νιακής λειτουργίας της γλώσσας. Η κοινή αυτή επικοινωνιακή τους λειτουργία βασίζεται κυ- 

ρίως στη σηµειωτική ή συµβολική λειτουργία (Καρατζάς, 2005:35).«Η λειτουργία αυτή εκδη- 

λώνεται ως ικανότητα αναπαράστασης, µέσω ενός διαφοροποιηµένου σηµαίνοντος (συµβόλου, 

σηµείου),ενός οποιουδήποτε σηµαινόµενου(κατάστασης ή αντικειµένου)» (Βάµβουκας,1999: 

194). Μπορεί βέβαια προφορικός και γραπτός λόγος να διαφέρουν πολύ ως επικοινωνιακές 

δραστηριότητες, ωστόσο γίνονται αντιληπτοί ως τα ακρότατα ενός συνεχούς, το οποίο είναι η 

ίδια η γλώσσα ως πολύπλοκο σύστηµα σηµείων (Saussure,1979). Στο ένα άκρο βρίσκεται η 

ακρόαση/οµιλία και στο άλλο η ανάγνωση/ γραφή (Καρατζάς, 2005:35). 

Η µεταφορά από τον προφορικό στο γραπτό λόγο είναι µια τεχνική ανακωδικοποίησης, 

ένας τρόπος σηµείωσης, κωδικοποίησης του προφορικού λόγου σε γραφηµικό επίπεδο. Είναι 

λογικό, εποµένως, η ανακωδικοποίηση αυτή να καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρα- 

κτηριστικά της πρώτης σηµείωσης, κωδικοποίησης και εσωτερικής αναπαράστασης του 

πραγµατικού κόσµου (Καρατζάς, 2005:36). Έτσι, τα φωνήµατα και τα µορφήµατα ως στοι-

χεία του προφορικού λόγου, µε την κωδικοποίηση δεύτερου βαθµού, που πραγµατοποιείται µε 

το γραπτό λόγο, αντιστοιχούν σε µεµονωµένα γράµµατα ή συνδυασµούς γραµµάτων, τα γρα-

φήµατα. Συνεπώς, ο γραπτός λόγος, όπως και ο προφορικός, διατηρεί τη διπλή άρθρωση της 

γλώσσας παρουσιάζοντας γραφήµατα που αντιστοιχούν: α) σε φωνήµατα και β) σε φωνηµατι- 

κά σύνολα χωρίς σηµασία, τις συλλαβές ή σε φωνηµατικά σύνολα µε σηµασία, τα µορφή-

µατα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά µεταφέρονται από τον προφορικό στο γραπτό λόγο σύµ-

φωνα µε τον ιδιαίτερο τρόπο µεταφοράς που διαµορφώνει το σύστηµα γραφής µιας γλώσσας 

(Καρατζάς, 2005:39). 

           

3.2  Συστήµατα γραφής 

Στην πραγµατικότητα ο γραπτός λόγος είναι µια γραπτή αναπαράσταση του προφορι-

κού λόγου, ο «συµβολισµός της προφοράς µε οπτικά σύµβολα»(Βάµβουκας κ.άλ.,1999: 77). Θα 

µπορούσε, µάλιστα, κατά µια εκδοχή, ο γραπτός λόγος να θεωρηθεί ως γραµµένος προφορι-

κός λόγος. Όµως, ο τρόπος της γραπτής αναπαράστασης του προφορικού λόγου µπορεί να δι-

αφοροποιηθεί ως προς τη µονάδα του προφορικού λόγου που αναπαριστάνεται γραπτά 

(Πόρποδας, 2002:69). Ένα σύστηµα γραφής µπορεί, εποµένως, να χρησιµοποιεί ως µονάδα 

αναπαράστασης του προφορικού λόγου οποιοδήποτε από τα δοµικά στοιχεία της γλώσσας την 

οποία αναπαριστά (φωνήµατα, συλλαβές, µορφήµατα και λέξεις). Εξάλλου, όπως προανα- 

φέρθηκε, η διπλή άρθρωση της γλώσσας στο γραπτό λόγο προϋποθέτει τη δυνατότητα αντι-

στοίχησης των φωνηµάτων και των µορφηµάτων του προφορικού λόγου σε συγκεκριµένα και 
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κοινώς αποδεκτά γραφήµατα ή γραφηµατικά σύνολα, η εξέλιξη των οποίων διαµόρφωσε διά-

φορα συστήµατα γραφής.  

Σήµερα, γενικά, συναντούµε τρεις τύπους συστηµάτων γραφής: α) Τα λογογραφικά συ-

στήµατα γραφής, που χρησιµοποιούν γραπτά σύµβολα (οπτικά σήµατα) για να αναπαραστή-

σουν τα δοµικά  εκείνα στοιχεία του προφορικού λόγου πού έχουν εννοιολογικό ή σηµασιο-

λογικό περιεχόµενο(λέξεις, µορφήµατα), β) Τα συλλαβικά συστήµατα γραφής, στα οποία τα 

γραφηµικά στοιχεία αναπαριστάνουν συλλαβικές µονάδες χωρίς εννοιολογικό περιεχόµενο, 

και γ) Τα αλφαβητικά συστήµατα γραφής, στα οποία, σε γενικές γραµµές, κάθε γραφηµικός 

χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα φώνηµα (Πόρποδας,2002:79). Στις περισσότερες χώρες επι-

κρατούν τα αλφαβητικά συστήµατα. Αυτά, έχοντας λιγότερα σύµβολα, επιβαρύνουν λιγότερο 

τη µνηµονική λειτουργία του αναγνώστη, αφού απαιτούν λιγότερη νοητική ενέργεια για τη 

συγκράτηση, αναγνώριση και ανάκληση των συµβόλων τους. Η απουσία, ωστόσο, κάποιας 

σχέσης µεταξύ των συµβόλων αυτών και των εννοιών δυσκολεύει την αποκωδικοποίηση της 

λέξης και την κατανόηση της έννοιας που αυτή αναπαριστάνει(αφού η έννοια δεν αναπαρι-

στάνεται άµεσα) (Πόρποδας,2002:80).        

         

 3.2.1  Τα αλφαβητικά συστήµατα γραφής  

Αν και στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής το επίπεδο αναπαράστασης της γλώσσας εί-

ναι το φώνηµα, πολλά από αυτά δεν µπορούν να θεωρηθούν απόλυτα φωνηµικά, γιατί έτσι 

δεν αναδεικνύεται η συστηµατική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στον προφορικό και το γραπτό 

λόγο. Στις περισσότερες γλώσσες, ακόµη και σε αυτές που χαρακτηρίζονται από φωνηµική 

καθαρότητα (π.χ. φινλανδικά, ιταλικά), υπάρχουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µορφο- 

λογικές επιρροές (Αϊδίνης,2006α:11). Για το λόγο αυτό διάφοροι ερευνητές προτείνουν τον 

όρο µορφοφωνηµικά συστήµατα και τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Byrne,1998):  

α) Τα βαθιά ή αδιαφανή ορθογραφικά συστήµατα (π.χ. αγγλικά), στα οποία η σχέση µε-

ταξύ των γραµµάτων και των ήχων  του προφορικού λόγου, που παριστάνουν, δεν είναι ένα 

προς ένα, αλλά ένα προς πολλά. Η σχέση αυτή επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη µορφο- 

λογία των λέξεων, καθιστώντας έτσι µικρό το βαθµό διαφάνειας ανάµεσα στις αντιστοιχήσεις 

γραφηµάτων και φωνηµάτων. 

β) Τα ρηχά ή διαφανή ορθογραφικά συστήµατα (π.χ. φινλανδικά), στα οποία υπάρχει 

ένα προς ένα αντιστοιχία, εποµένως µεγάλος βαθµός διαφάνειας, µεταξύ των γραµµάτων και 

των ήχων του προφορικού λόγου και στα οποία αναπαριστάνεται σχεδόν πλήρως η φωνηµική 

διαφοροποίηση της γλώσσας. Οι αντιστοιχήσεις γραφηµάτων και φωνηµάτων είναι περισσό- 

τερο ισοµορφικές. 



 30

Συνεπώς, η διάκριση αυτή αναδεικνύει το βαθµό που τα συστήµατα αυτά κωδικοποιούν 

τη φωνολογική δοµή της γλώσσας, σε αντίθεση µε τα συστήµατα που στηρίζονται περισσότε- 

ρο στη µορφολογία (Perfetti,1997). Επίσης, ένα ορθογραφικό σύστηµα µπορεί να χαρακτη- 

ριστεί ως συµµετρικά ή ασύµµετρα διαφανές. Τα συµµετρικά διαφανή ορθογραφικά συστήµα- 

τα  είναι ρηχά τόσο για την ανάγνωση όσο και για την ορθογραφηµένη γραφή. Αντίθετα, τα 

ασύµµετρα διαφανή ορθογραφικά συστήµατα είναι ρηχά ως προς την ανάγνωση, ενώ θα µπο-

ρούσαν να χαρακτηριστούν βαθιά ως προς την ορθογραφηµένη γραφή. Υπάρχουν, βέβαια, και 

τα συµµετρικά αδιαφανή ορθογραφικά συστήµατα (π.χ. αγγλικά), τα οποία είναι βαθιά ως 

προς την ανάγνωση αλλά και ως προς την ορθογραφία (Αϊδίνης,2006α:11). Η διαφορά στη δι-

αφάνεια των ορθογραφικών συστηµάτων των διαφόρων γλωσσών καθιστά δύσκολη και τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας για την πορεία απόκτησης του γραµµατισµού µε-

ταξύ διαφορετικών αλφαβητικών συστηµάτων γραφής. 

Το ελληνικό σύστηµα γραφής αν και περιλαµβάνεται στα αλφαβητικά συστήµατα που 

τα χαρακτηρίζει αρκετά η αρχή της ισοµορφίας(ένα γράφηµα για ένα φώνηµα) µπορούµε να 

πούµε ότι είναι ένα ασύµµετρα διαφανές µορφοφωνηµικό ορθογραφικό σύστηµα, ρηχό ως 

προς την ανάγνωση και βαθύ ως προς την ορθογραφηµένη γραφή. Με την ανάπτυξη, εξάλλου, 

της γλωσσολογίας και κυρίως µετά την παρουσίαση από τον Martinet(1997) της θεωρίας για 

την πρώτη και δεύτερη άρθρωση και την εισαγωγή του µορφήµατος ως σηµασιολογικού φο-

ρέα, καθώς και τη συµφωνία για τη φωνολογική και µορφηµατική αναγνώριση της λέξης «θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως οι βασικές αρχές του ελληνικού ορθογραφικού συστήµατος 

είναι η φωνηµατική και η µορφηµατική»(Καρατζάς,2005:45). 

 

3.3  Ανάγνωση: ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και αναγνωστική κατανόηση 

Η  ανάγνωση είναι µια πολύπλοκη πνευµατική δραστηριότητα, στενά δεµένη µε τη 

σκέψη και τη νόηση. Είναι µια συνεχώς αναπτυσσόµενη δεξιότητα, µια διαδικασία που έχει 

ως στόχο την ερµηνεία του συµβολικού κώδικα του γραπτού λόγου µε σκοπό την κατανόηση, 

τη σύλληψη της έννοιας, την ανακάλυψη του σηµασιολογικού περιεχοµένου του γραπτού κει-

µένου αλλά και µια κοινωνική δεξιότητα του ατόµου. Η µάθησή της συνδέεται µε την καλ-

λιέργεια της σκέψης, της διανόησης, της κριτικής σκέψης και γενικά µε τη συνολική ανά- 

πτυξη της προσωπικότητας του µαθητή (Βάµβουκας,2004). Για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό 

σύστηµα οφείλει να µορφώνει «αναγνώστες “πολυδύναµους”, ικανούς να υιοθετούν ποικίλες 

τακτικές ανάγνωσης, πρόσφορες στην ποικιλία των περιστάσεων ανάγνωσης, τις οποίες καθηµε- 

ρινά το άτοµο συναντά στην κοινωνική και επαγγελµατική του ζωή» (Βάµβουκας,1994α:3). 

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι η αναγνωστική διαδικασία προσδιορίζεται από την 

αποκωδικοποίηση, την αναγνώριση, δηλαδή, των λέξεων και την κατανόηση, τη σύλληψη της 
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σηµασίας του γραπτού λόγου, δύο ανεξάρτητες αλλά αλληλοσχετιζόµενες γνωστικές λειτουρ- 

γίες (Πόρποδας,2002) ή επίπεδα αναγνωστικής λειτουργίας (Βάµβουκας,1984). Η αναγνωστι- 

κή δεξιότητα προσδιορίζεται από το επίπεδο ανάπτυξης και των δύο αυτών βασικών γνωστι- 

κών λειτουργιών, ο ρόλος των οποίων είναι συµπληρωµατικός (Βάµβουκας, 1984 . Πόρποδας, 

2002). Στις πρώτες τάξεις του σχολείου οι λειτουργίες αποκωδικοποίησης και κατανόησης δι-

αφοροποιούνται, αλλά στη συνέχεια µε την απόκτηση της αναγνωστικής εµπειρίας πραγµατο-

ποιούνται ταυτόχρονα. Ωστόσο, για την παραγωγική ανάγνωση φαίνεται να απαιτείται και ένα 

ανώτερο επίπεδο, το επίπεδο της κρίσης του γραπτού µηνύµατος, όπου ο ικανός αναγνώστης  

δεν αρκείται στην ανακάλυψη του σηµασιολογικού περιεχοµένου του, αλλά, αντίθετα, 

προχωρά σε ανώτερα στάδια επεξεργασίας που του επιτρέπουν την κριτική ανάλυση του µη-

νύµατος και την αποδοχή ή όχι του περιεχοµένου του (Βάµβουκας, 1984). Οι ικανότητες αυ-

τές, βέβαια, απαιτούν ανώτερες διανοητικές διεργασίες και για το λόγο αυτό τα παιδιά της 

πρώτης σχολικής ηλικίας είναι αδύνατο να προσεγγίσουν αυτό το επίπεδο της αναγνωστικής 

συµπεριφοράς.  

Η αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου είναι µια γνωστική λειτουργία που περιλαµβά-

νει την αναγνώριση των γραπτών (οπτικών) συµβόλων του γραπτού κώδικα και τον αυτόµατο 

µετασχηµατισµό τους σε φωνολογική παράσταση, σε φωνητικό µήνυµα (Βάµβουκας,1984 .  

Πόρποδας, 2002). «Είναι η διαµόρφωση των γραπτών λέξεων σε ήχους ή ηχητικά σηµεία» 

(Βάµβουκας,1984:10). Προϋποθέτει τη γνώση του ορθογραφικού συστήµατος, στο οποίο εί-

ναι γραµµένες οι λέξεις, την επίγνωση ότι οι γραπτές λέξεις απαρτίζονται από σύµβολα που 

αναπαριστάνουν φωνήµατα και τη σωστή λειτουργία της αντίληψης και της µνήµης γραφηµι-

κών και φωνολογικών πληροφοριών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των γραµµά-

των και ο φωνηµικός προσδιορισµός τους µε βάση την αντιστοιχία µεταξύ γραµµάτων και 

φθόγγων και των βασικών κανόνων που τη διέπουν (Πόρποδας,2002:45). 

 Αποτελεί την αισθητηριακή ή µηχανική ή εξωτερική όψη της ανάγνωσης, η οποία κυ-

ριαρχεί κατά τα πρώτα στάδια εκµάθησής της (Βάµβουκας,1984,1987), όπου οι αρχάριοι ανα-

γνώστες συχνά προφέρουν τις λέξεις προκειµένου να τις κατανοήσουν. Ανεπτυγµένες δεξιό-

τητες αποκωδικοποίησης λέξεων δε συνεπάγονται απαραίτητα ανώτερου επιπέδου αναγνω-

στική δεξιότητα (Colley,1987). Η αποκωδικοποίηση συνιστά µια αναγκαία, αλλά όχι επαρκή 

γνωστική λειτουργία για την ανάγνωση και δεν επηρεάζεται από την κατανόηση (Βάµβουκας, 

1984,1987 .   Πόρποδας, 2002).  

Η αναγνωστική κατανόηση αποτελεί τη δεύτερη και απαραίτητη γνωστική λειτουργία 

(µετά την αποκωδικοποίηση) και αφορά τη σύλληψη της έννοιας, την ανακάλυψη των σηµα- 

σιολογικών πληροφοριών του γραπτού µηνύµατος, φορείς του οποίου είναι οι οπτικές παρα- 

στάσεις, τα οπτικά σηµεία και σύµβολα (Βάµβουκας,1984:11). Είναι η διανοητική ή εσωτερι -
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κή όψη της ανάγνωσης, κατά την οποία ο αναγνώστης συντονίζει και ολοκληρώνει τις πληρο- 

φορίες που παρέχονται από το γραπτό µήνυµα µε την αναζήτηση και εγκατάσταση λογικών 

σχέσεων µεταξύ των γραπτών συµβόλων και των ιδεών και καταστάσεων που παριστάνουν 

(Βάµβουκας,1984).Το νόηµα, ωστόσο, ενός γραπτού µηνύµατος µπορεί να βρίσκεται πέρα 

από την αναπαράστασή του. Προκειµένου, λοιπόν, ο αναγνώστης να έχει πρόσβαση σ’ αυτό, 

θα πρέπει να αξιοποιήσει πολλές πληροφορίες, που άλλοτε είναι φανερές και σαφείς και άλ- 

λοτε όχι (Colley, 1987). Η αναγνωστική κατανόηση, εποµένως, είναι διαδικασία κατασκευής. 

Η επεξεργασία των πληροφοριών διενεργείται σε διάφορα επίπεδα, τα οποία εκτείνο- 

νται από την αναγνώριση και κατανόηση των µεµονωµένων λέξεων µέχρι την εφαρµογή των 

γνώσεων του αναγνώστη για την ερµηνεία των κειµένων και τη συναγωγή συµπερασµάτων 

(Colley,1987). Προϋποθέτει, εποµένως, την ύπαρξη δεξιοτήτων γνώσης και κατανόησης του 

λεξιλογίου και απαιτεί πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη και ανάσυρση της σηµασίας της 

λέξης (Πόρποδας,2002: 45). Επιπλέον, απαιτούνται δεξιότητες κατανόησης προτάσεων, οι 

οποίες επιτρέπουν στο άτοµο να συνδυάσει το νόηµα των λέξεων σε προτάσεις, σύµφωνα µε 

τους συντακτικούς κανόνες (Golder&Gaonac’h,2004). Σ’ ένα ανώτερο επίπεδο, είναι απαραί- 

τητος ο στοχασµός και η υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στο περιεχόµενο του γραπτού 

µηνύµατος, η εµπλοκή δηλαδή αξιολογικής συµπεριφοράς για την ολοκλήρωση της αναγνω-

στικής συµπεριφοράς (Κουτσουράκη, 2006). 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναγνωστική κατανόηση είναι µια λειτουργία που 

λαµβάνει χώρα ενιαία και ο όποιος διαχωρισµός σε επίπεδα γίνεται για καθαρά µεθοδολογι-

κούς λόγους. Μια λέξη κατανοείται στο συγκείµενό της ανάλογα µε τη θέση που κατέχει στη 

συντακτική δοµή της πρότασης, ενώ και οι συντακτικές δοµές κατανοούνται µέσα στα πλαί-

σια των γραπτών κειµένων.  

 

3.4 Αναγνώριση λέξεων και ορθογραφικές διαδικασίες 

Με τον όρο ορθογραφική διαδικασία εννοούµε µια οργανωµένη ακολουθία γνωστικών 

λειτουργιών που επιτρέπει την πρόσβαση του αναγνώστη(µαθητή ή ενηλίκου) στις ορθογρα- 

φικές πληροφορίες µιας γραπτής λέξης. Η έρευνα της ανάγνωσης έχει αναδείξει τρεις βασικές 

ορθογραφικές διαδικασίες: τη φωνολογική, τη µορφολογική και την αναλογική. Κατά την 

πρώτη διαδικασία οι λέξεις γίνονται αντικείµενο φωνολογικής επεξεργασίας, ενώ κατά τη 

δεύτερη, τη µορφολογική ορθογραφική διαδικασία, οι λέξεις επεξεργάζονται σε επίπεδο µορ-

φηµάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη της έννοιας της αλληλεπίδρασης των δύο αυτών ορθογραφι-

κών διαδικασιών υπογράµµισε την ύπαρξη µιας τρίτης αναλογικής διαδικασίας, η οποία πα-

ρουσιάζεται περισσότερο στους ικανούς αναγνώστες παρά στους αρχάριους (Καρατζάς, 2005: 

146).  
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Στις διαδικασίες αυτές έχει στηριχθεί η προσπάθεια περιγραφής της αναγνωστικής λει-

τουργίας µε τη µορφή συστηµάτων ή µοντέλων, τα οποία, µε βάση τα συµπεράσµατα ερευ-

νών, επιχειρούν να εξηγήσουν την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας. Τα µοντέλα 

αυτά αποτελούν θεωρίες για τη λειτουργία του γνωστικού συστήµατος επεξεργασίας των 

πληροφοριών που εµπλέκεται στην ανάγνωση και χωρίζονται σε δοµικά και αναπτυξιακά ή 

εξελικτικά. Ωστόσο, κανένα αναγνωστικό µοντέλο δεν είναι σε θέση από µόνο του να αποδώ- 

σει τον πολύπλοκο και πολυσύνθετο µηχανισµό της αναγνωστικής λειτουργίας (Κουµπιάς, 

2004:31). Θα πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, µοντέλα αναπα- 

ράστασης  της βασικής αναγνωστικής λειτουργίας εστιάζουν στην ικανότητα αναγνώρισης 

και κατανόησης µεµονωµένων λέξεων και όχι στη διαδικασία επεξεργασίας ολόκληρων κει-

µένων για κατανόηση (Kirby et al.,2008). Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στην υπόθεση 

ότι αν γνωρίζουµε πώς συντελείται η αναγνωστική επεξεργασία µιας λέξης, τότε, µε βάση 

τους γνωστικούς µηχανισµούς που εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης, είµαστε σε θέση 

να ερµηνεύσουµε και την ανάγνωση της πρότασης, της παραγράφου ή του κειµένου 

(Πόρποδας, 2002; Kirby et al.,2008). 

Από τη δεκαετία του ’60 η θεωρητική διαµάχη για την κατάκτηση της αναγνωστικής 

ικανότητας και το ρόλο που έχει σ’ αυτή η ύπαρξη και η φύση των γνωστικών διαδικασιών 

αναγνώρισης των λέξεων προσανατολίστηκε στις αντιθέσεις ανάµεσα στα ανοδικά(bottom-

up) και καθοδικά(top-down) µοντέλα, για να καταλήξει στις µέρες µας στα µοντέλα αλληλεπί- 

δρασης, τα οποία αναγνωρίζουν ότι η ανάγνωση είναι µια διαδικασία τόσο αντιληπτική όσο 

και γνωστική (Μπασλής,2006).Τα δοµικά αυτά µοντέλα επικεντρώνονται κυρίως στις στρα-

τηγικές ανάγνωσης των επιδέξιων αναγνωστών και δεν εξηγούν την πορεία κατάκτησης αυ-

τών των στρατηγικών από τα παιδιά (Αϊδίνης, 2002). Οι ενδείξεις για τον τρόπο επεξεργασίας 

του γραπτού λόγου από τους ενηλίκους συµβάλλουν στην κατανόηση των στρατηγικών και 

των διαδικασιών που χρησιµοποιούν οι επιδέξιοι αναγνώστες για την ανάγνωση. Επιπλέον, οι 

διαδικασίες και οι στρατηγικές αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν όλα τα αλφαβητικά 

συστήµατα γραφής, ανεξάρτητα από το βάθος του ορθογραφικού συστήµατος (Αϊδίνης, 

2006α:18). 

Το δηµοφιλέστερο, ίσως, µοντέλο της λεκτικής αναγνώρισης είναι το µοντέλο των δύο 

καναλιών που προτάθηκε από τους Morton &Patterson(1980), σύµφωνα µε το οποίο η ανά- 

γνωση µιας γραπτής λέξης διεκπεραιώνεται µέσα από δύο συστήµατα ή κανάλια επεξεργα-

σίας: α) το σύστηµα ή κανάλι γραφηµικής-φωνηµικής µετάφρασης ή «µη-λεξικό κανάλι» και β) 

το λεξικό -σηµασιολογικό σύστηµα ή κανάλι (η ανάλυση γίνεται στο επίπεδο ολόκληρων λέ-

ξεων). Ωστόσο, πολλοί ερευνητές δεν παύουν να ορίζουν τη λειτουργία του µοντέλου αυτού 

µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικά επίπεδα. 
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Για παράδειγµα, στο µοντέλο των δύο σειριακά συνδεόµενων καναλιών (Jackson & 

Coltheart, 2001), οι ικανοί αναγνώστες µιας αλφαβητικής γλώσσας χρησιµοποιούν µεν δυο 

διακριτούς τύπους διαδικασιών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µε-

ταξύ τους: τον «έµµεσο», που στηρίζεται στη χρήση των αντιστοιχιών µεταξύ των γραφηµά-

των και των φωνηµάτων και τον «άµεσο», που περιλαµβάνει την ανάσυρση από τη µακρο-

πρόθεσµη µνήµη των λεκτικών µορφών που ταιριάζουν µε τα ορθογραφικά ερεθίσµατα.  

Ωστόσο, η Ehri(2002) προτείνει ένα οπτικοφωνολογικό µοντέλο επεξεργασίας µε την 

ύπαρξη µιας ενδιάµεσης φάσης, κατά την οποία µόνο οι λέξεις που έχουν υποστεί µια φωνο- 

λογική επεξεργασία είναι δυνατόν να αποθηκεύονται στο ορθογραφικό λεξικό ως ένα αµάλγα- 

µα µορφολογικών, φωνολογικών, συντακτικών και σηµασιολογικών πληροφοριών, γεγονός 

που οδηγεί στην αλληλεπίδραση των δυο διαδικασιών λεξικής πρόσβασης (Καρατζάς,2005).  

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός µόνου συστήµατος, όπου η επεξεργα- 

σία γίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Παράλληλα, ερευνητικά δεδοµένα 

δείχνουν ότι η επεξεργασία στο λεξικό κανάλι δεν γίνεται µόνο σε επίπεδο ολόκληρων λέξεων 

αλλά και σε επίπεδο µικρότερων µονάδων όπως τα µορφήµατα. Συγκεκριµένα, έχει διαπιστω- 

θεί ότι σε τεστ λεξικής απόφασης, όπου τα υποκείµενα πρέπει να αποφασίσουν αν µια οπτικά 

παρουσιαζόµενη σειρά γραµµάτων είναι λέξη ή όχι, η απόφαση απαιτεί σηµαντικά µεγαλύ-

τερο χρόνο όταν µέσα στις κατασκευασµένες λέξεις υπάρχουν πραγµατικά µορφήµατα σε σύ-

γκριση  µε τις κατασκευασµένες λέξεις χωρίς µορφηµατική δοµή (Αϊδίνης&Κωστούλη, 

2001:5). Σύµφωνα µε το πολυεπίπεδο µοντέλο του Taft(1991), διαφορετικές ορθογραφικές 

µονάδες υπόκεινται σε οπτική επεξεργασία κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης. Οι µονάδες 

αυτές ποικίλλουν και µπορεί να είναι γράµµατα αλλά και ολόκληρες λέξεις, περνώντας µέσα 

από µικρότερες της λέξης µονάδες, όπως οι συλλαβές και τα µορφήµατα (Αϊδίνης,2006α:17). 

Στην ελληνική γλώσσα, µε βάση το µοντέλο που προτείνεται από τον Πόρποδα (2002), 

η αναγνώριση µιας λέξης φαίνεται ότι διεκπεραιώνεται µε τη βοήθεια των δύο βασικών 

διαδικασιών ή καναλιών επεξεργασίας: της φωνολογικής µεσολάβησης και της ορθογραφικής 

αναγνώρισης. Η ανάγνωση µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µιας παράλληλης ή και 

συµπληρωµατικής επεξεργασίας των πληροφοριών που συνυπάρχουν στη λέξη µε τη βοήθεια 

και των δύο λειτουργικών διαδικασιών. Η υπόθεση ότι η ανάγνωση διεκπεραιώνεται µέσω 

µιας διαδικασίας ορθογραφικής αναγνώρισης της λέξης φαίνεται ότι ενισχύεται από τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήµατα λειτουργίας. ∆υσλει-

τουργία της διαδικασίας ορθογραφικής αναγνώρισης έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις τόσο 

επίκτητης δυσλεξίας όσο και ειδικής δυσλεξίας(Πόρποδας,2002:333). 

Γενικά, οι δυσκολίες στην αναγνώριση των λέξεων θεωρούνται δυσλειτουργίες των ορ-

θογραφικών διαδικασιών και κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
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• ∆υσκολίες που οφείλονται σε ελλείψεις της φωνολογικής ανάλυσης. 

• ∆υσκολίες που οφείλονται σε ελλείψεις της σηµασιολογικής και/ή συντακτικής και  

      µορφολογικής ανάπτυξης. 

•  Γενικές γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες όµως περιορίζουν τη λειτουργία των δύο  

      παραπάνω στρατηγικών αναγνώρισης των λέξεων. 

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δυσκολίες που οφείλονται σε ελλείψεις της σηµασιολογικής 

και/ή συντακτικής ανάπτυξης µπορεί να προέρχονται από τις ελλείψεις που παρουσιάζει η 

µορφολογική ανάπτυξη, καθώς, η µορφολογία είναι φορέας της πρώτης άρθρωσης της προ-

φορικής γλώσσας και ειδικότερα του σηµασιολογικού της περιεχοµένου, των εννοιών (Καρα-

τζάς, 2005:155). 

 Οι δύο διακριτές ορθογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας και αναγνώρισης της λέξης, 

η φωνολογική και η λεξική ή µορφολογική, συνιστούν αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες µε δια- 

φορετικές ταχύτητες. Η εφαρµογή µόνο των κανόνων αντιστοιχίας γραφηµάτων-φωνηµάτων 

δε φαίνεται να αποτελεί επαρκή συνθήκη για την αναγνώριση των λέξεων. Η λειτουργία της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης έρχεται προοδευτικά να υποκαταστήσει, όχι όµως 

ολοκληρωτικά, την προηγούµενη διαδικασία (Καρατζάς,2005:154). 

 

3.5  Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση 

Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση κατά την αναγνώριση µιας λέξης γίνεται 

αντιληπτή ως γνωστικός ορθογραφικός µηχανισµός ή λειτουργία που επιτρέπει στο µαθητή ή 

τον ενήλικο την άµεση και γρήγορη αναγνώριση και προφορά µιας λέξης χωρίς την τµηµα- 

τική αποκωδικοποίηση των γραµµάτων της σε φωνήµατα (Seymour,1997). H αντικατάσταση 

της αντιστοίχησης γραφηµάτων-φωνηµάτων κατά την ανάγνωση εκδηλώνεται ως γλωσσική 

ορθογραφική δεξιότητα (Καρατζάς,2000), στην οποία στηρίζεται ο µαθητής ή ο ενήλικος για 

να επεξεργαστεί άµεσα γνωστές λέξεις (π.χ. ιδρώνω), λέξεις µε ιστορική ορθογραφία(π.χ. εί-

µαι) και ψευδολέξεις µε γλωσσικά χαρακτηριστικά (π.χ. λοκία) (Seymour, 1997). 

Η ιδιαιτερότητα αυτού του µηχανισµού είναι ότι επεξεργάζεται µορφολογικά τις λέξεις 

συνδέοντας άµεσα γραπτά µορφήµατα µε τις προφορικές τους αποδόσεις, συµβάλλοντας έτσι 

στη δηµιουργία αναπαραστάσεων στο νοητικό ορθογραφικό λεξικό (Καρατζάς,2005:104).  

Έτσι, σύµφωνα µε την υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρήσεων στο νοητικό ορθο- 

γραφικό λεξικό που θα δούµε αναλυτικά παρακάτω, κατά την  ανάγνωση της λέξης π.χ. 

<χάρτινος>, η γραφηµατική µορφή της λέξης αντιστοιχείται απευθείας µε την αναπαράσταση 

της λέξης στο νοητικό λεξικό, ενώ ταυτόχρονα ανασύρεται η φωνολογική της αξία χωρίς εν-

διάµεση επεξεργασία  γραφηµάτων-φωνηµάτων, µε αποτέλεσµα την προφορά της λέξης. 
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Αντίθετα, µε την παραγωγική υπόθεση οργάνωσης του νοητικού ορθογραφικού λεξικού, κατά 

την ανάγνωση της λέξης <χάρτινος> γίνεται ανάλυση στα συνθετικά της µορφήµατα <χαρτ> 

και <ινος>. Το θεµατικό µόρφηµα <χαρτ> αντιστοιχείται άµεσα µε την οπτική αναπαράσταση 

<χαρτ> που υπάρχει στο ορθογραφικό λεξικό, ενώ το καταληκτικό µόρφηµα <ινος> αντι- 

στοιχείται µε την οπτική αναπαράσταση <ινος>. Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται το ακουστικό 

λεξικό, το οποίο παρέχει τις φωνολογικές πληροφορίες του θεµατικού µορφήµατος  <χαρτ> 

και του καταληκτικού µορφήµατος <ινος>. Οι δύο φωνολογικές πληροφορίες συνενώνονται 

µε την παρέµβαση ενός µορφοφωνολογικού µηχανισµού σχηµατίζοντας έτσι τη φωνολογική 

αξία /xartinos/, την προφορά, δηλαδή, της λέξης <χάρτινος>(Σχήµα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          Σχήµα 2 :Μορφηµατικογραφηµατική και φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση κατά την  ανάγνωση 

 

Εποµένως, µε τη µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση, δεν έχουµε επεξεργασία 

γραφηµάτων-φωνηµάτων της λέξης αλλά µια άµεση προσφυγή στο νοητικό ορθογραφικό λε-

ξικό και στις γραφηµατικές και φωνολογικές πληροφορίες της λέξης (Καρατζάς, 2005:106). Η 

γνωστική λειτουργία της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης ως άµεση προσφυγή στις 

φωνολογικές πληροφορίες των λέξεων, εκτυλίσσεται στο αρθρωτικό κύκλωµα της µνήµης ερ-

γασίας και εξαρτάται από τους µηχανισµούς αντίληψης και προσοχής, τη µεταγλωσσική επί-

γνωση (Seymour,1997), την ανάπτυξη ενός νοητικού ορθογραφικού λεξικού και τη συχνότητα 

εµφάνισης των µορφηµάτων στο γραπτό λόγο (Καρατζάς, 2005:107). 

Η σχέση της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοίχησης µε την αντιστοίχηση γραφηµά-

των-φωνηµάτων φαίνεται, όµως, να έχει και το χαρακτήρα της συµπληρωµατικότητας καθώς 

η δεύτερη δηµιουργεί τους συνδυασµούς φωνηµάτων και γραµµάτων που είναι απαραίτητοι 

για τη λειτουργία της πρώτης. Και αυτή, όµως, φαίνεται να υποβοηθά µε τη σειρά της τη 

Μορφηµατικογραφηµατική           <χάρτινος>                   <χάρτ>        <ινος> 

αντιστοίχηση 
(παραγωγική υπόθεση) 

                                                                                                  /xart/           /inos/ 
 
                                                                                                /xartinos/ 
 
 
Φωνηµατικογραφηµατική              <χάρτινος>        <χ> <α> <ρ> <τ> <ι> <ν> <ο> <ς>

αντιστοίχηση     

                                                                                        /x/  /a/   /r/    /t/    /i/    /n/   /o/   /s/ 
 
                                                                                                     
                                                                                                         /xartinos/ 
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φωνολογική κατάτµηση των λέξεων και τη λειτουργία της φωνολογικής µεσολάβησης, αφού 

οι µαθητές ή οι ενήλικοι στηρίζονται στις οπτικές αναπαραστάσεις των λέξεων για να προ-

βούν στην εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών (Ehri,2002). 

Η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση ως παράγοντας µορφηµατικής καταχώρησης 

των λέξεων και ως ορθογραφική διαδικασία ανάγνωσης έχει άµεση σχέση µε την ευαισθητο- 

ποίηση στις µορφολογικές πληροφορίες της γλώσσας, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται σε 

ένα πρώτο στάδιο ως διαδικασία µη συνειδητή από το µαθητή.  

 

 3.6  Μορφολογική επεξεργασία κατά την ανάγνωση µε ορθογραφική αναγνώριση   

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάγνωση των λέξεων είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί µέσω 

µιας διαδικασίας επεξεργασίας, αξιοποίησης και αναγνώρισης των ορθογραφικών πληροφο-

ριών των λέξεων. Η διαδικασία αυτή αξιοποιεί πληροφορίες που αναφέρονται στην ορθογρα-

φική δοµή και συγκρότηση των λέξεων και φαίνεται ότι χρησιµοποιείται κυρίως από τους 

ώριµους αναγνώστες (Πόρποδας, 2002:331).Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες για τις διαδικα-

σίες αναγνώρισης των γραπτών λέξεων κατά την ανάγνωση στρέφονται κυρίως στη µελέτη 

των πολυµορφηµατικών λέξεων, δηλαδή των λέξεων που συγκροτούνται από περισσότερα 

του ενός µορφήµατα, προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός και ο τρόπος εµπλοκής της 

µορφολογικής δοµής των λέξεων αυτών στις αναλυτικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα 

κατά την αναγνώριση των λέξεων (Καρατζάς, 2005: 161). 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ερευνών είναι η υπογράµµιση του βασικού ρό-

λου που έχουν στην αναγνώριση των λέξεων οι νοητικές αναπαραστάσεις των λέξεων ή των 

µονάδων, οι οποίες είναι καταχωρηµένες ως λήµµατα στο νοητικό λεξικό του αναγνώστη. 

Ωστόσο, ένα από τα θέµατα που απασχολεί την ψυχογλωσσολογική θεωρία αφορά την ανα-

γνώριση µονάδων που µπορούν να χρησιµεύσουν ως λήµµατα στο νοητικό λεξικό. 

  

 

 

3.6.1  Η µορφολογική οργάνωση του νοητικού ορθογραφικού λεξικού 

Αν και το νοητικό λεξικό(mental lexicon) θεωρείται ότι αποτελεί την «καρδιά» του 

γνωστικού συστήµατος και η λειτουργία του διαπερνά όλα τα στάδια επεξεργασίας του γρα-

πτού λόγου, εντούτοις δεν είναι πλήρως γνωστό πώς ακριβώς λειτουργεί, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν αρκετά µοντέλα που έχουν επιχειρήσει να ερµηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας του. 

Αυτά τα µοντέλα έχουν βασιστεί σε ερευνητικά δεδοµένα για την επεξεργασία και την ιεράρ-

χηση των πληροφοριακών στοιχείων της λέξης (Πόρποδας,1992:331). Σύµφωνα µε τη γλωσ-

σολογική θεωρία οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα φωνολογικά, µορφολογικά, συντακτικά, 
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σηµασιολογικά και πραγµατολογικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το κάθε καταχωρηµένο 

στοιχείο. Η ψυχογλωσσολογική θεωρία υποστηρίζει ότι  το νοητικό λεξικό δεν είναι απλώς 

ένας χώρος αποθήκευσης νοητικών αναπαραστάσεων λέξεων και µορφηµάτων, αλλά περιέχει 

πληροφορίες για το πώς οργανώνονται οι νοητικές αναπαραστάσεις και για το πώς υφίστανται 

επεξεργασία κατά τις διαδικασίες κατανόησης και παραγωγής του λόγου (Μανουηλίδου, 

2004:431).  

O αναγνώστης κατά την επαφή του µε το γραπτό λόγο, διαµορφώνει και καταχωρεί στη 

µακρόχρονη µνήµη φωνολογικές και γραφηµατικές πληροφορίες µιας λέξης, οι οποίες προ- 

έρχονται από την οπτική µορφή της λέξης µε τη µεσολάβηση της φωνολογικής και µορφολο- 

γικής συνείδησης (Ehri,2002). Η συγκράτησή τους πιστεύεται ότι γίνεται µε τη µορφή 

«ληµµάτων»(lexical entries). Το σύνολο των νοητικών αναπαραστάσεων των λέξεων του γρα- 

πτού λόγου έχει ονοµαστεί νοητικό ορθογραφικό λεξικό και θεωρείται ως υποσύστηµα του 

νοητικού λεξικού που παίζει σηµαντικό ρόλο στη γραφή και ανάγνωση (Καρατζάς,2005:80). 

Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται σχηµατικά η καταχώρηση στο νοητικό λεξικό διαφόρων στοι-

χείων των λέξεων. 

 
                Σχήµα 3 : ∆οµικά στοιχεία του νοητικού λεξικού(Ζάχος,,1992:79) 

Για τον τρόπο οργάνωσης και αναπαράστασης των µορφολογικών πληροφοριών στο 

νοητικό ορθογραφικό λεξικό υπάρχουν δύο εναλλακτικές υποθέσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, 

την παραγωγική υπόθεση, όλα τα µέλη µιας οικογένειας λέξεων, δηλαδή όλες οι λέξεις που 

έχουν το ίδιο θεµατικό µόρφηµα, µοιράζονται µια κοινή καταχώρηση στο ορθογραφικό λεξι- 

κό που αντιστοιχεί σε αυτό το θεµατικό µόρφηµα (Nagy et al.,1989:264). Για παράδειγµα, 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 4 οι παρακάτω λέξεις έχουν µια κοινή καταχώρηση στο ορθογρα- 

φικό λεξικό, που αφορά το θεµατικό τους µόρφηµα γραφ-. 

 

ΝΟΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
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                                                                       γραφ- 

 

 

             γραφ-ή  συγ-γραφ-έας

                     γραφ-είο γράψ-ιµο    γράφ-ω                            

                                                                                  γραφ-ιάς 

                         

Σχήµα 4 : Οργάνωση του ορθογραφικού νοητικού λεξικού σύµφωνα µε την παραγωγική  υπόθεση 

                 

Οι παραπάνω µορφές δεν υπάρχουν στο ορθογραφικό λεξικό αλλά σχηµατίζονται κατά 

τη διαδικασία αναγνώρισης των οπτικών ή ακουστικών λεξικών ερεθισµάτων µε τη συνένωση 

διαφόρων προσφυµάτων (προθηµάτων και επιθηµάτων) πάνω στο θεµατικό αυτό µόρφηµα, µε 

την εφαρµογή των µορφοφωνολογικών κανόνων σχηµατισµού των λέξεων (Nespor,1999). Η 

ταχύτητα σχηµατισµού των διαφόρων µορφών εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του µορφο- 

φωνολογικού κανόνα που εφαρµόζεται. Για παράδειγµα, ο σχηµατισµός της µορφής γράψιµο 

παρουσιάζει αυξηµένη δυσκολία, επειδή απαιτεί την εφαρµογή του φωνολογικού κανόνα της 

ανοµοίωσης, που αλλάζει τη µορφή του θεµατικού µορφήµατος. Συνεπώς, η παραγωγική υπό- 

θεση θεωρεί το νοητικό ορθογραφικό λεξικό ως «αρχείο µορφηµάτων», καθώς οι λέξεις ανα- 

παριστάνονται µέσω των εσωτερικών ενοτήτων τους(µορφήµατα), τα οποία ενεργοποιούνται 

από τις αισθητηριακές πληροφορίες που προέρχονται από το λεξικό ερέθισµα.  

Αντίθετα, σύµφωνα µε τη δεύτερη υπόθεση, την υπόθεση των ανεξάρτητων καταχωρή- 

σεων, καθεµιά από τις λέξεις που έχουν κοινό θεµατικό µόρφηµα, όπως για παράδειγµα οι πα-

ραπάνω λέξεις του Σχήµατος 4, έχει και µια ιδιαίτερη και ανεξάρτητη καταχώρηση στο νοη-

τικό ορθογραφικό λεξικό. Oι καταχωρήσεις, δηλαδή, των λεξικών αναπαραστάσεων είναι 

στατικές και προσδιορίζονται από καθορισµένα κριτήρια αναζήτησής τους.  

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η ανάπτυξη του νοητικού ορθογραφικού λεξικού 

στηρίζεται σε µια πολυδιάστατη καταχώρηση πληροφοριακών στοιχείων και εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες, στους οποίους συγκαταλέγονται τόσο η φωνολογική όσο και η µορφο-

λογική επίγνωση (Καρατζάς,  2005:84-85). 

 

 3.6.2  Μορφηµατική ανάλυση κατά τη αναγνώριση των γραπτών λέξεων 

 Ένας διόλου ευκαταφρόνητος αριθµός µοντέλων έχουν κάνει την εµφάνισή τους στη 

βιβλιογραφία για τη λεξική πρόσβαση(lexical access) και αναπαράσταση, ξεκινώντας από τα 

µοντέλα του αυστηρού µορφηµατικού τεµαχισµού (Taft & Forster,1975) και καταλήγοντας 

στα µοντέλα της ολικής πρόσβασης και συνεπώς ολικής αναπαράστασης (Butterworth,1983).  
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Για την αναγνώριση απλών λέξεων, η ολική αναπαράσταση φαίνεται εύλογη. Για τις 

παράγωγες λέξεις, όµως, κανείς από τους δύο αυτούς τύπους µοντέλων δεν έχει δεχτεί πλήρη 

πειραµατική υποστήριξη. Αυτή την ασυµφωνία έρχονται να καλύψουν τα Υβριδιακά Μοντέλα 

από την πλευρά της Ψυχογλωσσολογίας (Reichle & Perfetti,2003).Τα υβριδιακά µοντέλα προ- 

σφέρουν τη δυνατότητα εξέτασης των λεξικών χαρακτηριστικών, τα οποία καθορίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο οι πολυµορφηµατικές λέξεις αναπαρίστανται και υφίστανται επεξεργασία 

(Μανουηλίδου, 2004:431).Το µοντέλο των Caramazza et al.(1988) υποθέτει ότι µια µορφολο- 

γικά πολύπλοκη λέξη ενεργοποιεί την αναπαράσταση της ολικής της µορφής, αν πρόκειται για 

οικείο ερέθισµα υψηλής συχνότητας, και τις αναπαραστάσεις των µορφηµάτων (θέµα και 

πρόσφυµα) που τη συγκροτούν, αν πρόκειται για σπάνια ή άγνωστη λέξη. Η διαδροµή της 

ολικής µορφής είναι ταχύτερη, αν και οι δύο διαδροµές ενεργοποιούνται παράλληλα. Η ταχύ-

τητα κατά τη διαδροµή ανάλυσης σε σπάνιες ή άγνωστες λέξεις αυξάνεται, όταν τα συστατικά 

µορφήµατα είναι οικεία. Γενικά, το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει και προλεξικό µορφηµατικό 

υπολογισµό και λεξιλογική αναπαράσταση ολόκληρων των λέξεων, ανάλογα µε τη συχνό-

τητα, την οµαλότητα και τη διαφάνεια της λεξικής δοµής (Dominguez et al., 2000).   

Για τη µορφηµατική ανάλυση που λαµβάνει χώρα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των 

γραπτών λέξεων µεσολαβεί η µορφολογική ορθογραφική διαδικασία, µια οργανωµένη ακο- 

λουθία γνωστικών λειτουργιών που επιτρέπει την πρόσβαση του µαθητή ή του ενηλίκου στις 

µορφολογικές ορθογραφικές πληροφορίες µιας λέξης (Καρατζάς,2005:146). Η µορφηµατικο- 

γραφηµατική αντιστοίχηση παρουσιάζεται, έτσι, ως δεξιότητα µέσω της οποίας ο αναγνώστης 

αναζητά και ταυτίζει στο νοητικό λεξικό την αντίστοιχη µορφή του οπτικού ερεθίσµατος που 

προσλαµβάνει κατά την ανάγνωση.  

Συνεπώς, µε βάση την υπόθεση αυτή, κατά την αναγνώριση άγνωστων και σπάνιων λέ-

ξεων ή ψευδολέξεων, µε κανονική µορφολογική δοµή, µεσολαβεί και η µορφηµατικογρα-

φηµατική αντιστοίχηση κατά την οποία γνωστά µορφήµατα που περιέχονται στις λέξεις αυτές, 

αναγνωρίζονται άµεσα και πριν την είσοδο της λέξης στο νοητικό λεξικό, συµβάλλοντας, µε 

τον τρόπο αυτό, στη γραφοφωνηµική επεξεργασία των λέξεων. Για παράδειγµα, κατά την 

αναγνώριση της λέξης προζυµάκι και της ψευδολέξης παζυµάκι το θέµα ζυµ-  µπορεί να ανα-

γνωριστεί  ως µόρφηµα τόσο στη σπάνια λέξη όσο και στην ψευδολέξη. Επίσης, το πολύ δη-

µοφιλές επίθηµα –ακι µπορεί να αναγνωριστεί µέσω της µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοί-

χησης και να αντληθεί η φωνητική του αξία απευθείας από το νοητικό λεξικό, χωρίς τη µεσο-

λάβηση της αντιστοίχησης γραφηµάτων φωνηµάτων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5. Στην περί-

πτωση αυτή η µορφηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

αναγνώριση άγνωστων και σπάνιων λέξεων ή ψευδολέξεων, µε κανονική µορφολογική δοµή, 
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συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη µάθηση της ανάγνωσης µε την αξιοποίηση γνωστών, 

ήδη, πληροφοριακών στοιχείων (Καρατζάς, 2005 :162-163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                

         

              Σχήµα 5 : Αναγνώριση της λέξης µέσω της µορφηµατικογραφηµατικής  

                                      αντιστοίχησης (Καρατζάς, 2005:163) 

 

Η µορφολογική ορθογραφική διαδικασία φαίνεται να επεµβαίνει αρκετά αργά στην 

αναγνώριση των λέξεων και εξαρτάται από το επίπεδο των µορφολογικών γνώσεων και το 

βαθµό ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης του αναγνώστη (Καρατζάς, 2005). 

Γενικά, η σηµαντικότητα της µορφολογικής δοµής στην επεξεργασία και αναγνώριση 

των λέξεων κατά την ανάγνωση µε ορθογραφική αναγνώριση, στηρίζεται στα ευρήµατα της 

ψυχογλωσσολογίας, τα οποία δείχνουν ότι οι λεξικές αναπαραστάσεις των ώριµων αναγνω- 

στών είναι µορφολογικά οργανωµένες (Tyler& Nagy, 1990), ακόµα και σε γλώσσες όπως η 

ιταλική και η ελληνική, µε διαφανή, ως προς την ανάγνωση, ορθογραφικά συστήµατα 

(Caramazza et al.,1988; Μανουηλίδου,2004). Συγκεκριµένα, η εφαρµογή ποικίλων πειραµατι- 

κών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων καταδεικνύει την ύπαρξη, σε ένα σύστηµα αναγνώρι-

σης λέξης, µιας µορφολογικής επεξεργασίας, που λαµβάνει υπόψη τα µορφήµατα που συνθέ-

τουν τη λέξη ως µονάδες επεξεργασίας, ή, τουλάχιστον, υπολογίζει τις ειδικές σχέσεις µεταξύ 

των λέξεων της ίδιας µορφολογικής οικογένειας (Dominguez et al.,2000). 

Φαίνεται, εποµένως, ότι οι ώριµοι αναγνώστες χρησιµοποιούν µορφηµατική ανάλυση 

κατά την αναγνώριση µορφολογικά πολύπλοκων λέξεων (Stolz & Feldman, 1995). Τα µορφή- 

µατα λειτουργούν ως µονάδες αντίληψης που επηρεάζουν την ταχύτητα και την ακρίβεια 

αναγνώρισης της λέξης. Η διαφάνεια της µορφολογικής δοµής, η συχνότητα του θέµατος και 

<προζυµάκι>                 <προ>  <ζυµ>   <άκι> 
 
                                          
                                          /pro/   /zim/   /aki/ 

 
                                              
                                                /prozimaki/ 
 
                                                       
 <παζυµάκι>                    <πα>   <ζυµ>  <άκι> 
 
                                            
                                              /pa/    /zim/   /aki/ 
 
 
 
                                                   /pazimaki/
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το µέγεθος της οικογένειας των λέξεων που σχηµατίζονται από το ίδιο θεµατικό µόρφηµα µε 

την προσθήκη προσφυµάτων, επηρεάζουν την επεξεργασία των µορφολογικά  πολύπλοκων 

λέξεων, αφού µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αναπαράσταση των µορφηµάτων επιταχύνοντας 

την αναγνώριση άλλων λέξεων που περιέχουν τα ίδια µορφήµατα.(Nagy et al.,1989; Rispens 

et al.,2007).Τέτοιες νοητικές αναπαραστάσεις αναπτύσσονται µέσω των εµπειριών µε την 

προφορική και τη γραπτή γλώσσα. Βέβαια, τόσο η λεξική αναπαράσταση όσο και η λεξική 

επεξεργασία επηρεάζονται έντονα από τη µορφολογική δοµή µιας γλώσσας (Verhoeven & 

Carlisle, 2006).  

 

 3.7  Η αναπτυξιακή πορεία της ικανότητας αναγνώρισης λέξεων 

Μια βασική ιδέα των αναπτυξιακών θεωριών για την κατάκτηση της ικανότητας ανα-

γνώρισης λέξεων είναι ότι οι διαφορετικές κατηγορίες λέξεων έχουν και διαφορετικό βαθµό 

δυσκολίας στην ανάγνωση. Οι κατηγορίες των λέξεων είναι δοµηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να απαιτούνται διαφορετικές στρατηγικές από τον αναγνώστη προκειµένου να διαβάσει σω-

στά αυτές τις λέξεις. Σύµφωνα µε τον Venezky(1995) οι λέξεις διαχωρίζονται σε 3 κυρίως κα-

τηγορίες:  

α) Τις λεγόµενες «οµαλές λέξεις», όπου κάθε γράφηµα αναπαριστά ένα φώνηµα µε την 

πιο συχνή προφορά του και για την ανάγνωσή τους αρκεί µια απλή σειριακή στρατηγική, 

αλλά χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή για την ανάγνωση των δίψηφων φωνηέντων και 

συµφώνων καθώς και των διπλών γραµµάτων µε σταθερή προφορά. 

β) Τις λέξεις που αφορούν µεταβλητά αλλά προβλεπτά ορθογραφικά µοτίβα, γνωστές 

και ως «λέξεις που αφορούν ιεραρχικούς κανόνες». Οι ιεραρχικοί κανόνες δεν κάνουν την 

ανάγνωση των λέξεων απρόβλεπτη, αλλά απαιτούν µια διαφορετική µη σειριακή στρατηγική. 

γ) Τέλος, υπάρχει και µια κατηγορία λέξεων η προφορά των οποίων δεν µπορεί να προ-

βλεφθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα γράφηµα µπορεί να αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα 

φωνήµατα, χωρίς, όµως, την ύπαρξη κάποιου γραµµατικού κανόνα που να ορίζει ποιο από τα 

πιθανά φωνήµατα χρησιµοποιείται σε κάθε λέξη. Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί ότι τέτοιες 

«ανώµαλες λέξεις» δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα (Αϊδίνης,2002:104). 

 Στον τοµέα της Γνωστικής Ψυχολογίας η σταδιακή ανάπτυξη και εξέλιξη της ικανό- 

τητας αναγνώρισης λέξεων περιγράφεται µέσα από τα αναπτυξιακά µοντέλα της αναγνωστι-

κής ικανότητας. Αυτοί οι τύποι µοντέλων ακολουθούν τις ιδέες του Piaget, ο οποίος υποστή-

ριξε ότι σε συγκεκριµένες κρίσιµες περιόδους το παιδί αποκτά συγκεκριµένες δεξιότητες, 

εφαρµόσιµες σε ένα µεγάλο φάσµα καθηκόντων, οι οποίες προκαλούν βελτίωση της απόδο-

σης του παιδιού σε πολλούς τοµείς. Αν και κάποιες από τις ιδέες του Piaget  έχουν δεχθεί αυ-

στηρή κριτική και η άποψή του για την καθολικότητα αυτών των σταδίων δεν είναι απόλυτα 
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αποδεκτή, εντούτοις οι θεωρίες των αναπτυξιακών σταδίων παραµένουν µέχρι σήµερα κυρί-

αρχες και έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως στην περιγραφή της αναγνωστικής ανάπτυξης 

(Κουµπιάς, 2004: 53). 

Ειδικότερα, τα αναπτυξιακά ή εξελικτικά µοντέλα προσπαθούν να περιγράψουν την 

ανάπτυξη των γνωστικών διαδικασιών και ικανοτήτων µέσα από φάσεις ή στάδια, από τα 

οποία περνά το παιδί µέχρι να γίνει επιδέξιος αναγνώστης. Οι φάσεις αυτές επιχειρούν να 

προσδιορίσουν τις διαδικασίες, τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιήσει το παιδί που µαθαίνει να 

διαβάζει, καθώς και τις στρατηγικές που έχει κατακτήσει. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές και η 

ανάπτυξή τους µπορεί να ποικίλουν στα διάφορα αλφαβητικά συστήµατα, ως αποτέλεσµα των 

χαρακτηριστικών αυτών των συστηµάτων(Αϊδίνης,2006α).Τα µοντέλα, δηλαδή, αυτά εστιάζο- 

νται σε µια διαδοχή σταδίων µε συγκεκριµένη σειρά, όπου το κάθε στάδιο συνιστά και τη 

χρήση µιας καινούριας και πιο πολύπλοκης στρατηγικής και «επωφελείται» από τα αποτελέ-

σµατα του προηγούµενου σταδίου(Κουµπιάς,2004:52). Γενικά, η αναγνωστική δεξιότητα 

θεωρείται ότι εξελίσσεται µέσα από ένα οπτικό λεξιλόγιο και τη φωνολογική επεξεργασία, σε 

ένα υψηλότερο επίπεδο όπου πραγµατοποιείται η επεξεργασία µορφηµάτων. Όλη αυτή η δια-

δικασία συνειδητοποιείται σταδιακά. 

 

3.7.1  Η αναπτυξιακή-γνωστική θεωρία των τεσσάρων σταδίων του Μarsh  

Οι Marsh et al.,(1981) πρότειναν µία θεωρία τεσσάρων σταδίων για την ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας. Σύµφωνα µ’ αυτή τη θεωρία, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τα παιδιά 

που µαθαίνουν ανάγνωση έχουν συγκεκριµένες γνωστικές ικανότητες, οι οποίες επίσης αλλά- 

ζουν καθώς αυτά µεγαλώνουν.Ισχυρίστηκαν επίσης  ότι το στάδιο της αναγνωστικής ικανότη-  

τας, που κάθε παιδί έχει κατακτήσει, καθορίζεται από  το στάδιο της γνωστικής του εξέλιξης.  

Στάδιο 1: Γλωσσικό µάντεµα (linguistic guessing) 

 Όταν τα παιδιά ξεκινούν να διαβάζουν, µαθαίνουν να συνδέουν µε αποµνηµόνευση ένα 

µη συντεθειµένο οπτικό ερέθισµα µε µία αναλυµένη προφορική απάντηση (Marsh et al., 1981: 

201). Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά διαβάζουν λέξεις σαν λογογραφήµατα και δεν είναι σε θέση 

να χρησιµοποιήσουν το φωνολογικό κώδικα για να αποκωδικοποιήσουν τις λέξεις. Οι στρα-

τηγικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν είναι η αποµνηµόνευση και το γλωσσικό µά-

ντεµα.Τα παιδιά δε µπορούν να διαβάσουν άγνωστες λέξεις, ειδικά αν αυτές δε βρίσκονται 

µέσα σε κείµενο. 

Στάδιο 2: ∆ιάκριση και δικτυακό µάντεµα (discrimination net guessing) 

Σε αυτό το στάδιο συµβαίνουν δύο σηµαντικές αλλαγές. Τα παιδιά αρχίζουν να προσέ-

χουν τα γραφικά χαρακτηριστικά των λέξεων, αλλά εξακολουθούν να χρησιµοποιούν στοιχεία 

από το κείµενο προκειµένου να βοηθηθούν στην ανάγνωση. Είναι, επίσης, σε θέση να κάνουν 
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στοιχειώδεις αναλογίες εντοπίζοντας οµοιότητες µεταξύ άγνωστων  και γνωστών λέξεων. Οι 

στρατηγικές σ’ αυτό το στάδιο είναι η αποµνηµόνευση, το µάντεµα που βασίζεται σε οπτικά 

στοιχεία και το µάντεµα που βασίζεται σε γλωσσικά στοιχεία. Τα γραφικά χαρακτηριστικά, 

που προσέχουν τα παιδιά, αρχικά περιορίζονται στο πρώτο γράµµα της λέξης και αργότερα 

προσέχουν και άλλα γραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το µήκος της λέξης, το τελικό 

γράµµα κτλ. 

Στάδιο 3: Σειριακή αποκωδικοποίηση(sequential decoding) 

Η είσοδος σ’ αυτό το στάδιο της ανάπτυξης της ανάγνωσης συµπίπτει µε την είσοδο 

στο στάδιο της συγκεκριµένης λογικής νόησης, σύµφωνα µε τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης 

του Piaget. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τον Piaget, ότι έχουν την ικανότητα να κατανοούν 

αρκετά περίπλοκους κανόνες. Η νέα στρατηγική που αποκτούν τα παιδιά σ’ αυτό το στάδιο 

είναι η αποκωδικοποίηση από τα αριστερά προς τα δεξιά. Είναι, επίσης, ικανά να χρησιµο- 

ποιούν «συνδυαστικούς κανόνες», έτσι ώστε να αναλύουν τις λέξεις σε φωνήµατα και να χρη-

σιµοποιούν τις γραφηµικές-φωνηµικές αντιστοιχίες, για να αποκωδικοποιούν άγνωστες λέ-

ξεις. Ωστόσο, µόνο οι οµαλές λέξεις είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθούν σ’ αυτό το στάδιο, 

επειδή τα παιδιά δεν είναι ακόµα σε θέση να χρησιµοποιήσουν ανώτερους ιεραρχικούς κανό-

νες, όπως είναι οι συνδυασµοί αυ-ευ(Αϊδίνης& Κωστούλη,2001).  

Στάδιο 4: Ιεραρχική αποκωδικοποίηση 

 Σ’ αυτό το τελικό στάδιο τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν µια στρατηγική 

αποκωδικοποίησης που συµπεριλαµβάνει κανόνες υψηλότερου επιπέδου και µε µεγαλύτερο 

βαθµό δυσκολίας. Είναι επίσης ικανά να διαβάσουν λέξεις που αφορούν ιεραρχικούς κανόνες. 

Σε αυτό το στάδιο τα παιδιά αρχίζουν να χρησιµοποιούν τις σωστές αναλογίες για να διαβά-

σουν άγνωστες λέξεις, ωστόσο, όπως προτείνουν οι Marsh et al. (1981),η στρατηγική αυτή 

δεν χρησιµοποιείται αυθόρµητα σε µεγάλο βαθµό, παρά µόνο σε µεταγενέστερα στάδια της 

εξέλιξης, στα µέσα της παιδικής ηλικίας (µετά το δέκατο έτος). 

 

 

 

3.7.2  Η θεωρία της Frith για τη µάθηση της ανάγνωσης 

Η Frith(1985) κατέληξε σε ένα µοντέλο τριών φάσεων εκµάθησης της ανάγνωσης, οι 

οποίες απαιτούν αντίστοιχα τρεις διαφορετικές στρατηγικές ή µηχανισµούς επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Ονόµασε αυτές τις τρεις στρατηγικές λογογραφική, αλφαβητική και ορθογρα- 

φική και υπέθεσε ότι ακολουθούν η µία την άλλη σε µία αυστηρή σειρά(Αϊδίνης& Κωστούλη, 

2001).  

Φάση 1: Λογογραφική ανάγνωση 
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 Στη φάση αυτή, η ανάγνωση δε στηρίζεται στην αποκωδικοποίηση της λέξης, αλλά 

πραγµατοποιείται µε βάση µια λογογραφική στρατηγική. Τα παιδιά µπορούν αµέσως να 

αναγνωρίσουν γνωστές λέξεις χρησιµοποιώντας, πιθανότατα, έντονα γραφικά χαρακτηριστικά 

(εξωγλωσσικές ενδείξεις ή εσωτερικά οπτικά χαρακτηριστικά των λέξεων). Οι λέξεις, δηλαδή, 

δεν αναλύονται, αλλά µαντεύονται µε βάση ένα αριθµό ενδείξεων. Στη φάση της λογογρα- 

φικής ανάγνωσης, η οποία δεν είναι χρονικά προσδιορισµένη, καθώς µπορεί να παρατηρηθεί 

ακόµη και σε ένα παιδί τριών ετών, η ανάγνωση άγνωστων λέξεων δεν είναι εφικτή. Αυτή η 

φάση καλύπτει τα δύο πρώτα στάδια ανάπτυξης της θεωρίας του Marsh όπου η κυρίαρχη 

στρατηγική είναι η αποµνηµόνευση.  

Φάση 2: Αλφαβητική ανάγνωση  

Σ’ αυτή τη φάση αποκτάται η αλφαβητική στρατηγική, αν και είναι απροσδιόριστος ο 

τρόπος µε τον οποίο γίνεται η µετάβαση από τη φάση της λογογραφικής ανάγνωσης στη φάση 

της αλφαβητικής ανάγνωσης. Στη φάση αυτή, που αρχίζει όταν το παιδί ξεκινά µια πιο συ-

στηµατική µάθηση και εφαρµογή των κανόνων γραφοφωνηµικής αντιστοιχίας, ο αρχάριος 

αναγνώστης αποκτά επίγνωση της φωνολογικής δοµής του προφορικού λόγου και έτσι απο-

κτά τη στρατηγική της φωνολογικής µεσολάβησης για την αποκωδικοποίηση της γραφηµικής 

παράστασης και τελικά την αναγνώριση της λέξης.  Τα παιδιά γνωρίζουν και χρησιµοποιούν 

τις αντιστοιχίες ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα, γεγονός που επιτρέπει και την 

ανάγνωση άγνωστων λέξεων, όταν αυτές αποκωδικοποιούνται σειριακά, γράφηµα προς γρά-

φηµα. Οι κανόνες µετατροπής για τους ήχους και τα γράµµατα αποκτούνται σταδιακά, από 

τους πιο απλούς στους πιο πολύπλοκους, όπως είναι οι ιεραρχικοί.  

Φάση 3: Ορθογραφική ανάγνωση 

Στην τελευταία αυτή φάση ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας. 

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιµοποιούν µια ορθογραφική στρατηγική. Όπως αναφέρει η Frith 

(1985:306), οι ορθογραφικές ικανότητες αναφέρονται στην άµεση ανάλυση των λέξεων σε 

ορθογραφικές µονάδες χωρίς φωνολογική µετατροπή. Η ανάγνωση πραγµατοποιείται µε βάση 

τις ορθογραφικές µονάδες που συµπίπτουν µε τα µορφήµατα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει 

την ανάγνωση λέξεων, για τις οποίες η φωνολογική µεσολάβηση δε δύναται να προσδώσει 

µια οριστική λύση που να οδηγεί στην αναγνώρισή τους. Η ορθογραφική στρατηγική, που 

είναι συστηµατικά αναλυτική και δεν είναι οπτική,  αντικαθιστά τη στρατηγική χρήσης ανα- 

λογιών που χρησιµοποιήθηκε από τον Marsh (Αϊδίνης& Κωστούλη,2001). Ωστόσο, τα παιδιά 

πρέπει να περάσουν από την αλφαβητική φάση, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα 

φωνηµικά στοιχεία και να µπορούν να τα συνθέτουν σε µεγαλύτερες µονάδες µε σηµασία, τα 

µορφήµατα (Αϊδίνης& Κωστούλη,2001).  
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Από την περιγραφή του µοντέλου της Frith  φαίνεται ότι η εξέλιξη κατά τα στάδια που 

πρότεινε εµπεριέχει την εναλλαγή στρατηγικών µεθόδων. Καµία από τις στρατηγικές αυτές 

δεν υποκαθιστά η µία την άλλη. Τα παιδιά φτάνοντας στο τέλος αυτής της εξελικτικής 

αλληλουχίας σταδίων, έχουν στη διάθεσή τους όλες τις στρατηγικές µεθόδους που συσχετί- 

ζονται µε κάθε ένα από τα στάδια και µπορούν να τις χρησιµοποιούν. 

 

3.7.3  Το µοντέλο της διττής θεµελίωσης για τη µάθηση της ανάγνωσης 

To µοντέλο της διττής θεµελίωσης της µάθησης της ανάγνωσης που προτάθηκε από 

τους Seymour & Duncan(2001), παρουσιάζει ορισµένες τροποποιήσεις από αυτό της Frith, οι 

οποίες εκ πρώτης όψεως µπορεί να µη φαίνονται σηµαντικές, αντικατοπτρίζουν όµως τις 

διαφορετικές θεωρίες που υπάρχουν για την ανάγνωση και τις διαµάχες που κατά καιρούς 

αναδύονται. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η µάθηση της ανάγνωσης βασίζεται στην ανάπτυξη 

δύο σύνθετων γνωστικών συστηµάτων: της γλωσσικής επίγνωσης και του ορθογραφικού 

πλαισίου. Το σύστηµα γλωσσικής επίγνωσης, το οποίο έχει δύο επίπεδα, ένα επιγλωσσικό και 

ένα µεταγλωσσικό, αφορά στην ικανότητα συνειδητής γνώσης και κατάτµησης του προφορι- 

κού λόγου τόσο σε επίπεδο φωνολογικών µονάδων(φωνολογική κατάτµηση) όσο και σε 

επίπεδο µορφολογικών µονάδων(µορφολογική κατάτµηση). Το σύστηµα του ορθογραφικού 

πλαισίου αναφέρεται στην απόκτηση της γνώσης ότι η ορθογραφία αναπαριστάνει τόσο τη 

φωνολογία όσο και τη µορφολογία.  

 Ταυτόχρονα η µάθηση της ανάγνωσης βασίζεται στην ύπαρξη δύο θεµελιωδών 

διαδικασιών: µιας λογογραφικής, η οποία ενεργοποιείται στην αναγνώριση και αποθήκευση 

αναπαραστάσεων ολόκληρων λέξεων και µιας αλφαβητικής, η οποία ενεργοποιείται στη 

σειριακή αποκωδικοποίηση και φωνολογική µετάφραση σειρών γραµµάτων. Η ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των δύο διαδικασιών είναι σηµαντική για την ανάπτυξη της ικανότητας 

αναγνώρισης λέξεων(Αϊδίνης,2006α). 

Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει την ολοκλήρωση της µάθησης της ανάγνωσης της 

αγγλικής γλώσσας σε τέσσερις φάσεις. Παρουσιάζονται, ωστόσο, ερευνητικά δεδοµένα από 

τη µάθηση της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας, για να εξεταστεί κατά πόσο οι φάσεις 

αυτές καθώς και οι γνωστικές λειτουργίες, που συντελούνται στη διάρκειά τους, ανταποκρί- 

νονται στη µάθηση της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. 

Φάση 0: Προαναγνωστική φάση  

Αναφέρεται στην προαναγνωστική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά δεν έχουν µάθει 

ακόµα να διαβάζουν, έχουν αποκτήσει όµως κάποιο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης σε επί-

πεδο συλλαβών ή ενδοσυλλαβικών µονάδων, όχι όµως στο επίπεδο των φωνηµάτων. Η 

εµπλοκή επιγλωσσικών και µεταγλωσσικών ικανοτήτων στην επεξεργασία του γραπτού λόγου 
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σε αυτή τη φάση, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα χρήσης αυτών των γλωσσικών µονάδων 

ανάλυσης για την αναγνώριση λέξεων που περιέχουν τις ίδιες συλλαβές ή οµοιοκαταληκτούν. 

Το οπτικό λεξικό, όπου αποθηκεύονται οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις ολόκληρων λέξεων, 

δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση, αποκλείοντας έτσι τη χρήση της στρατηγικής αναγνώρισης 

ολόκληρων λέξεων ή µορφηµάτων. Στην ελληνική γλώσσα που χαρακτηρίζεται από πιο ευ-

διάκριτη και πιο ανοιχτή συλλαβική δοµή σε σχέση µε την αγγλική γλώσσα, επίσης, προτείνε-

ται η ύπαρξη αυτής της φάσης. Τα παιδιά έχουν ήδη αποκτήσει φωνολογική επίγνωση µετα-

γλωσσικού επιπέδου σε επίπεδο συλλαβικής δοµής, υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ανάλυσης 

και χειρισµού των συλλαβών µιας λέξης (Porpodas,2001; Πόρποδας,2002; Aidinis & 

Nunes,2001).  

 Φάση 1: Φάση της θεµελιακής ανάγνωσης 

 Αναφέρεται στην αρχική περίοδο της µάθησης της ανάγνωσης και περιλαµβάνει τρία 

επιµέρους στάδια ανάπτυξης που αντιστοιχούν σε ισάριθµες επιµέρους γνωστικές διαδικασίες: 

α) τα παιδιά µαθαίνουν τα γράµµατα του αλφάβητου καθώς και τους φθόγγους που αντιστοι- 

χούν σ’ αυτά, β) δηµιουργούν λεξικές αναπαραστάσεις για την άµεση αναγνώριση των λέξεων 

χωρίς, όµως, να χρησιµοποιούν όλα τα γράµµατα της λέξης για την αποθήκευση της ορθο-

γραφικής αναπαράστασης της λέξης,  και γ) αναπτύσσουν την αλφαβητική διαδικασία διεκπε-

ραίωσης της ανάγνωσης. Επιπλέον, η ανάπτυξη των δύο θεµελιωδών διαδικασιών διεκπεραί-

ωσης της ανάγνωσης(λογογραφική και αλφαβητική) συνοδεύεται από την αλληλεπίδρασή 

τους µε τη γλωσσική επίγνωση, αποτέλεσµα της οποίας είναι η ανάπτυξη φωνολογικής επί-

γνωσης σε µεταγλωσσικό επίπεδο. Ο Porpodas(2001) υποστηρίζει ότι αυτή η φάση ανάπτυξης 

υπάρχει και στη µάθηση της ελληνικής γλώσσας, υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι εξαιτίας των χα-

ρακτηριστικών του ελληνικού αλφαβητικού συστήµατος(δεν υπάρχουν ορθογραφικά ανώµα-

λες λέξεις), είναι απίθανο να βρεθεί µια ευδιάκριτη λογογραφική θεµελίωση της εκµάθησης 

της ανάγνωσης. Επιπλέον, επειδή η µέθοδος διδασκαλίας που χρησιµοποιείται για τη µάθηση 

της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας ενεργοποιεί την ανάλυση(αποκωδικοποίηση) και τη 

σύνθεση(συνδυασµό των µονάδων) και όχι την ολική αντίληψη της λέξης, γι’ αυτό ίσως δεν 

υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για την αξιοποίηση της λογογραφικής στρατηγικής κατά 

την ανάγνωση. Τέλος, η ανάπτυξη της διαδικασίας της αλφαβητικής ανάγνωσης(µε βάση την 

αποκωδικοποίηση) συµβάλλει στην ανάπτυξη της φωνηµικής επίγνωσης (Πόρποδας,2002 

:358).  

Φάση 2: Φάση της ορθογραφικής ανάγνωσης 

Στη φάση αυτή τα παιδιά βασίζονται όχι απλώς στα γράµµατα, προκειµένου να αναγνω- 

ρίσουν µια λέξη, αλλά αξιοποιούν µεγαλύτερες δοµηµένες µονάδες από ότι ένα γράµµα. Αυτά 

τα δοµηµένα ορθογραφικά σύνολα (ενδοσυλλαβικές µονάδες για την αγγλική γλώσσα,  
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συλλαβές για την ελληνική γλώσσα), τα οποία φαίνεται ότι αξιοποιούνται κατά τη διεκπεραί-

ωση της ανάγνωσης των λέξεων, από µια άποψη θα µπορούσαν ίσως να θεωρηθούν ότι απο-

τελούν τις «µονάδες της ανάγνωσης» (Πόρποδας,2002:358). Ο Porpodas(2001) υποστηρίζει 

ότι, εξαιτίας της απλής συλλαβικής δοµής της ελληνικής γλώσσας, τα παιδιά που µαθαίνουν 

να διαβάζουν στα ελληνικά δεν ωφελούνται από αυτό το στάδιο ανάπτυξης και ίσως είναι µι-

κρής σηµασίας για την ελληνική γλώσσα. Τα ελληνόπουλα φαίνεται ότι κατακτούν την ορθο-

γραφική φάση της ανάγνωσης πολύ γρήγορα και σχεδόν ταυτόχρονα µε το αλφαβητικό στάδιο 

της ανάγνωσης (Πόρποδας,2002:361).  

 Φάση 3: Φάση της µορφογραφικής ανάγνωσης 

Στην τελική αυτή φάση της µάθησης της ανάγνωσης, τα παιδιά αξιοποιούν και συνδυά-

ζουν σηµασιολογικές µονάδες(µορφήµατα) ή συνδυάζουν συλλαβές προκειµένου να διαβά-

σουν ολόκληρη τη λέξη. Η επαφή µε κείµενα και η ανάπτυξη του ορθογραφικού λεξικού, βο-

ηθούν τα παιδιά να επεξεργάζονται το γραπτό λόγο στη βάση µεγαλύτερων µονάδων ανάλυ-

σης, όπως τα µορφήµατα ή τα ορθογραφικά µοτίβα συνόλων γραµµάτων που επαναλαµβάνο-

νται σε πολλές λέξεις. Η ύπαρξη αυτής της φάσης στην ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρι-

σης λέξεων στην ελληνική γλώσσα προτείνεται από τον Porpodas(2001). Η αναγνώριση των 

λέξεων στη βάση των µορφηµατικών συστατικών βοηθά στη βελτίωση της ταχύτητας της 

αναγνώρισης των λέξεων αλλά και στην κατανόηση της σηµασίας τους(Αϊδίνης, 2006α). 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θεωρίες των Marsh et al. (1981) και της 

Frith(1985) βασίζονται σε ερευνητικά δεδοµένα από την αγγλική γλώσσα. Είναι αµφίβολο, 

εποµένως, αν ισχύουν για την ελληνική γλώσσα χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της. Επίσης, το µοντέλο των Seymour & Duncan(2001) αντιπαραβαλλόµενο 

µε τα δύο αυτά αναπτυξιακά µοντέλα για την κατάκτηση της ικανότητας αναγνώρισης λέ-

ξεων, διαφοροποιείται ως προς το ότι τόσο η λογογραφική όσο και η αλφαβητική διαδικασία 

θεµελιώνονται πάνω στη µεταφωνολογική ικανότητα και στη γνώση κάποιων τουλάχιστον 

αντιστοιχιών µεταξύ φωνηµάτων και γραµµάτων. Σε αντίθεση δε µε τα άλλα µοντέλα, η λο-

γογραφική ανάγνωση δε θεωρείται προαπαιτούµενο για την αλφαβητική ανάγνωση, αλλά ως 

µια στρατηγική που αναπτύσσεται ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα, λόγω της φύσης του ορθο-

γραφικού της συστήµατος. Γενικά, το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε µια φιλοσοφία που 

ταιριάζει περισσότερο σε ρηχά αλφαβητικά συστήµατα.  

Είναι, όµως, αξιοσηµείωτο ότι οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόµα σχετικά µε το 

αν τα παιδιά ξεκινούν να διαβάζουν χρησιµοποιώντας µια φωνολογική στρατηγική και µετά 

χρησιµοποιούν µια οπτική στρατηγική (Bradley &Bryant, 1983; Goswami & Bryant, 1990) ή 

αν ξεκινούν χρησιµοποιώντας µια οπτική στρατηγική και αργότερα αναπτύσσουν µια φωνο-

λογική στρατηγική (Marsh et al., 1981; Frith, 1985).  
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3.7.4  Στρατηγικές αναγνώρισης λέξεων µε βάση το συνδυασµό δοµικών και  

          αναπτυξιακών µοντέλων 

Ο συνδυασµός δοµικών και αναπτυξιακών µοντέλων για τον τρόπο επεξεργασίας του 

γραπτού λόγου και την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης λέξεων οδηγεί στις πιθανές 

στρατηγικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο αναγνώστης για την επεξεργασία των λέξεων 

και την αναγνώρισή τους(Αϊδίνης,2006α).Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πέντε πιθανές στρα-

τηγικές ή  τρόποι µε τους οποίους µπορούν να διαβαστούν οι λέξεις(Αϊδίνης,2006β:35). 

• Με τη στρατηγική της σειριακής  επεξεργασίας της λέξης από αριστερά προς τα δε-

ξιά µε χρήση των αντιστοιχιών ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα, ώστε να διαµορ-

φωθούν αναγνωρίσιµες λέξεις. 

• Με τη στρατηγική της χρήσης µορφηµάτων ή γνωστών ορθογραφικών µοτίβων, που 

είναι µια πιο προηγµένη µορφή αποκωδικοποίησης 

• Με τη µνηµονική στρατηγική, µε την ανάκληση, δηλαδή, των λέξεων από τη µνήµη, 

µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ορθογραφική αναπαράσταση αυτών των λέξεων η οποία ενερ-

γοποιεί τη σηµασιολογική τους αναπαράσταση(ολική αναγνώριση λέξης-sight word reading). 

• Με τη στρατηγική της αναλογίας προς γνωστές λέξεις ή τµήµατα λέξεων, όπου ένα 

µόνο µέρος της γνωστής λέξης χρησιµοποιείται για την ανάγνωση µιας άγνωστης λέξης. 

• Με τη στρατηγική του µαντέµατος της λέξης από τα συµφραζόµενα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση µορφηµάτων  µπορεί να εντάσσεται, επιπλέον, τόσο  

στη στρατηγική της αναλογίας όσο και στη µνηµονική στρατηγική(Αϊδίνης, 2006α), µε την 

προϋπόθεση ότι το νοητικό ορθογραφικό λεξικό περιέχει εκτός από λεξικές και µορφηµατικές 

αναπαραστάσεις (Carlisle & Stone,2005). 

Σύµφωνα µε τον Αϊδίνη(2006α:22), «το ερώτηµα που παραµένει αναπάντητο αφορά στην 

κατανοµή αυτών των στρατηγικών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, τη σειρά κατάκτησης και 

χρήσης της κάθε στρατηγικής, τις σχέσεις ανάµεσα στις διαφορετικές στρατηγικές, µε την έννοια 

ότι η κατάκτηση µιας περισσότερο προηγµένης στρατηγικής προϋποθέτει την κατάκτηση µιας 

προηγούµενης λιγότερο πολύπλοκης. Με άλλα λόγια υπάρχει µόνο ένα µονοπάτι στην ανάπτυξη 

της ανάγνωσης ή υπάρχουν πολλά και κάθε παιδί χρησιµοποιεί αυτό που του ταιριάζει περισσό-

τερο;» 

∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε, όµως, ότι η αναγνώριση της µορφολογικής αρχής, 

που είναι η δεύτερη κύρια αρχή στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής, µπορεί να είναι σηµα-

ντική για τη γρήγορη αναγνώριση της λέξης. Τα παιδιά τα οποία αντιλαµβάνονται τη µορφο-

λογική αρχή της γραπτής γλώσσας µπορεί να έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτηµα, όταν πρέπει 
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να αναγνωρίσουν µια γραπτή λέξη, τουλάχιστον αν έχουν κατακτήσει την ικανότητα αντι-

στοίχησης γραφηµάτων φωνηµάτων. Μπορεί να είναι ικανά να αναγνωρίζουν µεγαλύτερες 

δοµές πιο εύκολα και πιο γρήγορα σε σχέση µε τα παιδιά που δεν την έχουν συνειδητοποιή-

σει. Τους δίνει, δηλαδή, µια επιπλέον στρατηγική. 

 

3.8  Η ανεπάρκεια της αντιστοίχησης γραφηµάτων-φωνηµάτων στην προσέγγιση  

       ορθογραφικών συµβάσεων 

Πολλές ορθογραφικές συµβάσεις δεν µπορούν να προσεγγισθούν µέσω µιας απλής 

αντιστοίχησης γραφηµάτων-φωνηµάτων αλλά απαιτούν µια µορφολογική ανάλυση (Fowler & 

Liberman,1995). Βέβαια, κάτι τέτοιο συµβαίνει κυρίως σε γλώσσες µε βαθύ ορθογραφικό σύ-

στηµα, όπως για παράδειγµα η αγγλική γλώσσα, που βασίζεται περισσότερο στη µορφολογία. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση  του ορθογραφικού βάθους (Katz & Frost,1992), τα ρηχά ορ-

θογραφικά συστήµατα βασίζονται περισσότερο στη φωνολογία, σε αντίθεση µε τα βαθιά ορ-

θογραφικά συστήµατα που βασίζονται περισσότερο στη µορφολογία. Έτσι, σε ένα βαθύ ορ-

θογραφικό σύστηµα, όπως το αγγλικό, όπου υπάρχουν πολλές «ανώµαλες» λέξεις, δηλαδή λέ-

ξεις των οποίων η προφορά δεν µπορεί να προβλεφθεί µέσω της αντιστοίχησης γραφηµάτων-

φωνηµάτων, ο αναγνώστης είναι υποχρεωµένος να διεκπεραιώσει την ανάγνωση αποσπώντας 

µορφολογικές πληροφορίες από την οπτικοορθογραφική δοµή των γραπτών λέξεων 

(Katz&Frost,1992:71).Αντίθετα, σε ένα ρηχό ορθογραφικό σύστηµα, είναι πολύ πιθανόν, ο 

αναγνώστης να αξιοποιεί τον υψηλό βαθµό διαφάνειας που υπάρχει στην αντιστοιχία γρα-

φηµάτων φωνηµάτων (Porpodas, 2001). 

Οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι λέξεις που έχουν µία προς µία σταθερή σχέση ανάµεσα στα 

γραφήµατα και τα φωνήµατα(π.χ. καλάµι, γατάκι, άνθρωπος).Μια απλή σειριακή στρατηγική 

αρκεί για την ανάγνωση αυτών των λέξεων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι λέξεις που 

έχουν δύο προς µία σταθερή σχέση ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Στην κατηγο-

ρία αυτή ανήκουν λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα ή σύµφωνα και διπλά γράµµατα. 

Αν και η προφορά των δίψηφων φωνηέντων και συµφώνων αλλά και των διπλών γραµµάτων 

είναι σταθερή, εντούτοις ο κανόνας «ένα γράµµα για κάθε ήχο» δεν ισχύει για αυτές τις λέ-

ξεις. Τα παιδιά πρέπει να χρησιµοποιήσουν µια πιο αναπτυγµένη φωνολογική στρατηγική, 

καθώς δύο γράµµατα αντιστοιχούν σε ένα ήχο(π.χ. µπορώ, θάλασσα, καιρός). Τέλος, στην 

τρίτη κατηγορία ανήκουν λέξεις που έχουν µία προς µία µεταβλητή προβλεπτή σχέση ανά-

µεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα. Οι λέξεις αυτές αφορούν ιεραρχικούς κανόνες, όπως 

οι συνδυασµοί αυ-ευ, ο τόνος στο δίψηφο φωνήεν και τα διαλυτικά (π.χ. αυτοκίνητο ,αυγό, ευ-

χαριστώ, ευγένεια, κοροϊδεύω) (Αϊδίνης,2002:105). Η δυσκολία των λέξεων της τελευταίας 



 51

κατηγορίας έγκειται στο γεγονός ότι για να διαβαστούν σωστά είναι ανάγκη ο αναγνώστης να 

δει τι ακολουθεί για να διαβάσει αυτό που προηγείται, απαιτούν, δηλαδή, πολύπλοκους φωνο-

λογικούς κανόνες (Αϊδίνης,2002).  

Ωστόσο, στην αρχή της εκµάθησης της ανάγνωσης εµφανίζονται δυσκολίες µε τα συµ-

φωνικά συµπλέγµατα, τα δίψηφα σύµφωνα ή φωνήεντα και κυρίως µε τους πολύπλοκους φω-

νολογικούς κανόνες (Αϊδίνης,2002),καθώς απαιτείται επιπλέον γνωστική επεξεργασία για τη 

φωνολογική τους µετάφραση, γεγονός που αντανακλάται στον επιπλέον χρόνο που απαιτείται 

για την ανάγνωση αυτών των λέξεων(Πόρποδας,2002). Ειδικότερα, εντοπίζεται περιορισµένη 

ικανότητα στην ανάγνωση λέξεων που περιέχουν ιεραρχικούς κανόνες ακόµα και στη Γ΄ τάξη 

του δηµοτικού, καθώς τα παιδιά που µαθαίνουν να διαβάζουν στα ελληνικά δε φαίνεται να 

αποκτούν όλους τους ιεραρχικούς κανόνες την ίδια χρονική στιγµή (Αϊδίνης, 2003:63). Οι 

δύσκολοι ιεραρχικοί κανόνες ενδεχοµένως να µη µαθαίνονται ποτέ, χωρίς αυτό να είναι εµπό-

διο στον αναγνώστη για να διαβάσει οποιαδήποτε λέξη περιέχει αυτούς τους κανόνες. Η 

χρήση εναλλακτικών στρατηγικών, όπως αυτή της αναλογίας µε γνωστές λέξεις ή τµήµατα 

γνωστών λέξεων, µπορεί να συµβάλλει να παραβλεφθεί η άγνοια του γραµµατικού κα-

νόνα(Αϊδίνης, 2003 :64). 

Ο Μανωλίτσης (2006:2) παραθέτει ένα παράδειγµα προσέγγισης τέτοιων λέξεων µέσα 

από µορφολογική προοπτική: «για έναν αρχάριο αναγνώστη θα είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να 

εστιάσει την προσοχή του στις µορφολογικές σχέσεις των λέξεων, όταν προσπαθεί να διαβάσει 

το <αυ> στη λέξη <αυτοκίνητο> και στη λέξη <αυλή>. Θα διαβάσει ευκολότερα το <αυ> στην 

πρώτη λέξη ως /af/, αν γνωρίζει ότι το <αυ> ανήκει στο µόρφηµα <αυτό> /afto/. Επίσης, θα 

µπορέσει ευκολότερα να διαβάσει τη λέξη <αυλή> ως /avli/ και τη λέξη <άυλη> ως /aili/, αν 

γνωρίζει ότι το τονιζόµενο /a/ στη δεύτερη λέξη είναι πρόθηµα το οποίο δηλώνει αναίρεση». 

Η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας της αντιστοίχησης γραφηµάτων φωνηµάτων ή της 

δυσκολίας στην εφαρµογή της, δηµιουργεί τις πιθανές προϋποθέσεις, για εξερεύνηση νέων 

στρατηγικών, όπως πρόσβαση στη µνήµη, χρήση στατιστικών κανονικοτήτων στη διαδοχή 

γραµµάτων, φωνηµάτων και των συζεύξεών τους, χρήση αναλογιών και τέλος προσφυγή στις 

υπερταξικές ή υπερλεξικές διαστάσεις, όπως η σηµασία και η µορφολογία(θεµατικό µόρφηµα 

ή πρόσφυµα)(Καρατζάς,2005:133). 

 

 3.9  Αναγνωστική κατανόηση και µορφολογικές διαδικασίες 

Η κατανόηση του αναγνώσµατος είναι µια πολυσύνθετη διαδικασία, στην οποία 

εµπλέκονται πολλές διαφορετικές γνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες (Cain et al.,2004).Για 

το λόγο αυτό η έρευνα πάνω στην αναγνωστική κατανόηση δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη 

και δεν υπάρχει µοντέλο για την ανάπτυξή της(Αϊδίνης,2006α:25). 
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Η κατανόηση ενός κειµένου συνίσταται στη δόµηση µιας νοητικής αναπαράστασης για 

µια συγκεκριµένη κατάσταση στην οποία διαµορφώνεται η πληροφορία του κειµένου, ερµη-

νεύεται µε βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις του αναγνώστη και αφοµοιώνεται µέσα από αυ-

τές (Golder & Gaonac’h,2004). Η δόµηση αυτή δε συντελείται µόνο από τις λέξεις ή τις προ-

τάσεις που απαρτίζουν το κείµενο, αλλά και την εξαγωγή συµπερασµάτων από το σύνολο του 

κειµένου, καθώς λαµβάνει χώρα µια υπέρβαση της σηµασίας του κειµένου (Cain et al., 

2004).Τα συµπεράσµατα αυτά στηρίζονται τόσο στα µέρη που απαρτίζουν το κείµενο (λέξεις, 

προτάσεις κτλ.), όσο και στη γνώση του αναγνώστη για τον κόσµο(Myers, 1990). 

H δηµιουργία µιας τέτοιας νοητικής αναπαράστασης του περιεχοµένου του κειµένου 

οδηγεί στην κατανόησή του. Ωστόσο, στην αναγνωστική κατανόηση εµπλέκονται  µια σειρά 

από διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα(Αϊδίνης,2006α:26). Αυτές οι διαδικασίες 

περιλαµβάνουν: 

• την εξαγωγή και τη σύνδεση των σηµασιών των λέξεων, των προτάσεων και των 

παραγράφων, σε σχέση πάντα µε το συνολικό κείµενο και όχι µεµονωµένα,      

• την εξαγωγή των σηµαντικών ιδεών του κειµένου 

• την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη συµπλήρωση πληροφοριών που υπονοού-

νταν στο κείµενο(Cain et al., 2004). 

Εποµένως, η ταχύτητα και η ακρίβεια της αναγνώρισης λέξεων µε ταυτόχρονη πρό-

σβαση στη σηµασιολογική αναπαράσταση της λέξης είναι βασικά προαπαιτούµενα για την 

αναγνωστική κατανόηση(Αϊδίνης,2006α:26). Ωστόσο, η αναγνώριση λέξεων µπορεί να επι-

τευχθεί µε τη χρήση οποιασδήποτε από τις στρατηγικές που προαναφέρθηκαν. Η ανάγνωση, 

όµως, είναι κάτι περισσότερο από το να µετατρέπεις τις ορθογραφικές µορφές σε φωνολογι-

κές µορφές. Ανάγνωση, σηµαίνει, κατανόηση και η κατανόηση µπορεί να επιτευχθεί µόνο 

όταν οι φωνολογικές µορφές πραγµατώνονται σε σηµασιολογικές πληροφορίες και η µικρό-

τερη φωνολογική µονάδα που φέρει σηµασιολογικές πληροφορίες είναι το µόρφηµα (Kuo& 

Anderson,2006:161). Έτσι, αν το φώνηµα είναι σηµαντικό στο επίπεδο της αποκωδικοποίη-

σης, το µόρφηµα αναµφισβήτητα έχει εξαιρετική σηµασία στο επίπεδο της κατανόησης. Συ-

νεπώς, αυτό που απαιτείται είναι η δηµιουργία ενός µορφολογικά οργανωµένου οπτικού λεξι-

κού, το οποίο να επιτρέπει την άµεση πρόσβαση στη σηµασία των λέξεων και ταυτόχρονα να 

βελτιώνει την ταχύτητα κατανόησης θέτοντας µικρότερα γνωστικά φορτία στην εργαζόµενη 

µνήµη. 

Επιπλέον, η ανάγνωση είναι διαφορετική από την ακρόαση δεδοµένου ότι στον έντυπο 

λόγο νύξεις βασισµένες στα συµφραζόµενα είναι σχεδόν απούσες(Gombert,1992). Άρα ο 

αναγνώστης, περισσότερο απ’ ότι ο ακροατής, χρειάζεται τη γλωσσική µορφολογική δοµή για 
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να κατανοήσει τις σηµασιολογικές και συντακτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε  ένα 

κείµενο, επειδή «του είναι αδύνατο να χρησιµοποιήσει άλλα είδη συγκείµενης γνώσης, όπως 

προσωδιακά στοιχεία ή χειρονοµίες»(Μανωλίτσης,2006:2). 

Η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζεται από ικανότητες ή παράγοντες όπως η ανάπτυξη 

του λεξιλογίου, η ικανότητα συνειδητοποίησης των συντακτικών και σηµασιολογικών δοµών, 

η ευαισθησία στην ιεραρχική δοµή του κειµένου, η κατανόηση της λογικής δοµής του κειµέ- 

νου, η ικανότητα εξαγωγής συµπερασµάτων, η προηγούµενη γνώση, η µεταγνωστική ικανό- 

τητα και η προσωπικότητα του αναγνώστη,  από τα κίνητρά του, από το γιατί διαβάζει και από 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβάζει. Σύµφωνα, µάλιστα, µε το Βάµβουκα (1984:18), 

εκφράζεται µε τρεις µορφές συµπεριφοράς του αναγνώστη:  

α) τη µετάφραση: (οµοιότητα, ισοδυναµία λέξεων- φράσεων- παραγράφων του κειµέ-

νου, απόδοση νοήµατος, µετασχηµατισµός του µηνύµατος του κειµένου σε άλλη µορφή έκ-

φρασης, όπως ιχνογραφήµατος, σκίτσου κ.τ.λ.), 

β) την ερµηνεία: (ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ όλου και µέρους ενός µηνύµατος,  ανα-

διοργάνωσή τους σε νέα δοµή που αντανακλά τη σηµασιολογική εικόνα του περιεχοµένου)  

γ) την επέκταση ή γενίκευση: (πρόβλεψη συνεπειών, αιτίων, αποτελεσµάτων, που δεν 

αναφέρονται στο κείµενο). 

Σύµφωνα µε τον Αϊδίνη(2006α:26) «µέσα από αυτή την πληθώρα ικανοτήτων και παρα-

γόντων που σχετίζονται µε την αναγνωστική κατανόηση και µε δεδοµένη την παραδοχή ότι ανά-

γνωση σηµαίνει κατανόηση, το βασικό ερώτηµα που τίθεται αφορά στο πώς θα µπορέσουµε να 

βοηθήσουµε το παιδί να αναπτύξει την αναγνωστική κατανόηση µέσα από τη διδασκαλία µας. 

Υπάρχει ιεράρχηση αυτών των ικανοτήτων ώστε η µία να προϋποθέτει την άλλη ή µπορούµε να 

τις αναπτύξουµε ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ τους και η µία να συµβάλ-

λει στην ανάπτυξη της άλλης;» 

 
 

 3.9.1  Μορφολογική ανάλυση και ανάπτυξη του λεξιλογίου 

Η λεξική έκρηξη που παρατηρείται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών θεωρείται 

αποτέλεσµα της ικανότητας χειρισµού µορφολογικών κανόνων του προφορικού λόγου. Ο χει-

ρισµός αυτών των κανόνων, µέσω µιας επικέντρωσης της προσοχής του παιδιού στη µορφο-

λογική δοµή των λέξεων, αυξάνει εκ νέου το λεξιλόγιο του παιδιού που φοιτά στο δηµοτικό 

σχολείο (Cole & Fayol,2000:152).  

Επιπλέον, πολύ νωρίς οι αρχάριοι αναγνώστες συναντούν ένα σηµαντικό αριθµό πολυ- 

µορφηµατικών λέξεων. Έρευνα µε  αγγλόφωνους µαθητές έδειξε ότι η αύξηση του αριθµού 
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των γνωστών παράγωγων λέξεων µεταξύ Α΄και Ε΄ τάξης, είναι πάνω από τρεις φορές µεγαλύ-

τερη από την αύξηση των γνωστών λεξικών βάσεων (Anglin,1993). Αυτό το υψηλό ποσοστό 

αύξησης στη γνώση των παράγωγων λέξεων απεικονίζει, πιθανότατα, µια διαδικασία απόκτη-

σης που εξαρτάται από τη µορφολογική ανάλυση, δηλαδή ανάλυση των εννοιών των µορφη-

µατικών συστατικών και το συνδυασµό τους, τουλάχιστον εν µέρει. Οι Nagy& Anderson 

(1984) εκτιµούν ότι το 60% των νέων λέξεων που αποκτώνται από τα αγγλόφωνα παιδιά 

σχολικής ηλικίας είναι µορφολογικά πολύπλοκες λέξεις µε σχετικά διαφανείς µορφολογικές 

δοµές, έτσι ώστε οι σηµασίες των επιµέρους µερών να δίνουν επαρκείς πληροφορίες για να 

µαντεύουν τη σηµασία ολόκληρων των λέξεων. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι «για κάθε λέξη 

που µαθαίνει ένα παιδί υπάρχει ένας µέσος όρος  µιας έως τριών πρόσθετων συγγενικών λέξεων 

που είναι επίσης κατανοητές στο παιδί, ο ακριβής αριθµός των οποίων εξαρτάται από το πόσο 

καλά είναι σε θέση το παιδί να χρησιµοποιεί το κειµενικό πλαίσιο και τη µορφολογία για να 

εξάγει τη σηµασία»(Nagy&Anderson,1984:304). Εξάλλου, ερευνητικά δεδοµένα για τον τρόπο 

οργάνωσης του νοητικού λεξικού και τη διαδικασία της λεξικής πρόσβασης δείχνουν προς την 

κατεύθυνση της µορφολογικής επεξεργασίας των λέξεων, µέσω των επιµέρους µορφηµατικών 

συστατικών τους, προκειµένου να κατακτηθεί η σηµασία τους (Schreuder&Baayen,1995). 

Συνεπώς, τα παιδιά µε περισσότερες ικανότητες µορφολογικής ανάλυσης µπορεί να έχουν ένα 

πλεονέκτηµα στην απόκτηση και στη διατήρηση ενός µορφολογικά πολύπλοκου λεξιλογίου 

(Kuo & Anderson, 2006:162).  

Στην ελληνική γλώσσα οι περισσότερες λέξεις σχηµατίστηκαν από άλλες λέξεις µε τη 

διαδικασία της παραγωγής και της σύνθεσης (Σακελλαριάδης,1997). Είναι λογικό, εποµένως, 

να δεχτούµε ότι ο µαθητής, καθώς διαβάζει, λαµβάνει ως ένα βαθµό υπόψη του τη µορφολο- 

γία (θεµατικό µόρφηµα, πρόθηµα, επίθηµα), για να βρει τη σηµασία µιας καινούριας λέξης. 

Έτσι, αν ο µαθητής γνωρίζει ήδη τη λέξη άνθρωπος, µπορεί να γενικεύσει τις µορφολογικές 

του γνώσεις στις λέξεις που περιέχουν το ίδιο θεµατικό µόρφηµα (Σχήµα 6). 

 
                   Σχήµα 6: Λέξεις που µοιράζονται το ίδιο θεµατικό µόρφηµα 
 

Κατά τη γενίκευση των λέξεων υπάρχει βέβαια και κάποιος βαθµός δυσκολίας. Πιο εύ-

κολο, για παράδειγµα, είναι το πέρασµα από τη λέξη ανοίγω στο άνοιγµα, όπου το θεµατικό 

ανθρώπ-ινος       ανθρωπ-ιά          ανθρωπ-ότητα 
 
                              άνθρωπος 
 
ανθρωπ-άκι        ανθρωπ-ισµός    εξ-ανθρωπ-ίζω 
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µόρφηµα µένει ανέπαφο, παρά στην άνοιξη όπου έχουµε φωνολογική µετατροπή του θεµατι-

κού µορφήµατος (Βάµβουκας,2004:196). 

Για το λόγο αυτό µερικοί ερευνητές εκτιµούν ότι µια διδασκαλία επικεντρωµένη στη 

µορφολογική ανάλυση των λέξεων, αυξάνει σηµαντικά των αριθµό των γνωστών λέξεων και 

τη γνώση της κυριολεκτικής τους σηµασίας σε όλη τη σχολική περίοδο (Wysocki& Jenkins, 

1987). Όπως υποστηρίζουν, η διδασκαλία πάνω στα πολύχρηστα προσφύµατα και στα θεµα-

τικά µορφήµατα των λέξεων, µε σκοπό την προετοιµασία των µαθητών να χρησιµοποιούν 

τους µορφολογικούς αυτούς δείκτες, όταν συναντούν και αναλύουν καινούριες λέξεις, βελ-

τιώνει την ικανότητά τους να αναλύουν και να κατανοούν τη σηµασία καινούριων λέξεων 

(Βάµβουκας,2004:196). Με τη γνώση, δηλαδή, των µορφηµάτων, τα παιδιά είναι ευκολότερο 

να καταλάβουν το νέο λεξιλόγιο, γενικεύοντας αυτά τα µορφήµατα στα νέα πλαίσια κειµένων 

(McBride-Chang et al.,2005).Η συνδυασµένη διδασκαλία στις µορφηµατικές µονάδες µε 

σκοπό την ανάπτυξη του λεξιλογίου, έχει σηµασία, καθώς τέτοια διδασκαλία πιθανόν να πα-

ρέχει τις απαραίτητες συνδέσεις µεταξύ µορφής και σηµασίας που είναι και το ενδεχόµενο 

όφελος της µορφηµατικής επεξεργασίας στη φυσική πράξη της ανάγνωσης(Carlisle& Stone, 

2005). 

Συνοπτικά, η έρευνα πάνω στην απόκτηση του λεξιλογίου έχει σαφώς καταδείξει ότι η 

µορφολογική επίγνωση, την οποία διαθέτουν τα παιδιά, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που 

ασκεί µεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη του λεξιλογίου σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού 

(Carlisle, 2000; Ku & Anderson, 2003;McBride-Chang et al.,2005). Βέβαια, η σχέση της µορ-

φολογικής επίγνωσης µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι προφανώς αµοιβαία παρά µονής 

κατεύθυνσης (Nagy et al.,2003). Όσο περισσότερο συνειδητοποιούν οι µαθητές τις µορφολο-

γικές διαδικασίες σχηµατισµού των λέξεων τόσο ευκολότερα αποκτούν ένα πολύπλοκο µορ-

φολογικά λεξιλόγιο και αντίστροφα, όσο περισσότερες νέες λέξεις γνωρίζουν τόσο πιθανό-

τερο είναι να αναγνωρίζουν τη µορφολογική δοµή τους, καθώς αναλύουν ευκολότερα τις νέες 

λέξεις σε υπολεξικά συστατικά, όπως τα µορφήµατα (Kieffer & Lesaux,2007). Λαµβάνοντας 

υπόψη ότι το λεξιλόγιο είναι ένας ισχυρός παράγοντας της κατανόησης στην ανάγνωση 

(Anderson & Freebody,1981), µπορούµε να υποθέσουµε ότι η η µορφολογική ανάλυση θα 

πρέπει να διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αναγνωστικής  αυτής ικανό-

τητας. 

3.9.2  Μορφολογικές ενδείξεις και κατανόηση προτάσεων  

Η µελέτη της κατανόησης των προτάσεων και φυσικά του τρόπου µε τον οποίο αντι-

λαµβανόµαστε τις συντακτικές επεξεργασίες στη γνωστική ψυχολογία, έχει έντονα σφραγι-

στεί από τις µελέτες του Chomsky και τη θεωρία του για την επιφανειακή και βαθιά δοµή, 

καθώς και τους κανόνες µετασχηµατισµού (Chomsky,1991). Μεταξύ επιφανειακής δοµής και 
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νοήµατος δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία, γεγονός που καθιστά την κατανόηση µιας πρότα-

σης πιο σύνθετη διεργασία (Βάµβουκας, 2004). Για να µπορέσει, εποµένως, ο αναγνώστης να 

κατανοήσει το περιεχόµενο µιας πρότασης, πρέπει, σε πρώτο επίπεδο, να συνθέσει την 

επιφανειακή της δοµή, δηλαδή τη φωνολογική ή οπτική της αναπαράσταση.  Σε δεύτερο επί-

πεδο, έπειτα από διάφορες διεργασίες,  συνθέτει τη βαθιά δοµή της πρότασης, δηλαδή  το πε-

ριεχόµενο και το νόηµα της. Η επεξεργασία σύµφωνα µε την αλληλεπιδραστική θεώρηση της 

προτασιακής επεξεργασίας (Tyler & Marlsen-Wilson,1977) είναι ταυτόχρονη: η κατανόηση 

του νοήµατος είναι άµεση και οι λέξεις αρθρώνονται µεταξύ τους χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

διαχωρισµού της συντακτικής από τη σηµασιολογική επεξεργασία. 
Για να κατανοηθεί το σύνθετο αυτό ζήτηµα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατανόηση των 

προτάσεων εξαρτάται από ένα ολόκληρο σύστηµα περίπλοκης ισορροπίας µεταξύ διαφόρων 

δεικτών. Ο αναγνώστης, δηλαδή, πρέπει να αναλύει τη δοµή των προτάσεων λαµβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη του και ένα µεγάλο αριθµό ενδείξεων: τη σειρά των λέξεων, τη γραµµατι- 

κή τους τάξη, τις µορφολογικές παραλλαγές των λέξεων, τους συνδέσµους που ενώνουν τις 

λέξεις µεταξύ τους, τη στίξη, τις σηµασιολογικές ή πραγµατολογικές ιδιαιτερότητες ορισµέ- 

νων λέξεων (Golder & Gaonac’h,2004:78).«H αποκάλυψη του λειτουργικού δεσµού µεταξύ των 

µερών της πρότασης αποτελεί τη βάση της κατανόησης»(Βάµβουκας,1984:16). 

 Ο τρόπος επεξεργασίας των φράσεων δεν έχει σχέση µε την εφαρµογή προκαθορισµέ- 

νων συντακτικών κανόνων. Αντίθετα, έχει σχέση µε ένα περίπλοκο σύστηµα ισορροπίας µε-

ταξύ των διαθέσιµων ενδείξεων, µε όλες τις παραλλαγές, που µπορεί να είναι σηµαντικές από 

τη µια γλώσσα στην άλλη, όσον αφορά τη βαρύτητα της καθεµιάς από αυτές τις ενδείξεις και 

την ορθή ερµηνεία της. Μπορούµε να αντιληφθούµε τη λειτουργία των ενδείξεων αυτών ανα-

φερόµενοι στη θεωρία των Bates & McWhinney(1979). Η θεωρία αυτή λαµβάνει υπόψη της 

το γεγονός ότι οι διάφοροι ρόλοι µέσα στην πρόταση µπορούν να εκφράζονται µε διαφορε-

τικούς τρόπους, ανάλογα µε τις γλώσσες. Για παράδειγµα, η σχέση υποκείµενο/ ρήµα/ αντι- 

κείµενο µπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικές γλωσσικές κωδικοποιήσεις: στη διάταξη ΥΡΑ, 

χωρίς ορατή αλλαγή της πτώσης των λέξεων (π.χ. αγγλικά) ή στη διάταξη ΥΡΑ, µε συγκεκρι- 

µένες µορφολογικές αλλαγές ως προς την πτώση ορισµένων λέξεων (π.χ, ελληνικά) (Golder  

& Gaonac’h,2004:78). 

 Θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι στην ελληνική γλώσσα οι συντακτικές λει-

τουργίες εκφράζονται κυρίως µέσα από τα µορφήµατα και όχι από τη σειρά των λέξεων µέσα 

στις προτάσεις, όπως συµβαίνει στην αγγλική γλώσσα (Κατή,2000).Επίσης, τα χαρακτηρι-

στικά που περιέχονται στη µορφολογική διαδικασία της κλίσης ονοµάζονται γενικώς µορφο-

συντακτικά, γιατί πολλά από αυτά δεν αφορούν µόνο τη µορφολογία αλλά και τη σύνταξη. 
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Για παράδειγµα, «η συντακτική διαδικασία της συµφωνίας χρησιµοποιεί τα ονοµατικά χαρα-

κτηριστικά του γένους, της πτώσης και του αριθµού αφού στην ελληνική γλώσσα άρθρα, επίθετα 

και ουσιαστικά συµφωνούν ως προς αυτά» (Ράλλη,2005:111). Εποµένως, η συνειδητή προ-

σοχή σε τέτοιες πτυχές γλωσσικής δοµής, όπως η µορφολογία, µπορεί να διαδραµατίσει ση-

µαντικό ρόλο στην κατανόηση των προτάσεων, δεδοµένου ότι τα µορφήµατα έχουν σηµασι-

ολογικές, φωνολογικές και συντακτικές ιδιότητες (Mahony,Singson& Mann, 2000) και χρη-

σιµεύουν ως δείκτες που δίνουν στις λέξεις της φράσης τις λειτουργίες τους βοηθώντας στη 

χάραξη γραµµατικοσυντακτικών και σηµασιολογικών δρόµων (Βάµβουκας, 2004). Το µο-

ντέλο του ανταγωνισµού σύµφωνα µε τους Bates & McWhinney(1979) λαµβάνει υπόψη του 

την ύπαρξη διαφορετικών δεικτών για τη γλωσσολογική αναπαράσταση των σχέσεων µεταξύ 

των λέξεων και το γεγονός ότι αυτά τα διαφορετικά σηµεία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. 

Τα σηµεία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

•    Η θέση των λέξεων. 

•    Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά σηµεία σχετικά µε τις λέξεις. 

•     Τα σηµασιολογικά και πραγµατολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων. 

Η θεωρία του ανταγωνισµού υποστηρίζει ότι η ταχύτητα κατανόησης των προτάσεων 

ενδέχεται να εξαρτάται από τη βαρύτητα ορισµένων ενδείξεων και από τη συνοχή τους 

(Golder & Gaonac’h,2004:80). Έτσι, στην ελληνική γλώσσα, µια γλώσσα «πλούσια» σε µορ-

φολογικά χαρακτηριστικά,  η ταχύτητα και η ορθότητα κατανόησης των προτάσεων εξαρτά-

ται πιθανότατα από τη βαρύτητα αυτών των χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, αν θελήσουµε 

να καταγράψουµε τα χαρακτηριστικά που πραγµατώνονται µόνο στα κλιτικά επιθήµατα της 

Ελληνικής, θα καταλήξουµε στα ακόλουθα, ανάλογα µε την κατηγορία (Ράλλη,2005:53): 

•     ονόµατα: γένος, αριθµός, πτώση, κλιτική τάξη 

•     ρήµατα: πρόσωπο, αριθµός, χρόνος, όψη, φωνή, έγκλιση, κλιτική τάξη 

Βέβαια, η κατανόηση των προτάσεων, αλλά και µεγαλύτερων µονάδων λόγου, δεν 

εξαρτάται µόνο από γλωσσολογικούς παράγοντες(φωνολογία, σύνταξη, µορφολογία, σηµα- 

σιολογία), αλλά και από τη γνώση του αναγνώστη εκτός γλωσσολογίας (λειτουργική χρήση 

γλώσσας), δηλαδή τα γνωστικά σχήµατα και τις αναπαραστάσεις που διαθέτει στη µακρό-

χρονη µνήµη του, τις προηγούµενές του  γνώσεις για το θέµα και τις έννοιες που διαπραγµα-

τεύεται, τις γνώσεις του για τον κόσµο (Πόρποδας, 2002 ). 

 

3. 10  Μορφολογική ανάλυση και ορθογραφηµένη γραφή 

Αν και σε µια αλφαβητική γλώσσα, σε αρχικό επίπεδο, οι φωνολογικές δεξιότητες όπως 

η φωνολογική επίγνωση και η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση θεωρούνται θεµελιώ- 
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δεις για την κατάκτηση της γραφής, για την κατάκτηση της ορθογραφηµένης γραφής απαιτεί-

ται η γνώση της σύνταξης και της µορφολογίας. Τα µορφήµατα χρησιµοποιούνται στην ορθο-

γραφηµένη γραφή κυρίως για δύο λόγους: α) Τα ορθογραφικά συστήµατα αναπαριστούν 

διάφορα επίπεδα της γλώσσας ταυτόχρονα. Ένα από τα επίπεδα αναπαράστασης είναι και οι 

µορφηµατικές µονάδες. β) Σε πολλά αλφαβητικά συστήµατα η µεταγραφή των λέξεων του 

προφορικού λόγου στο γραπτό γίνεται σε επίπεδο λεξικής αναπαράστασης και όχι σε επίπεδο 

σειράς φωνηµάτων(Αϊδίνης & ∆αλακλή,2006). 

Σε πολλές γλώσσες, επίσης, οι σχέσεις ανάµεσα στα γραφήµατα και τα φωνήµατα δεν 

είναι σταθερές, µε αποτέλεσµα να είναι πολλές φορές αναγκαία η επιλογή µεταξύ δύο ή πε-

ρισσοτέρων γραφηµάτων, τα οποία αναπαριστούν το ίδιο φώνηµα. Ειδικότερα, στην ελλη- 

νική γλώσσα είναι σχεδόν αδύνατον να γράψει κάποιος σωστά τις λέξεις βασισµένος µόνο σε 

µια πλήρη γνώση των αντιστοιχιών ανάµεσα στα φωνήµατα και τα γραφήµατα. Για παρά- 

δειγµα, το φώνηµα /ι/ αναπαριστάται από 6 διαφορετικά γραφήµατα (ι, η, υ, οι, ει και υι).  

Όταν αυτό το φώνηµα είναι κλιτικό επίθηµα, τότε έχει ένα σταθερό τρόπο γραφής (π.χ. το «ι» 

χρησιµοποιείται στα ουδέτερα ουσιαστικά, το «η» στα θηλυκά ουσιαστικά και επίθετα, το 

«οι» » στον πληθυντικό των αρσενικών ουσιαστικών και επιθέτων). Όταν, όµως, το φώνηµα 

αυτό βρίσκεται στο θεµατικό µόρφηµα µπορεί να γραφεί µε οποιονδήποτε από τους έξι τρό-

πους. Σ’ αυτήν την περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιπλέον πληροφορίες µε βάση 

τα κοινά θεµατικά µορφήµατα των λέξεων(π.χ ντύνω-ντύνοµαι-ντύθηκα- ντύσιµο). Στο πλού-

σιο, µορφολογικά, κλιτικό σύστηµα της ελληνικής γλώσσας, η ορθή γραφή των ρηµάτων, των 

ουσιαστικών, των επιθέτων εξαρτάται και από την επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας. Είναι 

λοιπόν αναγκαία η χρήση µορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφηµένη γραφή σε 

συνδυασµό µε τις φωνολογικές στρατηγικές (Αϊδίνης, 2001 . Αϊδίνης & ∆αλακλή,2006). 

Γενικά, η ικανότητα µορφολογικής ανάλυσης των παιδιών αποτελεί µια ουσιώδη µετα-

βλητή για την ανάπτυξη της ικανότητας της ορθογραφηµένης γραφής. Τα ευρήµατα πολλών 

µελετών (Nunes et al.,1997; Nunes et al, 2003; Deacon & Bryant,2006) δείχνουν ότι η µορφο-

λογική επίγνωση παίζει ένα σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής, 

αν και η σχέση αυτή είναι µάλλον αµφίδροµη παρά µονής κατεύθυνσης (Nunes et al., 

2006:13).Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα και στον ελληνικό χώρο έχει επισηµάνει το σηµα-

ντικό ρόλο της µορφολογικής επίγνωσης στην ανάπτυξη του γραµµατισµού και ειδικότερα της 

ορθογραφηµένης γραφής (Bryant, Nunes &Aidinis,1999;Harris & Giannouli, 1999; Nunes, 

Aidinis & Bryant, 2006; Chliounaki & Bryant, 2007). 

Η συνειδητοποίηση ότι δεν αρκεί η φωνηµατικογραφηµατική αντιστοίχηση κατά τη 

γραφή των λέξεων, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνειδητή χρήση άλλων ορθο- 

γραφικών µηχανισµών, λειτουργιών ή στρατηγικών και κυρίως της µορφηµατικο- 
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γραφηµατικής αντιστοίχησης, η οποία γίνεται αντιληπτή ως γνωστική ορθογραφική 

λειτουργία η οποία επιτρέπει στο µαθητή ή τον ενήλικο την άµεση και γρήγορη πρόσβαση 

στις γραφηµατικές πληροφορίες µιας λέξης χωρίς τη βοήθεια της λειτουργίας της τµηµατικής 

κωδικοποίησης των φωνηµάτων της σε γράµµατα. Η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας αυτής 

είναι ότι επεξεργάζεται µορφολογικά τις λέξεις συνδέοντας άµεσα προφορικά µορφήµατα µε 

τις γραφηµατικές τους αποδόσεις (Καρατζάς,2005:104).Κατά συνέπεια, ο µαθητής ή ο 

ενήλικος µπορεί να αναγνωρίσει και να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να 

γράψει µια γνωστή του προφορική λέξη, για παράδειγµα. /peδikon/, µέσω της 

µορφηµατικογραφηµατικής αντιστοιχίας ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής 

του επίγνωσης και των µορφολογικών του γνώσεων (Σχήµα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
               Σχήµα 7 :  Επίπεδα µορφολογικής ανάλυσης κατά τη γραφή µιας λέξης 
 

Γενικά, η ανάπτυξη της δεξιότητας ορθογραφηµένης γραφής προϋποθέτει την επίδραση 

της µεταγλωσσικής επίγνωσης, όπου η συνειδητή µορφολογική ανάλυση και αιτιολόγηση της 

τµηµατικής µορφολογικής δοµής του λόγου κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο(Seymour, 1997). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 4.1  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης 

Αν και η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης εµφανίζει µια σταδιακή εξελικτική 

πορεία, οι πρώτες µεταµορφολογικές ικανότητες των παιδιών δεν εµφανίζονται ενωρίς, όπως 

συµβαίνει µε άλλες µορφές της µεταγλωσσικής επίγνωσης(Μανωλίτσης,2005).Ενδείξεις υπο-

συνείδητης κατανόησης, για το ρόλο των µορφηµάτων και τους συνδυασµούς τους, είναι εµ-

φανείς στη γλωσσική χρήση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Berko,1958; Carlisle& 

Fleming, 2003), καθώς  έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά, σ’ αυτήν την ηλικία, επινοούν αυθόρ-

Επίπεδο µορφολογικής 
ανάλυσης 
 
α) λέξηµα:                          /peδikon /       παιδικών 
 
 
β)σύνολο µορφηµάτων:     /peδikon /       /peδ/+ /ik/+ /on/ 
 
                                                                              
                                                                            παιδ +  ικ +  ών 
 
 
                                                                      παιδικών 
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µητα λέξεις οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους µορφολογικούς κανόνες της γλώσσας 

τους(Clark, 1995)(π.χ. κακότερος, γέρισσα). Μαθαίνοντας, βέβαια, να διαµορφώνουν λέξεις µε 

µορφηµατικά χαρακτηριστικά, είναι πιθανόν, αρχικά, να παραβιάζουν σηµασιολογικές ή συ-

ντακτικές αρχές (π.χ. κόσµος-κόσµοι), αν και µε το πέρασµα του χρόνου η βαθµιαία γλωσσική 

αναδιοργάνωση των παιδιών τα βοηθά να διορθώνουν τις εσφαλµένες αντιλήψεις 

τους(Carlisle,2003). Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά αναπαράγουν από 

µνήµης διάφορους µορφολογικούς τύπους, αφού αγνοούν τους κανόνες που καθορίζουν την 

παραγωγή αυτών των τύπων (Κατή,2000:157). Συνοπτικά, η µορφολογική επίγνωση των παι-

διών στην προσχολική ηλικία µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη, δεν είναι όµως 

ανύπαρκτη και διαφέρει από παιδί σε παιδί ως προς το επίπεδο ανάπτυξής της. 

Σ’ ένα συνειδητό επίπεδο, όταν τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν τη µορφολογική 

δοµή των λέξεων, µεµονωµένα ή σε συγκεκριµένα συγκείµενα, τα πρώτα σηµάδια έρχονται 

κατά την είσοδό τους στο ∆ηµοτικό σχολείο(Carlisle,2003). Στην Α΄τάξη τα παιδιά εµφανί- 

ζουν περισσότερες ικανότητες µορφολογικής ανάλυσης σε σχέση µε τα παιδιά του νηπιαγω- 

γείου. Περισσότερο αναπτυγµένες δείχνουν να είναι εκείνες που προϋποθέτουν λιγότερες 

γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες. Ενδεχοµένως, η διαδικασία µάθησης της ανάγνωσης να 

επιφέρει σηµαντική βελτίωση στις δεξιότητες ανάλυσης των λέξεων και ειδικά των κλιτών 

µορφών. Η διαφορά αυτή µπορεί να είναι µια ένδειξη ότι τα παιδιά είναι σε µια φάση µετάβα-

σης από την υποσυνείδητη στη συνειδητή µορφολογική επίγνωση (Carlisle,1995).  

Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σχολι- 

κών ετών και παραπέρα. Στην Α΄τάξη οι µαθητές θέτουν τα θεµέλια του αναλυτικού συλλογι- 

σµού των λέξεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν πολύπλοκη µορφολογική δοµή 

(Carlisle ,2003). Η έκταση της µορφολογικής επίγνωσης των παιδιών των δύο πρώτων τάξεων 

του δηµοτικού σχολείου επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις γνώσεις τους για τη µορφολο-

γία της γλώσσας τους. Μια σηµαντική παράµετρος, εποµένως, στην αξιολόγηση της µορφο-

λογικής τους επίγνωσης είναι ο καθορισµός των µορφολογικών γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει  τα παιδιά σ’ αυτήν την ηλικία (Carlisle,1995). Ενδεχοµένως οι γνώσεις τους για τη 

µορφολογία να είναι πολύπλευρες, αφού διαφορετικά είδη µορφολογικών γνώσεων αναπτύσ- 

σονται µε διαφορετικό ρυθµό και σε διαφορετικό χρόνο(Tyler&Nagy,1989). Θα πρέπει, όµως, 

να γίνει µια διάκριση µεταξύ µορφολογικών γνώσεων και µορφολογικής επίγνωσης. Ενώ οι 

πρώτες έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και χρήσης πολυµορφη- 

µατικών ή περίπλοκων µορφηµατικά λέξεων(morphological complex words), η δεύτερη επικε- 

ντρώνεται στην ικανότητα συνειδητού χειρισµού των µορφολογικών κανόνων, που αποκτού- 

νται υποσυνείδητα, χωρίς την ύπαρξη επικοινωνιακού πλαισίου (Kuo&Anderson, 2006).  
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Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης επηρεάζεται από γλωσσικούς παράγοντες 

όπως  η επιφανειακή συχνότητα των λέξεων, η συχνότητα των µορφηµατικών συστατικών, η 

παραγωγικότητα των κανόνων σχηµατισµού των λέξεων, η σηµασιολογική και φωνολογική 

διαφάνεια των µορφολογικών δοµών(Kuo&Anderson, 2006). Οι µαθητές Α΄και Β΄ τάξεων 

δηµοτικού δείχνουν µεγαλύτερη ευαισθησία στη µορφολογική δοµή των λέξεων µε διάφανη 

µορφολογική δοµή νωρίτερα σε σχέση µε λέξεις που υφίστανται φωνολογική µετατροπή του 

θεµατικού µορφήµατος(Carlisle &Stone,2003). 

Πριν από την παρουσίαση, όµως, των ερευνητικών προσπαθειών στον τοµέα της µορ-

φολογικής επίγνωσης, θα πρέπει να γίνει µία περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης της ικα-

νότητας αυτής, που έχουν χρησιµοποιηθεί από τους ερευνητές, κυρίως στο διεθνή χώρο. Στον 

ελληνικό χώρο οι έρευνες πάνω στην ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης είναι ελάχιστες 

και τα κριτήρια που έχουν χρησιµοποιηθεί βασίζονται σε εκείνα που συναντάµε στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

 

4.2  Αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης 

Η εκτίµηση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης επηρεάζεται και από 

τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή του. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν οι ερευνητές στην έρευνα της µεταγλωσσικής επίγνωσης είναι ο καθορισµός 

του συνειδητού χαρακτήρα µιας νοητικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό και στη µέχρι σήµερα 

έρευνα έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορα κριτήρια αξιολόγησης(tasks), στα οποία τα παιδιά κα-

λούνται να χειριστούν ενσυνείδητα και µη αυτοµατοποιηµένα λέξεις είτε αποµονωµένες είτε 

ενταγµένες µέσα σε ένα προτασιακό πλαίσιο. Σε αυτού τους είδους τα κριτήρια δε δίνονται 

λεπτοµερείς οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείµενα για να απαντή-

σουν στα θέµατα που τα απαρτίζουν, έτσι ώστε να µην µετατρέπεται η επίδοσή τους σε µια 

αυτόµατη διαδικασία γι’ αυτά, χωρίς κανένα νόηµα και σκοπό (Carlisle, 1995: 196). 

Για την πληρέστερη αξιολόγηση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης 

των µαθητών και ιδιαίτερα των µικρών µαθητών Α΄και Β΄τάξεων δηµοτικού είναι απαραίτητη 

η αξιολόγηση κάθε επιµέρους πτυχής της µορφολογικής τους επίγνωσης. Η αξιολόγηση µιας 

µόνο πτυχής µπορεί να περιορίσει την εικόνα µας για την έκταση της επίγνωσης των παιδιών 

στις µορφολογικές σχέσεις(Carlisle,1995).Γενικά, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να 

αξιολογήσουν τη µορφολογική επίγνωση µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο γενικές κατηγο- 

ρίες, ανάλογα µε τη γνωστική λειτουργία που περιλαµβάνουν: στα κριτήρια χειρισµού/ ανά-

λυσης και στα κριτήρια αναγνώρισης/εκτίµησης. Ακολουθεί η παρουσίαση των κριτηρίων 

εκείνων που συναντάµε στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν στην 

ελληνική γλώσσα. 
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4.2.1  Κριτήρια χειρισµού και ανάλυσης µορφολογικών δοµών 

Στα κριτήρια αυτά τα υποκείµενα χειρίζονται συνειδητά τα θέµατα είτε µεµονωµένα 

είτε σε προτασιακό πλαίσιο προκειµένου να σχηµατίσουν νέους τύπους ή να αναλύσουν 

µορφολογικές δοµές σε επιµέρους µορφηµατικά συστατικά, χρησιµοποιώντας τις γνώσεις 

τους για εκείνη την επιµέρους πτυχή της µορφολογίας που αξιολογείται(κλίση, παραγωγή, 

σύνθεση). Πρόκειται για κριτήρια σχετικά πιο εύκολα προσπελάσιµα από υποκείµενα πρώτης 

σχολικής ηλικίας (Α΄ και Β΄ τάξεων δηµοτικού). 

 Τα κριτήρια αυτά είναι προφορικά προκειµένου να αποφεύγεται η επίδραση της 

ικανότητας αποκωδικοποίησης(Carlisle,2003).Η αποφυγή των τυπωµένων ερεθισµάτων είναι 

κρίσιµη, ιδιαίτερα όταν συσχετίζονται τα κριτήρια της µορφολογικής επίγνωσης µε την 

ικανότητα αποκωδικοποίησης(Kuο & Anderson,2006).Αρκετοί ερευνητές, επίσης, επιλέγουν 

τη χρήση ψευδολέξεων προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση του λεξιλογίου, 

ιδιαίτερα σε προτασιακό πλαίσιο (Berko, 1958; Tyler & Nagy,1989).  

 Αντιπροσωπευτικά κριτήρια της κατηγορίας αυτής είναι: 

1) Κριτήρια σχηµατισµού λεξικών τύπων. Αξιολογούν τόσο την κλιτική όσο και την 

παραγωγική µορφολογική επίγνωση. Παρουσιάζεται αρχικά στο υποκείµενο µία λέξη στόχος 

και καλείται να σχηµατίσει την κατάλληλη κλιτή ή παράγωγη λέξη, που ολοκληρώνει µια 

πρόταση γραµµατικά, σηµασιολογικά και µορφολογικά (π.χ  Ξύλο. Το τραπέζι µου είναι 

………/ Τρέχω. Κάθε πρωί εσείς………. ) (Carlisle& Nomanbhoy,1993). Τέτοιου είδους 

χειρισµός θεωρείται ότι είναι ένδειξη µεταγλωσσικής επίγνωσης(Carlisle & Stone,2003). 

2) Κριτήρια αναλογίας λέξεων. Είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση της κλιτικής και 

της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. Στηρίζονται στο αναλογικό παράδειγµα. 

Σύµφωνα µε αυτό τα υποκείµενα καλούνται να αναγνωρίσουν τη µορφολογική σχέση 

ανάµεσα σε ένα ζεύγος λέξεων και να εφαρµόσουν την ίδια µορφολογική σχέση για να 

ολοκληρώσουν το δεύτερο ζεύγος, ακολουθώντας το παραδοσιακό αναλογικό µοντέλο α:β, 

γ:δ (π.χ. δάσος-δάση, λάθος-……./ τραγουδώ-τραγουδιστής, πολεµώ-…………………)(Nunes 

et al,1997).  

3) Κριτήρια αναλογίας προτάσεων. Αξιολογούν την κλιτική µορφολογική επίγνωση και 

ειδικότερα την ικανότητα του υποκειµένου να αντιλαµβάνεται την αλλαγή στο χρόνο του 

ρήµατος. Στηρίζονται επίσης στο αναλογικό παράδειγµα (Nunes et al.,1997). Τα υποκείµενα 

καλούνται να αναγνωρίσουν την αλλαγή στο χρόνο του ρήµατος ανάµεσα σε ένα ζεύγος 

προτάσεων και να εφαρµόσουν την ίδια αλλαγή για να ολοκληρώσουν ένα δεύτερο ζεύγος 

παρόµοιων προτάσεων (π.χ Ο Μάριος µίλησε µε το δάσκαλο. Ο Μάριος µιλάει µε το δάσκαλο. 

Η Κατερίνα άπλωσε τα ρούχα. Η Κατερίνα ………τα ρούχα)( Nunes, Aidinis & Bryant,2006). 
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4) Κριτήρια µορφολογικού χειρισµού ψευδολέξεων. Αξιολογούν την κλιτική και την 

παραγωγική µορφολογική επίγνωση και βασίζονται στην κλασσική “wug” µελέτη της 

Berko(1958). Συγκεκριµένα αξιολογούν την ικανότητα των παιδιών να χρησιµοποιούν 

µορφολογικούς κανόνες σε ψευδολέξεις σε διάφορα προτασιακά πλαίσια. Κάθε ψευδολέξη 

αναπαριστάνεται από µια εικόνα η οποία σχεδιάζεται πάνω σε µια κάρτα. Σε κάθε θέµα τα 

υποκείµενα καλούνται, αφού παρατηρήσουν την εικόνα και ακούσουν το κείµενο που περιέχει 

τη σχετική µε την εικόνα ψευδολέξη, να τροποποιήσουν κατάλληλα την ψευδολέξη 

προκειµένου να ολοκληρώσουν ένα κείµενο γραµµατικά, σηµασιολογικά και µορφολογικά 

(π.χ. Αυτή είναι µία λοκία. Τώρα υπάρχει ακόµα µία λοκία. Κοίτα υπάρχουν δύο. Είναι 

δύο…………(λοκίες) /  Αυτή είναι µια κυρία που ξέρει να λοκίζει. Πώς θα έλεγες κάποια που η 

δουλειά της είναι να λοκίζει;… ………(λοκίστρια)) (Nunes, Aidinis & Bryant,2006). 

5) Κριτήρια διαχωρισµού µορφηµάτων. Αξιολογούν τη µορφολογική επίγνωση της 

σύνθεσης και ειδικότερα την ικανότητα του υποκειµένου να αντιλαµβάνεται τα δύο συστατικά 

µέρη µιας σύνθετης λέξης και να προφέρει τις ανεξάρτητες λέξεις από τις οποίες προέρχονται 

(π.χ τραπεζοµάντιλο= τραπέζι και µαντίλι)(Arnbak&Elbro,2000).Σε άλλες γλώσσες, όπως για 

παράδειγµα η γαλλική, τα κριτήρια αυτά χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της παραγωγι- 

κής µορφολογικής επίγνωσης και τα υποκείµενα καλούνται να προφέρουν χωριστά τα δύο 

µέρη µιας παράγωγης λέξης(π.χ.  joueur: joue –eur) (Casalis &Louis- Alexandre,2000). 

6) Κριτήρια µορφηµατικής σύνθεσης. Αξιολογούν τη µορφολογική επίγνωση της 

σύνθεσης. Τα υποκείµενα καλούνται να σχηµατίσουν µια σύνθετη λέξη από δύο λέξεις που 

τους δίδονται, λαµβάνοντας υπόψη είτε ολόκληρες τις λέξεις είτε τα θεµατικά τους µορφή- 

µατα, σύµφωνα µε τους κανόνες της σύνθεσης. Στη συνέχεια καλούνται να αποδώσουν το 

νόηµα της λέξης που σχηµάτισαν(π.χ κουρτίνα-ξύλο:κουρτινόξυλο) (Lyster,2002).Στη γαλλική 

γλώσσα χρησιµοποιούνται και για την αξιολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης 

και τα υποκείµενα πρέπει να προφέρουν ολόκληρη τη λέξη, αφού δοθούν ρίζα και πρόσφυµα 

(π.χ. reparer – tion : reparation) (Casalis &Louis- Alexandre,2000). 

7) Κριτήρια αναστροφής µορφηµάτων. Αξιολογούν επίσης τη µορφολογική επίγνωση 

της σύνθεσης και συγκεκριµένα την ικανότητα συνειδητού χειρισµού των επιµέρους 

συστατικών των σύνθετων λέξεων µε σκοπό το σχηµατισµό νέων σύνθετων λέξεων. Τα 

υποκείµενα καλούνται να αντιστρέψουν τις λέξεις ή τα µορφήµατα από τα οποία αποτελείται 

µια σύνθετη λέξη και να προφέρουν τη νέα σύνθετη λέξη που σχηµατίζεται(π.χ. νερολούλουδο 

– λουλουδόνερο) (Elbro &Arnbak,1996 ; Bryant, Nunes & Aidinis,1999). 

 

4.2.2 Kριτήρια αναγνώρισης και εκτίµησης µορφολογικών δοµών  
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Στα κριτήρια της κατηγορίας αυτής τα υποκείµενα αναγνωρίζουν και κρίνουν την ύπαρ- 

ξη ή µη µορφολογικών σχέσεων ανάµεσα σε διαφορετικές κατηγορίες λέξεων. Ως βασικό 

πλεονέκτηµα έχουν τη µείωση της επίδρασης της βραχύχρονης µνήµης (Singson et al., 2000). 

Βέβαια οι γνωστικές απαιτήσεις αυτών των κριτηρίων επηρεάζουν το βαθµό δυσκολίας τους, 

αφού τέτοιες κρίσεις δείχνουν ενδεχοµένως την επίγνωση του παιδιού για τις µορφηµατικές 

µονάδες σε σχέση µε τη σηµασία και το γραµµατικό τους ρόλο και ως εκ τούτου περιλαµβά- 

νουν µια πιο προχωρηµένη κατανόηση της γλωσσικής δοµής (Carlisle& Nomanbhoy ,1993). 

Τα κριτήρια αυτά εφαρµόζονται κυρίως σε έρευνες µε αγγλόφωνα υποκείµενα. Στην 

αγγλική γλώσσα τα συναντούµε µε τους όρους «morphemes recognition» ή «morphological 

judgment tasks».Αναφέρουµε, ωστόσο τρία κριτήρια της κατηγορίας αυτής, τα οποία και 

µπορούν να προσαρµοστούν στην ελληνική γλώσσα.  

1) Κριτήρια µορφολογικής συνάφειας. Αξιολογούν την παραγωγική µορφολογική 

επίγνωση. Τα υποκείµενα καλούνται να κρίνουν την ύπαρξη ή µη µορφολογικών σχέσεων 

ανάµεσα σε ζεύγη λέξεων που τους δίδονται προφορικά, προκειµένου να αποφεύγεται η 

επίδραση της ικανότητας αποκωδικοποίησης. Συγκεκριµένα καλούνται να κρίνουν αν η 

δεύτερη λέξη προέρχεται από την πρώτη ή αν οι λέξεις δε σχετίζονται(π.χ. γάτα – γατάκι 

[ΝΑΙ], ξύλο – ξηλώνω[ΟΧΙ] ) (Mahony, Singson &Mann,2000). Στην ελληνική γλώσσα, µε 

τις πολλές ορθογραφικές ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι λέξεις είναι 

γνωστές, ώστε τα λάθη να µην αποδίδονται στην έλλειψη µορφολογικής γνώσης. Βασικό 

µειονέκτηµα αυτών των κριτηρίων είναι η παρεµβολή του παράγοντα της τυχαίας επιλογής 

και η τάση των παιδιών για περισσότερες θετικές απαντήσεις. 

2) Κριτήρια πολλαπλής επιλογής. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. Τα υποκείµενα καλούνται να κρίνουν και να 

επιλέξουν µεταξύ τεσσάρων γνωστών λέξεων, οι οποίες έχουν κοινό θεµατικό µόρφηµα αλλά 

διαφορετικό παραγωγικό επίθηµα, τη λέξη εκείνη που ολοκληρώνει µια πρόταση γραµµατικά, 

σηµασιολογικά και µορφολογικά. Τα θέµατα δίδονται ταυτόχρονα σε γραπτή και προφορική 

µορφή. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε πρόταση προφέρεται τέσσερις φορές συµπληρωµένη µε 

µία εκ των τεσσάρων λέξεων κάθε φορά (π.χ. Το ταξίδι µας ήταν πολύ_____________. α) 

κουρασµένο, β) κούραση, γ) κουραστικό, δ) κουραστικά) (Singson, Mahony & Mann, 2000). Τα 

κενά µπαίνουν στο τέλος των προτάσεων, γιατί εκεί δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις επιλογές 

των απαντήσεων, ώστε να συγκρίνονται πιο εύκολα (Mann & Singson,2003). 

Στην αγγλική γλώσσα τα κριτήρια αυτά περιλαµβάνουν και ψευδολέξεις µε κανονικά 

παραγωγικά επιθήµατα, ώστε να αποφεύγεται η επίδραση του λεξιλογίου (Mahony et al., 

2000; Singson et al.,2000).Για παράδειγµα στο ερώτηµα «Have you ever met a________?α) 

bantist, β)bantious, γ)bantify, δ)bantize» το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι η ψευδολέξη bantist 
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και όχι η ψευδολέξη bantify ταιριάζει στο κενό, επειδή γνωρίζει ότι απαιτείται ένα ουσιαστικό 

και ότι το –ist είναι επίθηµα ουσιαστικού (Mann & Singson,2003). 

3) Κριτήρια µορφηµατικής αναγνώρισης. Αξιολογούν τόσο την κλιτική όσο και την 

παραγωγική µορφολογική επίγνωση. Συγκεκριµένα, αξιολογούν την ικανότητα ανεύρεσης του 

θεµατικού  µορφήµατος από το οποίο σχηµατίζεται µια προφορική λέξη(π.χ Υπάρχει µια 

µικρότερη λέξη µέσα στη λέξη τρέξιµο που να µοιάζει µ’ αυτή;). H επιτυχής απάντηση απαιτεί 

φωνολογική κατάτµηση µε βάση µορφολογικά χαρακτηριστικά και προσοχή στο εάν το 

τµήµα που αποσπάται είναι λέξη και εάν σχετίζεται σηµασιολογικά µε την παρουσιαζόµενη 

λέξη (Carlisle & Fleming, 2003). Aυτά τα κριτήρια έχουν εφαρµοστεί κυρίως σε έρευνες µε 

αγγλόφωνα υποκείµενα (και λιγότερο µε γαλλόφωνα), διότι η αγγλική γλώσσα περιλαµβάνει 

πολλές µονοσύλλαβες λέξεις οι οποίες παραµένουν ανέπαφες κατά το σχηµατισµό κλιτών και 

παράγωγων µορφών (π.χ kiss :kissed). 

4)  Κριτήρια ορισµών. Αξιολογούν και τις τρεις πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης. 

Αφενός τα υποκείµενα καλούνται να ορίσουν το θεµατικό µόρφηµα σε µια λέξη(κλιτή, 

παράγωγη, σύνθετη) και αφετέρου να χρησιµοποιήσουν σωστά τη δεδοµένη λέξη σε µία 

πρόταση. Τα συγκεκριµένα κριτήρια είναι πολυδιάστατα, αφού προϋποθέτουν ικανότητες 

κατάτµησης των λέξεων µε βάση τη µορφηµατική δοµή και ικανότητες χειρισµού των 

συντακτικών και σηµασιολογικών πληροφοριών που φέρουν τα µορφήµατα των λέξεων 

(Carlisle & Fleming, 2003).  

 

 4.3  Η ανάπτυξη της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης 

Μία από τις πρώτες συστηµατικές µελέτες πάνω στην επίγνωση των παιδιών για την 

κλιτική µορφολογία πραγµατοποιήθηκε από την Berko(1958), δείχνοντας ότι ακόµα και 

τετράχρονα παιδιά είναι σε θέση να χειρίζονται κλιτικά µορφήµατα σε ορισµένες ψευδολέ- 

ξεις. Τα ευρήµατα από την κλασσική «wug» µελέτη της, που περιλάµβανε παιδιά 4-7 ετών, 

δείχνουν ότι: α) τα παιδιά στην προσχολική ηλικία έχουν ήδη αναπτύξει κάποια γνώση για τη 

λειτουργία των κλιτικών δεικτών και είναι ικανά να τους χειρίζονται σε νέες λέξεις, β) η 

επίδοση στο χειρισµό των κλιτικών µορφηµάτων βελτιώνεται σηµαντικά από το Νηπιαγωγείο 

στην Α΄τάξη και  γ) αν και η ανάπτυξη της κλιτικής µορφολογίας ποικίλλει ανάλογα µε την 

πολυπλοκότητα των κλιτών µορφών, οι πιο πολλές κλιτικές αρχές αποκτώνται στην Α΄ τάξη 

του δηµοτικού σχολείου. Πιο πρόσφατη διαχρονική έρευνα της Carlisle(1995) µε αγγλόφωνα 

υποκείµενα κατέδειξε, επίσης, σηµαντική διαφορά στο βαθµό ανάπτυξης της κλιτικής 

µορφολογικής επίγνωσης των παιδιών, όπως αξιολογήθηκε µε ένα κριτήριο σχηµατισµού 

λεξικών τύπων(π.χ. Jacket. Millie has three ………jackets), µεταξύ Νηπιαγωγείου (36,5%)  

και Α΄τάξης (61,1%). 
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Η Brittain(1970),στηριζόµενη στην κλασσική έρευνα της Berko(1958),διερεύνησε την 

ικανότητα συνειδητού χειρισµού κλιτικών µορφηµάτων σε αγγλόφωνους µαθητές Α΄ και Β΄ 

τάξεων δηµοτικού. Αν και η επίδοση στο χειρισµό των απλών κλιτικών µορφών ήταν παρό- 

µοια και στις δύο τάξεις, εντούτοις οι µαθητές της Β΄ τάξης ήταν ικανότεροι στο χειρισµό πιο 

σύνθετων κλιτικών µορφών, όπως για παράδειγµα στο σχηµατισµό του αορίστου που απαι-

τούσε την προσθήκη µιας συλλαβής ή στο σχηµατισµό του πληθυντικού αριθµού ουσιαστικού 

που απαιτούσε τη φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος.Φαίνεται, εποµένως, ότι 

κατά τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, ο συνειδητός χειρισµός των κλιτι- 

κών επιθηµάτων ξεκινάει από τα πιο απλά, και προχωρά στα πιο σύνθετα(Brittain, 1970: 41).  

 Βέβαια η αγγλική γλώσσα είναι µια γλώσσα µε πολύ φτωχό κλιτικό σύστηµα, µε 

περιορισµένο αριθµό κλιτικών επιθηµάτων. Σ’ αυτή τη γλώσσα, το στοιχείο που δέχεται το 

κλιτικό επίθηµα είναι ολόκληρη λέξη(π.χ. help-helps) σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε την 

ελληνική γλώσσα, όπου για να δηµιουργηθεί µια κλιτή λέξη, «το κλιτικό επίθηµα προστίθεται 

σε ένα θέµα, δηλαδή σε ένα στοιχείο που είναι όχι µόνο κατά τι µικρότερο της λέξης αλλά και 

υποπροσδιορισµένο σε σχέση µε τη λέξη, δηλαδή φέρει λιγότερες µορφοσυντακτικές πληροφo- 

ρίες από αυτή»(Ράλλη,2005:238).  

Εντούτοις, παρόµοια ευρήµατα µε αυτά των µελετών µε αγγλόφωνα υποκείµενα 

εµφανίζονται και σε άλλες µελέτες, µε υποκείµενα των οποίων η µητρική γλώσσα είναι η 

γαλλική (Casalis&Louis-Alexandre,2000), η τουρκική και η σερβική (Fowler et al.,2003), οι 

οποίες διαφέρουν ως προς το βαθµό διαφάνειας, συγκριτικά µε την αγγλική γλώσσα. Για 

παράδειγµα οι Casalis&Louis-Alexandre(2000) σε µια διαχρονική έρευνα µε γαλλόφωνα 

παιδιά του Νηπιαγωγείου, αξιολόγησαν την κλιτική µορφολογική τους επίγνωση στο 

Νηπιαγωγείο, στην Α΄ και τη Β΄ τάξη µε προφορικά κριτήρια που απαιτούσαν από τα υποκεί- 

µενα να προσθέτουν τα κατάλληλα κλιτικά επιθήµατα σε λέξεις και ψευδολέξεις προκειµένου 

να σχηµατίσουν είτε θηλυκά ουσιαστικά και επίθετα είτε ρηµατικoύς χρόνους και 

απαρέµφατο. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η επίδοση ήταν υψηλότερη ανάλογα µε το επίπεδο της 

τάξης τόσο στις λέξεις όσο και στις ψευδολέξεις. Ειδικότερα στη Β΄τάξη η επίδοση έφτασε σε 

ανώτατα επίπεδα στο χειρισµό των λέξεων αλλά όχι των ψευδολέξεων. Τα παιδιά συναντούν 

περισσότερες δυσκολίες µε την επεξεργασία της ρηµατικής κλίσης, η οποία στη γαλλική 

γλώσσα εµφανίζει λιγότερη κανονικότητα συγκριτικά µε την κλίση των θηλυκών ουσιαστι- 

κών και επιθέτων.  

 Παρόµοιες δυσκολίες µε την επεξεργασία της ρηµατικής κλίσης εµφανίζονται και στη 

µελέτη των Rispens et al.(2007) µε ολλανδόφωνους µαθητές Α΄τάξης. Στη µελέτη αυτή για 

την αξιολόγηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο της 

Berko(1958), µε ψευδολέξεις, προσαρµοσµένο στα ολλανδικά. Οι µαθητές στην Α΄τάξη είναι 
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σχετικά ικανοί να χειρίζονται τα κλιτικά επιθήµατα σε ουσιαστικά, δυσκολεύονται, ωστόσο, 

αρκετά στο χειρισµό των ρηµατικών κλιτικών επιθηµάτων. Σε µια πρόσφατη διαχρονική 

έρευνα µε αγγλόφωνους Καναδούς µαθητές, οι Deacon & Kirby(2004) αξιολόγησαν την 

επίγνωση της ρηµατικής κλίσης στη Β΄τάξη µε ένα κριτήριο αναλογίας πρότασης. Η επίδοση 

των παιδιών στο συγκεκριµένο κριτήριο ήταν ιδιαίτερα χαµηλή (40%).Ακόµα και στη Β΄τάξη, 

εποµένως, πολλοί µαθητές έχουν χαµηλές ικανότητες στο χειρισµό των κλιτικών µορφηµάτων 

της ρηµατικής κλίσης. Το κοινό στοιχείο που προκύπτει από όλες τις παραπάνω έρευνες είναι 

ότι οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού έχουν καλύτερες επιδόσεις στο 

χειρισµό των κλιτικών µορφηµάτων, όταν υπάρχει οµαλότητα κατά την κλίση των λέξεων.  

Έρευνα επίσης στην ελληνική γλώσσα έχει δείξει ότι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 

µπορούν να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό τα κλιτικά επιθήµατα των λέξεων 

(Κουρουπάκη,2004). Στη συγκεκριµένη έρευνα τα παιδιά παρουσίασαν πολύ υψηλές επιδό- 

σεις σε ένα κριτήριο σχηµατισµού λεξικών τύπων, στο οποίο καλούνταν, άλλοτε να µετατρέ- 

ψουν τον ενεστωτικό χρόνο σε παρελθοντικό, άλλοτε τον παρελθοντικό σε ενεστωτικό και 

άλλοτε να προσαρµόσουν το ρήµα της πρότασης στο πρόσωπο του υποκειµένου. Στην 

ελληνική γλώσσα, µια γλώσσα µε πλούσιο κλιτικό σύστηµα, η έλλειψη περιορισµών στην 

κλίση πιθανόν να την καθιστά ιδιαίτερα παραγωγική διαδικασία. Σύµφωνα µε τη Ράλλη(2005) 

όσο λιγότεροι είναι οι περιορισµοί τόσο ευκολότερη καθίσταται η εφαρµογή µιας διαδικασίας.  

Η αντίληψη, εποµένως, ότι η µορφολογική επίγνωση των κλίσεων ολοκληρώνεται κατά 

την προσχολική περίοδο δεν είναι σωστή. Στην πραγµατικότητα, τα περισσότερα παιδιά δεν 

έχουν κατακτήσει εντελώς τις κλιτές µορφές µέχρι ν’ αρχίσουν το σχολείο (Gleason,2001). 

Κατά τη φοίτηση στην Α΄ τάξη οι περισσότεροι µαθητές εξακολουθούν να συνειδητοποιούν 

πτυχές της κλιτικής µορφολογίας (Carlisle& Nomanbhoy,1993).Ακόµη και µαθητές της Β΄ 

τάξης µε φυσιολογικά αναπτυγµένη γλωσσική ικανότητα έχουν δυσκολίες στο χειρισµό 

κάποιων κλιτών µορφών (Rubin et al.,1991). Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι µεγαλύτεροι 

µαθητές και ενήλικοι µε γλωσσικές µαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία, έχουν εκτεταµένα 

προβλήµατα στο χειρισµό κλιτικών επιθηµάτων, που σηµαίνει ότι η κλιτική µορφολογική 

επίγνωση έστω και σε υποσυνείδητο επίπεδο δεν αναπτύσσεται απλώς ως αποτέλεσµα της 

ωρίµανσης ή της γλωσσικής εµπειρίας(Liberman et al.,1985).Μεταξύ Α΄ και Ε΄ τάξης υπάρχει 

σηµαντική αύξηση στην επίγνωση της δοµής και στο νόηµα των κλίσεων (Derwing & Baker, 

1979 ;Carlisle & Fleming,2003). 

 Τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο χειρισµό κλιτικών τύπων, µε διαφα- 

νή µορφολογική δοµή χωρίς µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος(Carlisle,1995). ∆υσκο- 

λεύονται επίσης στο συνειδητό χειρισµό των κλιτικών αλλόµορφων (διαφορετικές µορφές του 

ίδιου µορφήµατος)(Kuo & Anderson,2006).Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται στη µεταβολή της 
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µορφής του θέµατος, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στη ρηµατική αλλοµορφία ( φεύγ-ω, έ-

φυγ-α, θα φύγ-ω ).Βέβαια, η αλλοµορφία δεν είναι µόνο χαρακτηριστικό των θεµάτων. Όπως 

έχει παρατηρήσει η Ράλλη(2005), αλλοµορφία υπάρχει και στο επίπεδο των προσφυµάτων, αν 

και σε αυτή την περίπτωση είναι περιορισµένης έκτασης λόγω της ιδιοµορφίας των προσφυ-

µάτων ως κλειστής κατηγορίας στοιχείων (παλια-τζή-ς/παλια -τζήδ-ες).  

 

4.4  Η ανάπτυξη της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης 

Κατά την προσχολική ηλικία η ικανότητα της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης 

των παιδιών φαίνεται να µην έχει ακόµα αναπτυχθεί ικανοποιητικά, σε αντίθεση µε την ικανό- 

τητα της κλιτικής µορφολογικής τους επίγνωσης (Carlisle,1995;Fowler et al.,2003). Επίσης, οι 

µαθητές της Α΄ τάξης έχουν συνήθως µόνο υποτυπώδη γνώση των παράγωγων µορφών, πολύ 

λιγότερη απ’ ότι η γνώση τους για τις κλιτές µορφές (Selby,1972;Anglin,1993). Η επίγνωση 

των µαθητών της Α΄τάξης για τη µορφολογική δοµή των παραγώγων φαίνεται να περιορίζεται 

κατά ένα µεγάλο µέρος σε συχνόχρηστες λέξεις µε οικεία µορφή που είναι φωνολογικά και 

σηµασιολογικά διάφανες(π.χ. παιδί, παιδ-άκι), αλλά αυτό όµως είναι µια αφετηρία για µια 

πτυχή γλωσσικής ανάλυσης που θα αυξηθεί σηµαντικά µε τον καιρό (Carlisle & 

Nomanbhoy,1993;Carlisle,2003). Η φωνολογική οµοιότητα (π.χ οδηγώ-οδηγός) αποτελεί έναν 

παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει θετικά την παραγωγική µορφολογική επίγνωση των 

παιδιών (Fowler & Liberman, 1995). Στην προφορική και τη γραπτή γλώσσα, η φωνολογική 

διαφάνεια επηρεάζει την ευκολία µε την οποία αναγνωρίζεται η µορφηµατική δοµή µιας 

παράγωγης λέξης (Carlisle&Stone,2005).  

Οι Carlisle & Nomanbhoy(1993) αξιολόγησαν τη µορφολογική επίγνωση(κλιτική και 

παραγωγική) αγγλόφωνων µαθητών Α΄τάξης µε ένα κριτήριο σχηµατισµού λεξικών 

τύπων(π.χ. “Drive. My uncle is a good_______”). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά 

απέδωσαν πολύ καλύτερα στο σχηµατισµό κλιτών µορφών (61,1%) απ’ ότι στο σχηµατισµό 

παράγωγων µορφών µε διαφανή δοµή(40,9%) ή παράγωγων µορφών που απαιτούσαν τη 

φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος(11,2%). Μάλιστα, το γεγονός ότι η 

αξιολόγηση έγινε στην αρχή της φοίτησης στην Α΄ τάξη δείχνει ότι η παραγωγική 

µορφολογική επίγνωση δεν προκύπτει ως αποτέλεσµα  της µάθησης της ανάγνωσης(Carlisle, 

2003). Αν και οι διαφορές της κλιτικής µε την παραγωγική µορφολογία, στο αγγλικό 

ορθογραφικό σύστηµα είναι τεράστιες, εντούτοις κάπως παρόµοια ευρήµατα διαπιστώνουµε 

σε έρευνα των Fowler et al.(2003) µε σερβόφωνα παιδιά 7 έως 8 ετών. Στην έρευνα αυτή 

αξιολογήθηκε η µορφολογική επίγνωση(κλιτική και παραγωγική) µε ένα παρόµοιο κριτήριο 

σχηµατισµού λεξικών τύπων προσαρµοσµένο στα σερβικά. Η επίδοση των παιδιών ήταν 

σηµαντικά υψηλότερη στο χειρισµό των κλιτικών τύπων. Στη σερβική γλώσσα τόσο η κλίση 
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όσο και η παραγωγή εµφανίζουν υψηλή παραγωγικότητα, αν και η διαδικασία της παραγωγής 

προϋποθέτει φωνολογικές µετατροπές των θεµατικών µορφηµάτων σε αντίθεση µε την 

κλιτική διαδικασία που εµφανίζει φωνολογική και σηµασιολογική διαφάνεια. 

Οι Casalis&Louis-Alexandre(2000) στη διαχρονική τους µελέτη µε γαλλόφωνα παιδιά 

του Νηπιαγωγείου αξιολόγησαν την παραγωγική µορφολογική τους επίγνωση στο 

Νηπιαγωγείο, στην Α΄ και τη Β΄ τάξη µε ποικίλα προφορικά κριτήρια αξιολόγησης. Αν και η 

επίδοση σε όλα τα κριτήρια βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων αυτής της 

µελέτης, οι µαθητές στη Β΄τάξη δυσκολεύονται σε µεγάλο βαθµό  µε κριτήρια παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης που απαιτούν συνειδητό χειρισµό. Για παράδειγµα στο κριτήριο 

ολοκλήρωσης προτάσεων µε προσφυµατοποιηµένες λέξεις (π.χ. celui qui commande est 

un........... commandant) και ψευδολέξεις (π.χ. : Une petite fop est une........... fopette) ο µέσος 

όρος των ορθών απαντήσεων στη Β΄τάξη ήταν 63% για τις λέξεις και 47,5% για τις 

ψευδολέξεις. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν τη δυσκολία των µαθητών στο χειρισµό των 

παραγωγικών προσφυµάτων ακόµα και στη Β΄τάξη.  

Τα παιδιά στις δύο πρώτες τάξεις του σχολείου, αλλά και παραπέρα, δυσκολεύονται στο 

χειρισµό των παραγωγικών µορφηµάτων, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται φωνολογικές, 

σηµασιολογικές και συντακτικές αλλαγές κατά το σχηµατισµό των νέων παραγωγικών 

τύπων(π.χ. γράφω- γράψιµο)(Fowler & Liberman, 1995). Σε µια παραγωγική διαδικασία, το 

προϊόν της παραγωγής υπόκειται σε διάφορους περιορισµούς (φωνολογικούς, µορφολογικούς, 

συντακτικούς, σηµασιολογικούς και πραγµατολογικούς) (Ράλλη,2005).  Ο συντονισµός ήχου, 

σηµασίας και λειτουργίας ενδεχοµένως να απαιτεί πολλαπλή επαφή µε παράγωγες λέξεις και 

πολύ ανεπτυγµένη µεταγλωσσική ικανότητα (Carlisle & Nomanbhoy,1993).  

Τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών δείχνουν ότι η επίγνωση της παραγωγικής 

µορφολογίας, αν και αρχίζει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις δύο πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού, είναι περιορισµένη. Μεταξύ Α΄ και Ε΄ τάξης υπάρχει σηµαντική 

αύξηση στην επίγνωση της δοµής και στο νόηµα των παράγωγων µορφών(Derwing &Baker, 

1979; Carlisle & Fleming, 2003).Οι Carlisle & Fleming (2003) σε µελέτη µε αγγλόφωνους 

µαθητές Α΄ και Γ΄ τάξεων έδειξαν ότι οι µαθητές της Γ΄τάξης είχαν περισσότερες ικανότητες 

µορφολογικής επεξεργασίας και ανάλυσης παράγωγων λέξεων  από τους µαθητές της Α΄ 

τάξης. Συνήθως στη ∆΄ τάξη τα παιδιά ξεκινούν να αναπτύσσουν κάπως πιο συνειδητή 

επίγνωση της δοµής και της σηµασίας των παράγωγων µορφών(Tyler & Nagy,1989 ; Carlisle, 

2000). Για παράδειγµα, σε αυτή τη χρονική περίοδο τα παιδιά αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις 

συντακτικές και σηµασιολογικές ιδιότητες που κωδικοποιούνται στα παραγωγικά επιθήµατα. 

Μεταξύ ∆΄ και Ε΄τάξης, οι αγγλόφωνοι µαθητές εµφανίζουν αυξανόµενη ικανότητα στο να 

χειρίζονται τη µορφολογική δοµή παράγωγων λέξεων, ειδικά εκείνων που εµφανίζουν υψηλή 



 70

παραγωγικότητα, φωνολογική και ορθογραφική διαφάνεια.(Tyler&Nagy,1989).Η παραγωγική 

µορφολογική επίγνωση των µαθητών δεν ολοκληρώνεται στο δηµοτικό σχολείο, αλλά 

εξακολουθεί να αναπτύσσεται και αργότερα (Mahony et al.,2000; Singson et al.,2000).  

 Η καθυστέρηση αυτή που παρατηρείται στην ανάπτυξη της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης οφείλεται, πιθανότατα, στο γεγονός ότι προϋποθέτει την ύπαρξη 

διαφορετικών ειδών γνώσεων από τα παιδιά, την ύπαρξη περισσότερων γλωσσικών και 

γνωστικών ικανοτήτων. Αξίζει να τονιστεί, επίσης, ότι ο τοµέας της παραγωγικής µορφολο- 

γίας είναι ευρύτερος και «πλουσιότερος» σε µορφήµατα, από τον τοµέα της κλιτικής 

µορφολογίας (Mahony et al.,2000). 

Η παραγωγική µορφολογία περιλαµβάνει γενικά πιο πολύπλοκη σχεσιακή, συντακτική 

και καταµεριστική γνώση απ’ ότι η κλιτική µορφολογία, γι’ αυτό και η συνειδητοποίησή της 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού(Tyler& 

Nagy, 1989). Η σχεσιακή γνώση αναφέρεται στην ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν 

ότι οι λέξεις έχουν σύνθετη εσωτερική δοµή και ότι δύο ή περισσότερες λέξεις µπορεί να 

περιέχουν το ίδιο µόρφηµα, να ανιχνεύουν δηλαδή οµοιότητες στη σηµασία µεταξύ των 

λέξεων( π.χ. τραγουδώ- τραγουδιστής) (Mahony et al.,2000). Η συντακτική γνώση αναφέρεται 

στην ικανότητα των παιδιών να αντιλαµβάνονται ότι τα παραγωγικά επιθήµατα χαρακτη- 

ρίζουν τις λέξεις ως προς τη συντακτική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Η πρόσθεση, 

εξάλλου, ενός παραγωγικού επιθήµατος συµβάλλει στην αλλαγή γραµµατικής κατηγορίας 

(εκτός κάποιων εξαιρέσεων), κάτι που δεν συµβαίνει µε τα κλιτικά επιθήµατα. Τέλος η 

καταµεριστική(distributional) γνώση αναφέρεται στην ικανότητά τους να κατανοούν πώς 

περιορίζονται τα προσφύµατα από τη συντακτική κατηγορία των θεµάτων µε τα οποία ενώνο- 

νται. Για παράδειγµα το υποκοριστικό –ακι, το οποίο προστίθεται  µόνο σε ουσιαστικά και 

επίθετα(π.χ. παιδί-παιδάκι, µικρός-µικράκι). Η απόκτηση της καταµεριστικής γνώσης προϋπο- 

θέτει την απόκτηση της σχεσιακής και της συντακτικής γνώσης, επειδή αν τα παιδιά δεν είναι 

σε θέση να αναγνωρίζουν το θέµα σε µια λέξη ή να ξεχωρίζουν τις συντακτικές κατηγορίες, 

δύσκολα µπορούν να αντιληφθούν αυτούς τους περιορισµούς (Kuo & Anderson, 2006). 

 

4.5  H ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης 

Αντίθετα  µε την κλιτική και την παραγωγική µορφολογική επίγνωση, η επίγνωση της 

µορφολογίας της σύνθεσης δεν έχει ερευνηθεί σε µεγάλο βαθµό. Η Berko(1958) αξιολόγησε 

την επίγνωση αγγλόφωνων παιδιών 4-7 ετών για τα σύνθετα, ζητώντας τους να αναλύσουν 

σύνθετες λέξεις και να αποδώσουν το νόηµά τους, αλλά τα αποτελέσµατα ήταν φτωχά. 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διαπιστωθεί αν τα παιδιά στη συγκεκριµένη ηλικία έχουν 

συνειδητοποιήσει τα µορφηµατικά συστατικά των σύνθετων λέξεων. Ακόµα και στους 
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µαθητές της Α΄τάξης µόνο ένα µικρό ποσοστό των υποκειµένων απέδωσε τη σηµασία των 

λέξεων µε βάση τα συνθετικά συστατικά. Βέβαια, όταν τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικοι, δεν 

ξέρουν τη σηµασία των συστατικών λέξεων είναι πιθανόν να αποθηκεύουν ολόκληρη τη 

σύνθετη λέξη ως ενιαία λεξιλογική είσοδο χωρίς εξέταση της εσωτερικής της δοµής(π.χ. 

δηµοσιογράφος) (Kuo& Anderson,2006). Επίσης, µπορεί τα παιδιά να χρησιµοποιούν σωστά 

πολλές από τις σύνθετες λέξεις, που υπάρχουν, αλλά είναι πιθανό να µην έχουν αντιληφθεί 

ποτέ ότι αποτελούνται από δύο ξεχωριστές λέξεις που η καθεµιά έχει το δικό της νόηµα(π.χ. 

δευτερόλεπτο). Σε γενικές γραµµές, τα παιδιά µετά την ηλικία των 5 ετών είναι σε θέση να 

δηµιουργούν σύνθετες λέξεις ακόµα και αν χρειάζεται να γίνουν περίπλοκες µορφολογικές 

αλλαγές στις επιµέρους λέξεις που σχηµατίζουν τις σύνθετες λέξεις (Anglin, 1993). Αρχίζουν 

επίσης υποσυνείδητα να αντιλαµβάνονται τη σηµασία των σύνθετων λέξεων µε βάση τα 

µορφηµατικά συστατικά (Clark et al., 1985). 

Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η επίγνωση για τη µορφολογία της σύνθεσης 

αυξάνεται µετά την είσοδο των παιδιών στην Α΄τάξη (Clark et al.,1985).Οι  Rispens et al. 

(2007) αξιολόγησαν την επίγνωση της µορφολογίας σύνθετων ουσιαστικών σε ολλανδό- 

φωνους µαθητές Α΄τάξης. Τα παιδιά καλούνταν να σχηµατίσουν ένα σύνθετο ουσιαστικό 

συνδυάζοντας τα επιµέρους µορφηµατικά συστατικά, εκ των οποίων το ένα ήταν ψευδολέξη, 

µε την κατάλληλη σειρά. Αν και η αξιολόγηση έγινε στο τέλος της Α΄ τάξης, η επίδοση των 

παιδιών δεν προσέγγισε το ανώτατο επίπεδο. Ένα αξιοσηµείωτο εύρηµα που προέκυψε από τη 

µελέτη αυτή είναι ότι, σε αντίθεση µε άλλες, η ικανότητα χειρισµού σύνθετων λέξεων είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε την ικανότητα χειρισµού κλιτικών µορφηµάτων. Ωστόσο, οι Nagy et 

al.(2003) απέδειξαν ότι αγγλόφωνοι µαθητές Β΄ και ∆΄ τάξεων, οι οποίοι εµφάνιζαν αναγνω- 

στικές δυσκολίες και προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, δυσκολεύο- 

νταν αρκετά στην ανάλυση σύνθετων ουσιαστικών. Οι Ku & Anderson(2003), επίσης, σε 

έρευνα µε αγγλόφωνους µαθητές Β΄, ∆΄ και Στ΄ τάξεων, βρήκαν σηµαντική συµβολή του 

επιπέδου της τάξης σε τρία κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. 

Όπως η κλιτική και η παραγωγική µορφολογία έτσι και η µορφολογία της σύνθεσης 

µπορεί να περιλαµβάνει φωνολογικές µετατροπές. Στην αγγλική γλώσσα, για παράδειγµα, η 

µόνη φωνολογική µετατροπή που εµπλέκεται στη διαδικασία της σύνθεσης είναι η µετατό-

πιση του τόνου κατά την προφορά σύνθετων ουσιαστικών( π.χ. black board : 

blάckboard).Μάλιστα τα νέα συµπλέγµατα συµφώνων που σχηµατίζονται µέσω της σύνθεσης 

είναι επιτρεπτά στη γλώσσα αυτή, όπως για παράδειγµα το /kp/  στις λέξεις checkpoint και 

stockpile, µόνο όµως στις σύνθετες λέξεις. Αντίθετα, στη γερµανική γλώσσα, ο σχηµατισµός 

συνθέτων απαιτεί σε µεγάλο βαθµό φωνολογικές µετατροπές(π.χ. die Kirche[εκκλησία] + Der 

Turm[πύργος]= der kirchturm[καµπαναριό])(Kuο & Anderson,2006:168). Κατά συνέπεια ο 
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βαθµός ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης των µαθητών στις δύο πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού πιθανόν να επηρεάζεται από τους κανόνες σύνθεσης της γλώσσας που 

οµιλούν. 

Στον ελληνικό χώρο η Κουρουπάκη(2004) αξιολόγησε τη µορφολογική επίγνωση των 

συνθέτων σε παιδιά του Νηπιαγωγείου χρησιµοποιώντας ένα κριτήριο αναστροφής 

µορφηµάτων, το οποίο είχε σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται 

συνειδητά τα συστατικά µορφήµατα των συνθέτων  και να παράγουν καινούριες σύνθετες 

λέξεις. Συγκεκριµένα τα παιδιά κλήθηκαν να αντιστρέψουν τις λέξεις ή τα µορφήµατα από τις 

οποίες αποτελείται µια οικεία σύνθετη λέξη (π.χ. σπιρτόκουτο-κουτόσπιρτο). Τα περισσότερα 

παιδιά παρουσίασαν εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις στο κριτήριο αυτό. Η αναστροφή 

µορφηµάτων είναι µια δύσκολη ικανότητα, επειδή απαιτεί την εκτέλεση δύο λειτουργιών, 

διαχωρισµό, δηλαδή, της σύνθετης λέξης µε βάση τα µορφηµατικά της συστατικά και αλλαγή 

στη σειρά τους, η ταυτόχρονη εκτέλεση των οποίων επιβαρύνει, αναπόφευκτα,  τη µνήµη των 

παιδιών. Στη µελέτη αυτή, αντίθετα µε τις άλλες, η ικανότητα χειρισµού σύνθετων λέξεων 

είναι χαµηλότερη σε σχέση µε την ικανότητα χειρισµού παραγωγικών µορφηµάτων. 

Η σύνθεση στην ελληνική γλώσσα, αν και εξαιρετικά παραγωγική, είναι µια πολύπλοκη 

µορφολογική διαδικασία, η συνειδητοποίηση της οποίας απαιτεί υψηλού επιπέδου γλωσσικές 

και γνωστικές ικανότητες από τους µαθητές των πρώτων τάξεων του δηµοτικού. Στην 

ελληνική γλώσσα, για παράδειγµα, υπάρχει στενή σχέση σύνθεσης και κλίσης. Πέρα απ’ τα 

θεµατικά µορφήµατα των συνθέτων και το δείκτη της σύνθεσης οι µαθητές πρέπει να 

συνειδητοποιούν και τη λειτουργία των κλιτικών επιθηµάτων. Για παράδειγµα στα σύνθετα 

της µορφής [Θέµα  Θέµα] το κλιτικό επίθηµα είναι διαφορετικό από αυτό που παίρνει το 

δεύτερο συστατικό όταν εµφανίζεται ως ανεξάρτητη λέξη (π.χ σκληρόκαρδος). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό της σύνθεσης, το οποίο ενδεχοµένως να προκαλεί δυσκολίες στους µαθητές 

7-8 ετών, είναι ότι πολλές φορές ο τόνος της σύνθετης λέξης δε συµπίπτει µε τον τόνο που 

φέρουν τα επιµέρους συστατικά, όταν εµφανίζονται ως ανεξάρτητες λέξεις(π.χ ρυζόγαλο). 

Στην ελληνική γλώσσα, επίσης, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ρηµατικών συνθέτων µε 

δεύτερο συνθετικό ρήµα (π.χ θαλασσοπνίγοµαι) σε αντίθεση µε άλλες ευρωπαϊκές 

γλώσσες(π.χ. Γαλλική, Αγγλική), όπου αυτά δεν υπάρχουν(Ράλλη, 2005).  

 

4.6  Παράγοντες που συνδέονται µε την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης 

Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης είναι µια σύνθετη διαδικασία η οποία προϋ-

ποθέτει την ενσωµάτωση διαφορετικών ειδών γνώσεων (φωνολογικών, σηµασιολογικών και 

συντακτικών).Η πλειονότητα των ερευνητικών δεδοµένων, που προαναφέρθηκαν, αποκαλύ-

πτει έντονες ατοµικές διαφορές σε όλο το φάσµα των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής 



 73

επίγνωσης. Κατά συνέπεια, η ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται συνειδητά τη µορφολο-

γική δοµή των λέξεων φαίνεται να σχετίζεται µε άλλους παράγοντες. Ο σηµαντικότερος πα-

ράγοντας διαφοροποίησης του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης είναι η ηλι-

κία (Selby,1972:297; Fowler & Liberman, 1995: 173; Singson et al., 2000:232). Η προηγού-

µενη βιβλιογραφική επισκόπηση της πορείας ανάπτυξης των τριών επιµέρους πτυχών που 

συνθέτουν τη µορφολογική επίγνωση επιβεβαιώνει την άποψη αυτή. 

Ωστόσο, η ύπαρξη έντονων ενδοηλικιακών διαφορών έχει οδηγήσει τους ερευνητές 

στην ανάδειξη και άλλων παραγόντων, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν την ανάπτυξη της 

µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας. Οι παράγοντες αυτοί είτε είναι ενδογενείς-οργανικοί, πη-

γάζουν δηλαδή από το ίδιο το παιδί, είτε είναι εξωγενείς και προέρχονται από τις περιβαλλο-

ντικές του εµπειρίες. 

 

4.6.1 Ενδογενείς παράγοντες 

Γενικά, η σχέση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων και της γλωσσικής ανάπτυξης φαίνε- 

ται σύνθετη και συγκεχυµένη (Μανωλίτσης,2000:85). Σύµφωνα µε την υπόθεση της αλληλε- 

πίδρασης(Smith & Tager-Flusberg,1982), η σχέση µεταξύ γλωσσικών και µεταγλωσσικών 

ικανοτήτων είναι αµφίδροµη. Η ανάπτυξη του ενός τοµέα επηρεάζει και διευκολύνει την ανά-

πτυξη του άλλου και αντίστροφα. Πέρα, όµως, από τις διαπιστωµένες γενικές σχέσεις γλωσ-

σικής και µεταγλωσσικής ανάπτυξης υπάρχουν και ειδικότερες σχέσεις κάθε γλωσσικού το-

µέα µε τον αντίστοιχο µεταγλωσσικό. Για παράδειγµα, η Rubin(1988) έδειξε ότι οι µορφολο-

γικές γνώσεις των παιδιών του Νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης έχουν αναµφισβήτητα σηµα-

ντική σχέση µε την έκταση της µορφολογικής τους επίγνωσης. Μάλιστα η σχέση αυτή είναι 

στενότερη απ’ ότι η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε άλλους παράγοντες, όπως η ηλι-

κία ή η διδακτική εµπειρία που διαθέτουν τα παιδιά. 

Το κύριο βάρος, όµως, της έρευνας πάνω στην ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης 

έχει δοθεί στην ενδεχόµενη σχέση της µε άλλες πτυχές της µεταγλωσσικής ανάπτυξης και 

ιδιαίτερα µε τη φωνολογική επίγνωση. Οι Casalis & Louis-Alexandre(2000) διατυπώνουν την 

άποψη ότι η ικανότητα συνειδητού χειρισµού των µορφηµάτων απαιτεί το χειρισµό φωνηµά-

των και συλλαβών και εποµένως η ικανότητα χειρισµού της φωνολογικής δοµής συµβάλλει 

στη µορφολογική ανάλυση σε ένα µεταγλωσσικό επίπεδο. Ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ότι 

αγγλόφωνοι µαθητές της Α΄τάξης, οι οποίοι υστερούσαν στη φωνηµική επίγνωση είχαν µεγα-

λύτερη δυσκολία στο σχηµατισµό τόσο κλιτών όσο και παράγωγων µορφών, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο δυσκολίας (Carlisle & Nomanbhoy,1993). Μια γενικότερη ερµηνεία που δίνουν οι 

ίδιοι, είναι ότι τα παιδιά έχοντας αποκτήσει φωνηµική επίγνωση έχουν καλύτερες µετα-

γλωσσικές δεξιότητες, τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν σε διάφορα µεταγλωσσολογικά 
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κριτήρια οποιασδήποτε δυσκολίας (Carlisle & Nomanbhoy,1993). Επίσης, σε µία διαχρονική 

έρευνα οι Casalis & Louis-Alexandre (2000) εξέτασαν τη σχέση της µορφολογικής µε τη φω-

νολογική επίγνωση γαλλόφωνων παιδιών προσχολικής ηλικίας, Α’ και Β’ τάξεων δηµοτικού. 

Τα ευρήµατά τους έδειξαν ότι σε όλες τις ηλικιακές οµάδες υπήρχε σχέση ανάµεσα στις δύο 

αυτές µεταγλωσσικές ικανότητες. 

Παρόµοια ευρήµατα συναντάµε και σε έρευνες µε υποκείµενα που οµιλούν γλώσσες µε  

πιο διαφανή ορθογραφικά συστήµατα. Οι Fowler et al.,2003 διαπίστωσαν ότι σερβόφωνα παι-

διά 7-8 ετών, µε πιο ανεπτυγµένη φωνηµική επίγνωση, είχαν καλύτερη επίδοση στο χειρισµό 

παράγωγων λέξεων που απαιτούσαν φωνολογική µετατροπή των βάσεων από τις οποίες 

προέρχονταν, ανεξάρτητα από την προγενέστερη γνώση του λεξιλογίου και τη µη λεκτική νο-

ηµοσύνη. Στην ίδια µελέτη τουρκόφωνα παιδιά 5-6 ετών µε υψηλότερη φωνηµική επίγνωση 

είχαν καλύτερη επίδοση στο χειρισµό κλιτών και παράγωγων λέξεων. Αξίζει να τονιστεί ότι 

στην τουρκική γλώσσα κατά τη διαδικασία τόσο της κλίσης όσο και της παραγωγής λαµβά-

νουν χώρα φωνολογικές µετατροπές στις λεξικές βάσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους ερευ-

νητές να συµπεράνουν ότι η φωνολογική επίγνωση διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο από τη 

σηµασιολογική συγγένεια  στην απόκτηση των διάφορων τύπων της µορφολογίας.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε την (Carlisle,1995) η σχέση των δύο αυτών µεταγλωσσικών ικα-

νοτήτων πιθανότατα να είναι αµφίδροµη και οι δύο αυτές ικανότητες να αλληλοεπηρεάζονται. 

Η ικανότητα χειρισµού της συλλαβής και του φωνήµατος διευκολύνει την ανάπτυξη της 

µορφολογικής επίγνωσης, αλλά και η µορφολογική επίγνωση µε τη σειρά της µπορεί να συµ-

βάλλει στην ανάπτυξη της  φωνολογικής  επίγνωσης, αφού οι µεταβολές που υφίστανται οι 

συγγενικές µορφολογικά λέξεις µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εκτιµήσουν τις κανονι-

κότητες στη φωνολογική δοµή. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα ευρήµατα της 

Lyster(2002:284) από µια µελέτη παρέµβασης που πραγµατοποίησε µε παιδιά του Νηπιαγω-

γείου στη Νορβηγία. Φαίνεται, εποµένως, ότι η σχέση των δύο αυτών µεταγλωσσικών ικανο-

τήτων είναι σύνθετη και πολύπλοκη. 

Ένας άλλος παράγοντας που ενδεχοµένως να συνδέεται µε την ανάπτυξη της µορφολο-

γικής επίγνωσης είναι η νοηµοσύνη. Σύµφωνα µε παλαιότερη έρευνα της Brittain (1970:43) 

σε παιδιά των δύο πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου, η νοηµοσύνη φαίνεται να σχετί-

ζεται θετικά µε την κλιτική µορφολογική τους επίγνωση. Νεότερες, επίσης, έρευνες έδειξαν 

µία µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στη νοηµοσύνη και την κλιτική µορφολογική επίγνωση 

µαθητών στην Α΄ τάξη(Μuller&Brady,2001)και στη Β΄τάξη(Deacon& Kirby, 2004: 229). 

Ανάλογη εικόνα διαπιστώνουµε και σε έρευνα των Singson et al.(2000:231) µε παιδιά µεγα-

λύτερων τάξεων του δηµοτικού, στην οποία η νοηµοσύνη φαίνεται να σχετίζεται θετικά µε 

την παραγωγική µορφολογική  τους επίγνωση. Ωστόσο, σε έρευνα της Κουρουπάκη(2004) µε 
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ελληνόφωνα παιδιά ηλικίας 5:4-6:2 ετών ο δείκτης νοηµοσύνης δεν εξήγησε σε µεγάλο βαθµό 

τις διατοµικές διαφορές στην ικανότητα της µορφολογικής τους επίγνωσης. Συνεπώς, οι δια-

φορές των τεστ νοηµοσύνης και οι διαφορετικές ηλικίες των υποκειµένων καθιστούν ασαφές 

αν η νοηµοσύνη είναι ένας σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης του επιπέδου ανάπτυξης 

της µορφολογικής επίγνωσης.  

 Αντίθετα, το φύλο των παιδιών δε φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα συνειδητού 

χειρισµού των µορφολογικών δοµών τόσο κατά την προσχολική ηλικία όσο και κατά τη διάρ-

κεια της φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο (Berko,1958:159;Brittain, 1970:40; Selby, 1972: 

296; Singson et al.,2000). 

 

4.6.2 Εξωγενείς παράγοντες 

Το οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο ζουν τα παιδιά, φαίνεται ότι είναι ένας ακόµα 

σηµαντικός παράγοντας για την επίδραση της µεταγλωσσικής ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη 

µεταβλητή έχει γίνει αντικείµενο συζήτησης για την εξήγηση σηµαντικών ατοµικών διαφο-

ρών σε ποικίλους τοµείς της γλωσσικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η µελέτη της επίδρασης του κοι-

νωνικοοικονοµικού επιπέδου στη µεταγλωσσική ανάπτυξη δεν έχει τύχει ανάλογης έρευνας. 

Τα αποτελέσµατα των ελάχιστων ερευνών που έχουν διεξαχθεί, φαίνεται να στηρίζουν τη 

σχέση οικογενειακού περιβάλλοντος και µεταγλωσσικών ικανοτήτων, αν και ο βαθµός σπου-

δαιότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος διαφέρει από έρευνα σε έρευνα (Μανωλίτσης, 

2000:91-94).Βέβαια, οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές µελετούν µερικές µεταφωνολογι-

κές ικανότητες και όχι µια ευρύτερη διάσταση των µεταγλωσσικών ικανοτήτων. Σύµφωνα µε 

τους Warren- Leubecker &Carter(1988), οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες επηρεάζουν µε 

έµµεσο τρόπο την ανάπτυξη των µεταγλωσσικών ικανοτήτων µέσω των αρχικών επιδράσεων 

τους σε χαµηλότερου επιπέδου γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες και αποτελούν τις ρίζες από 

τις οποίες αναπτύσσονται οι µεταγλωσσικές ικανότητες.  

Η γενική εικόνα που προβάλλει από τις λίγες έρευνες που διερεύνησαν τη σχέση του 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου µε την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης δείχνει ότι οι 

κοινωνικές µεταβλητές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη µεταγλωσσική αυτή ικανότητα. Η 

Selby(1972) ήταν η πρώτη που διαπίστωσε µία σχέση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού επι-

πέδου του πατέρα και της µορφολογικής επίγνωσης αγγλόφωνων παιδιών προσχολικής αγω-

γής. Σε µελέτη, επίσης, της Lyster(2002) µε παιδιά του Νηπιαγωγείου στη Νορβηγία οι επιδό-

σεις στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής τους επίγνωσης διαφοροποιούνταν ανάλογα 

µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας. Ανάλογο εύρηµα διαπιστώνουµε και στην 

έρευνα της Κουρουπάκη(2004), η οποία βρήκε ότι οι επιδόσεις παιδιών 5;4-6;2 ετών σε ένα 

κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων διαφοροποιούνταν ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό 
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επίπεδο της µητέρας. Απαιτείται, ωστόσο, ευρύτερη αξιολόγηση για τη διερεύνηση της σχέ-

σης του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, από το οποίο προέρχονται τα παιδιά, µε το επίπεδο 

ανάπτυξης της µορφολογικής τους επίγνωσης. 

Μια επιπλέον σηµαντική παράµετρος για την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης 

θεωρείται και η ενίσχυσή της διαµέσου εξειδικευµένων ασκήσεων. Οι ασκήσεις αυτές ενισχύ-

ουν το παιδί έτσι ώστε να εστιάζει την προσοχή του στα δοµικά µορφολογικά χαρακτηριστικά 

της γλώσσας που οµιλεί. Μια από τις γνωστότερες στο χώρο αυτό µελέτες είναι αυτή της 

Lyster(2002), η οποία έδειξε ότι η µορφολογική επίγνωση των παιδιών που φοιτούν σε µια 

τάξη νηπιαγωγείου, µπορεί να ενισχυθεί έπειτα από εξάσκηση. Ανάλογη εικόνα διαπιστώνεται 

και σε άλλη µελέτη παρέµβασης των Nunes et al.(2003) µε αγγλόφωνους µαθητές 7 και 8 

ετών οι οποίοι εξασκήθηκαν στις σηµασιολογικές, σχεσιακές και συντακτικές ιδιότητες των 

παραγωγικών προσφυµάτων. ∆ύο σηµαντικές παράµετροι που φαίνεται να επηρεάζουν τις 

επιδράσεις της εξάσκησης πάνω στη µορφολογική επίγνωση φαίνεται να είναι αφενός η σύν-

δεση του προγράµµατος εξάσκησης µε τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και αφετέρου οι 

εµπειρίες σχετικά µε τη γλώσσα και το γραπτό λόγο που διαθέτει το παιδί πριν την έναρξη της 

ενισχυτικής διδασκαλίας (Lyster,2002). 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφερθήκαµε στην επίδραση της µορφολογικής επίγνω-

σης στην ανάπτυξη της ορθογραφικής δεξιότητας. Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν 

µια αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στις δύο αυτές ικανότητες. Συγκεκριµένα, οι Fowler & 

Liberman(1995:180) διατυπώνουν την άποψη, στηριζόµενες σε ερευνητικά αποτελέσµατα, ότι 

και η ορθογραφική δεξιότητα των παιδιών επηρεάζει τις γνώσεις τους για τη µορφολογία και 

ειδικότερα την παραγωγική µορφολογία. Η ορθογραφηµένη γραφή παρέχει σηµαντικά οφέλη 

για τη συνειδητοποίηση των µορφολογικών σχέσεων (Carlisle&Nomanbhoy,1993:180). Οι 

ορθογραφικές κανονικότητες διευκολύνουν την ανάπτυξη της επίγνωσης των µορφολογικών 

δοµών των λέξεων, ιδιαίτερα όταν το θεµατικό µόρφηµα της παράγωγης λέξης µεταβάλλεται 

φωνολογικά(π.χ. γράφω- γράψιµο), αν και κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο για τους µαθητές 

των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού, οι οποίοι έχουν υποτυπώδη γνώση αυτών των κανο-

νικοτήτων(Carlisle&Nomanbhoy,1993:180). 

Η αµοιβαία σχέση µεταξύ των δύο ικανοτήτων διαπιστώνεται, επίσης, και σε έρευνα 

των Levin et al.(2001), οι οποίες βρήκαν ότι ενώ τα παιδιά µε υψηλότερη µορφολογική επί-

γνωση στο νηπιαγωγείο σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στη γραφή φωνηέντων στην Α’ 

∆ηµοτικού και τα παιδιά µε αυξηµένες επιδόσεις στην ορθογραφηµένη γραφή κατά τη διάρ-

κεια φοίτησης τους στο νηπιαγωγείο σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε κριτήρια παραγω-

γικής µορφολογίας. Οι Nunes,Bryant &Bindman(2006) ισχυρίζονται, επίσης, ότι η ανάπτυξη 

της ορθογραφικής δεξιότητας επηρεάζει την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης. Σε δια-
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χρονική τους µελέτη µε αγγλόφωνους µαθητές Β΄,Γ΄ και ∆΄ τάξεων, οι επιδόσεις των µαθητών 

σε τρία τεστ αξιολόγησης της ορθογραφικής τους δεξιότητας, τα οποία σχεδιάστηκαν µε βάση 

µορφολογικά χαρακτηριστικά, προέβλεψαν σηµαντικά ποσοστά της διακύµανσης στη µορφο-

λογική επίγνωση, ανεξάρτητα από την ηλικία και τη νοηµοσύνη.  Η άποψη αυτή είναι 

σύµφωνη µε τις θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η συµµετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες 

απαιτούν µια ορισµένη µορφή γνώσης, προωθούν την ανάπτυξη αυτής της γνώσης 

(Nunes,Bryant &Bindman,2006:4).  

Φαίνεται, εποµένως, να υπάρχει µια εµπειρική βάση, για να υποστηρίξει τη σηµαντικό-

τητα της ορθογραφικής δεξιότητας ως παράγοντα εξήγησης της ανάπτυξης της µορφολογικής 

επίγνωσης, αν και τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από έρευνες µε αγγλόφωνα υποκεί-

µενα. ∆εν µπορούµε, ωστόσο, να παραβλέψουµε τις µελέτες που υποστηρίζουν την εµφάνιση 

µεταµορφολογικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας πριν την εισαγωγή τους στην 

ορθογραφηµένη γραφή. 

Καταλήγοντας, ένας ακόµα παράγοντας που συνδέεται µε τη µορφολογική επίγνωση 

των παιδιών είναι η αναγνωστική τους ικανότητα. Για το συγκεκριµένο, όµως, παράγοντα θα 

µιλήσουµε στη συνέχεια της εργασίας µας, γιατί ένας από τους σκοπούς της παρούσας µελέ-

της είναι η αναλυτική διερεύνηση της σχέσης της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων. 

 

4.7  Μορφολογική επίγνωση και αναγνωστική ικανότητα 

Η ακριβής µορφή της σχέσης ανάµεσα στη µορφολογική επίγνωση και την αναγνω-

στική ικανότητα δεν έχει αποσαφηνισθεί και προκαλεί διαφωνίες µεταξύ των ερευνητών. Στις 

περισσότερες µελέτες κυριαρχεί η υπόθεση ότι η µορφολογική επίγνωση διευκολύνει την 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, αλλά δεν προκύπτει ένα αιτιώδες συµπέρασµα, ανε-

ξαρτήτως του µεθοδολογικού σχεδιασµού. Οι Kuο&Anderson(2006:175) θεωρούν ότι είναι 

δυνατόν να διατυπωθούν τέσσερις ερευνητικές θέσεις-υποθέσεις για την ύπαρξη σχέσεων µε-

ταξύ µορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής ικανότητας: α) Η µορφολογική επίγνωση εί-

ναι αιτία της πρόσκτησης της αναγνωστικής ικανότητας, β) Η µορφολογική επίγνωση είναι 

µια συνέπεια της πρόσκτησης της αναγνωστικής ικανότητας, γ) Η µορφολογική επίγνωση εί-

ναι συγχρόνως αιτία και συνέπεια της πρόσκτησης της αναγνωστικής ικανότητας, και δ) Η 

σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε την αναγνωστική ικανότητα µεσολαβείται από την 

παρουσία άλλου παράγοντα.  

 ∆ιαχρονικές µελέτες δείχνουν ότι η µορφολογική επίγνωση γαλλόφωνων παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο(Casalis&Louis-Alexandre,2000)και αγγλόφωνων παιδιών στην Α΄τάξη(Carlisle, 

1995) είναι ένας ισχυρός προάγγελος της αναγνωστικής τους κατανόησης στη Β΄τάξη, ακόµα 
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και στη Γ΄τάξη (Carlisle & Fleming,2003). Επίσης η Carlisle(1995) έδειξε ότι η µορφολογική 

επίγνωση αγγλόφωνων µαθητών στην Α΄τάξη, όπως αξιολογήθηκε µε ένα κριτήριο σχηµατι-

σµού λεξικών τύπων, είχε µια µικρή αλλά ανεξάρτητη συµβολή στην πρόβλεψη της ικανότη-

τας αποκωδικοποίησης στη Β΄τάξη. Υπάρχουν, επίσης, ευρήµατα από µελέτες παρέµβασης 

που υποστηρίζουν, γενικά, το ζήτηµα του αιτιώδους χαρακτήρα των σχέσεων της µορφολογι-

κής επίγνωσης µε την πρόσκτηση της αναγνωστικής ικανότητας, αν και υπάρχουν αντιρρή-

σεις, καθώς οι περισσότερες µελέτες έχουν  διεξαχθεί µε µαθητές µεσαίων τάξεων δηµοτικού 

(Kuo&Anderson, 2006:175). Υπάρχουν, όµως, και στοιχεία που δείχνουν ότι η µορφολογική 

παρέµβαση µπορεί να ωφελήσει ακόµα και µικρότερα παιδιά. Η Lyster(2002) σε µια διαχρο-

νική µελέτη µε παιδιά του Νηπιαγωγείου στη Νορβηγία, βρήκε ότι η µορφολογική παρέµβαση 

όχι µόνο είχε µια άµεση επίπτωση(τέλος της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο, αρχή Α΄τάξης), 

αλλά είχε επίσης και µια πιο µακροχρόνια επίπτωση(τέλος Α΄τάξης) στην ανάπτυξη της ανα-

γνωστικής τους ικανότητας. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που ασκήθηκαν µε 

την εφαρµογή µορφολογικών ασκήσεων σηµείωσαν καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια ανά-

γνωσης, τόσο από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, όσο και από τα παιδιά που ασκήθηκαν µε 

την εφαρµογή φωνολογικών ασκήσεων (Lyster, 2002: 261-294).Αλλά και µια άλλη µελέτη 

παρέµβασης από τους Nunes et al.(2003) σε αγγλόφωνα παιδιά 7 και 8 χρονών παρέχει στοι-

χεία που συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η µορφολογική επίγνωση µπορεί να είναι η αιτία 

καλύτερης αναγνωστικής επίδοσης και ότι η µορφολογική εξάσκηση µπορεί να έχει µια θε-

τική διαχρονική επίπτωση στην αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Συγκεκριµένα τα παιδιά 

που έλαβαν µορφολογική εξάσκηση σηµείωσαν καλύτερη επίδοση από τα παιδιά της οµάδας 

ελέγχου στο κριτήριο αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων, οι οποίες σχεδιάστηκαν µε βάση 

µορφηµατικά χαρακτηριστικά. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω µελέτες η µορφολογική 

επίγνωση είναι µια από τις µεταγλωσσικές ικανότητες, που µπορεί να ενισχυθεί και µε τον 

τρόπο αυτό να συµβάλει στην µάθηση της ανάγνωσης. Ενδεχοµένως η εφαρµογή εξειδικευµέ-

νων ασκήσεων µορφολογικής επίγνωσης  να ενισχύει την ικανότητα συνειδητού χειρισµού 

της δοµής των λέξεων, η οποία µε τη σειρά της να ασκεί θετική επίδραση στην αναγνωστική 

ικανότητα των παιδιών (Lyster, 2002: 262). 

Ωστόσο, οι Fowler&Liberman(1995) παρέχουν στοιχεία που µεταβάλλουν την άποψη 

ότι η µορφολογική επίγνωση οδηγεί σε καλύτερη αναγνωστική επίδοση. Συνέκριναν την επί-

δοση,  σε κριτήρια µορφολογικής επίγνωσης, δύο οµάδων αγγλόφωνων µαθητών 7,5 έως 9,5 

ετών(µικροί κανονικοί αναγνώστες έναντι µεγαλύτερων αδύναµων αναγνωστών εξισωµένων 

όµως ως προς τις αναγνωστικές δεξιότητες). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µικρότεροι κα-

νονικοί αναγνώστες δεν ξεπέρασαν τους µεγαλύτερους αδύναµους αναγνώστες στα µορφολο-

γικά κριτήρια Αυτό το εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε µελέτες πάνω στη φωνολογική επί-
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γνωση που χρησιµοποίησαν παρόµοια µεθοδολογία και στις οποίες οι µικρότεροι κανονικοί 

αναγνώστες πλεονεκτούσαν σταθερά έναντι των µεγαλύτερων αδύναµων αναγνωστών σε κρι-

τήρια φωνολογικής επίγνωσης (Bradley & Bryant, 1978) και  «αφήνει ανοικτό το ερώτηµα του 

εάν η µορφολογική αδυναµία εµποδίζει την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας ή εάν η 

εµπειρία µε το γραπτό λόγο προωθεί τη µορφολογική ευαισθησία»( Fowler&Liberman,1995: 

157).  

Άλλα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η σχέση µεταξύ µορφολογικής επίγνωσης και 

ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας µπορεί να είναι αµφίδροµη παρά µονής κατεύθυν-

σης. H Carlisle(1988) έδειξε ότι οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις παρέχουν πολύτιµες εν-

δείξεις στη µορφολογική δοµή. Εξάλλου, πολλές λέξεις είναι σηµασιολογικά και φωνολογικά 

αδιαφανείς, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να αναλυθούν µε βάση τα µορφηµατικά τους 

συστατικά. Η επαφή µε τα γραπτά κείµενα διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της µορφο- 

λογικής δοµής τέτοιων λέξεων. Η επαφή µε τη γραπτή γλώσσα εξηγεί και το γεγονός ότι η 

σύνδεση µεταξύ µορφολογικής επίγνωσης και ανάγνωσης γίνεται ισχυρότερη ανάλογα µε το 

επίπεδο της τάξης (Fowler et al.,2003). Οι Nunes,Bryant &Bindman(2006)  σε διαχρονική µε-

λέτη µε αγγλόφωνους µαθητές Β΄, Γ΄και ∆΄ τάξεων κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι εµπει-

ρίες των µαθητών σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής επηρεάζουν τη γνώση τους για 

τα µορφήµατα και ότι η σχέση µεταξύ της µορφολογικής επίγνωσης και της αναγνωστικής 

ικανότητας είναι πιθανόν διπλής κατεύθυνσης. 

Υπάρχουν, επίσης, ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι στη σχέση 

µεταξύ µορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής ικανότητας µπορεί, ενδεχοµένως, να 

εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από µελέτες που 

εξετάζουν το ρόλο που διαδραµατίζει η φωνολογική επίγνωση στη σχέση µεταξύ µορφολογι-

κής επίγνωσης και αναγνωστικής ικανότητας(Kuο&Anderson,2006:176).Λόγω της υπεροχής 

των φωνολογικών διαδικασιών στη διαδικασία µάθησης της ανάγνωσης, είναι σηµαντικό να 

εξετάζεται αν οι διαφορές στις αναγνωστικές δεξιότητες που συνδέονται µε τη µορφολογική 

επίγνωση, αποδίδονται πράγµατι σε φωνολογική επεξεργασία. Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν 

ότι οι τύποι των µορφολογικών κριτηρίων που µπορούν να διαχωρίσουν καλύτερα τους 

αδύναµους αναγνώστες από τους καλούς αναγνώστες είναι συνήθως εκείνοι που 

περιλαµβάνουν παράγωγες λέξεις οι οποίες σχηµατίζονται µε φωνολογική µετατροπή του θε-

µατικού µορφήµατος από το οποίο προέρχονται(Fowler & Liberman,1995;Shankweiler et 

al.,1995). Με άλλα λόγια, οι µελέτες αυτές υποστηρίζουν ότι οι αδυναµίες µορφολογικής επί-

γνωσης των παιδιών µε χαµηλές αναγνωστικές επιδόσεις πηγάζουν κυρίως από τις φωνολογι-

κές αδυναµίες των παιδιών αυτών. Επιπλέον, οι µελέτες που εφαρµόζουν αναλύσεις παλιν-

δρόµησης δείχνουν ότι η συµβολή της µορφολογικής επίγνωσης συνήθως χαµηλώνει µόλις 
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εξετάζεται η φωνολογική επίγνωση(Carlisle& Nomanbhoy,1993;Mahony et al., 2000; Singson 

et al.,2000).Φαίνεται, εποµένως, να υπάρχει ένας σηµαντικός βαθµός επικάλυψης µεταξύ φω-

νολογικής επίγνωσης και µορφολογικής επίγνωσης, ειδικά στα πρώτα στάδια της µάθησης της 

ανάγνωσης(Kuo& Anderson,2006:176). 

 

4.8 Η µορφολογική επίγνωση σε σχέση µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και  

       κατανόησης γραπτών κειµένων 

Οι περισσότερες από τις µελέτες που διερευνούν τη σχέση ανάµεσα στη µορφολογική 

επίγνωση και την αναγνωστική ικανότητα διαφέρουν τόσο ως προς τον τύπο της µορφολογι- 

κής επίγνωσης που µελετάται(κλιτική µορφολογική επίγνωση, παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση, µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης) όσο και ως προς την αναγνωστική δεξιότητα 

(αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων, αναγνωστική κατανόηση) που αξιολογείται. Η γενική ει-

κόνα που αναδύεται είναι ότι η µορφολογική επίγνωση συµβάλλει περισσότερο στην αναγνω-

στική κατανόηση απ’ ότι στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων στις πρώτες τάξεις του 

δηµοτικού. Ενώ η επίγνωση των φωνηµάτων διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην εκτίµηση της 

φωνηµικής βάσης των αλφαβητικών συστηµάτων γραφής, η επίγνωση των µορφηµάτων, 

αντίθετα, µπορεί να ενθαρρύνει την αντιστοιχία των νοηµάτων εντός των κλιτικών και παρα-

γωγικών παραλλαγών των λέξεων επηρεάζοντας την κατανόηση και τη γνώση του λεξιλογίου.  

Κατά συνέπεια, µια ισχυρότερη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις αξιολογή-

σεις της κατανόησης από ότι µε τις αξιολογήσεις της αποκωδικοποίησης φαίνεται πιθανή 

(Muller& Brady, 2001). Για παράδειγµα, οι  Carlisle & Fleming(2003) βρήκαν ότι η µορφο-

λογική επίγνωση αγγλόφωνων µαθητών στην Α΄τάξη, όπως αξιολογήθηκε µε ένα κριτήριο 

ορισµού το οποίο περιλάµβανε κλιτές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις προέβλεψε το 23% της 

διακύµανσης στην αναγνωστική κατανόηση δύο χρόνια µετά. Αντίθετα, οι Carlisle& 

Nomanbhoy(1993) βρήκαν ότι η µορφολογική επίγνωση αγγλόφωνων µαθητών Α΄τάξης, 

όπως αξιολογήθηκε µε ένα κριτήριο σχηµατισµού λεξικών τύπων(κλιτών και παράγωγων), 

εξήγησε µόλις το 4% της διακύµανσης στην αποκωδικοποίηση λέξεων, εκ των οποίων οι πε-

ρισσότερες ήταν µονοµορφηµατικές, όταν ελέγχθηκε η φωνολογική επίγνωση των παιδιών.  

 

4.8.1  Κλιτική µορφολογική επίγνωση και αποκωδικοποίηση-κατανόηση γραπτών  

          κειµένων 

Η Brittain(1970) ήταν η πρώτη η οποία απέδειξε ότι η ικανότητα αγγλόφωνων µαθητών 

Α΄ και Β΄ τάξεων ∆ηµοτικού να χειρίζονται συνειδητά τα κλιτικά µορφήµατα των λέξεων 

σχετίζεται σηµαντικά µε την αναγνωστική τους επίδοση, ανεξάρτητα από τη νοητική τους 

ικανότητα. Η σχέση των δύο ικανοτήτων βρέθηκε ισχυρότερη κατά τη Β΄τάξη παρά κατά την 
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Α΄τάξη. Στη µελέτη αυτή η αναγνωστική ικανότητα αξιολογήθηκε ταυτόχρονα και ως προς 

την ικανότητα αποκωδικοποίησης και ως προς την αναγνωστική κατανόηση. Οι επόµενες 

µελέτες έχουν διαχωρίσει τις δύο διαστάσεις της ανάγνωσης,  επειδή τόσο η αποκωδικοποίη- 

ση όσο και η κατανόηση έχουν να κάνουν µε διαφορετικές πτυχές της µεταγλωσσικής 

αντίληψης (Kuo& Anderson,2006:170).  

Η επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας µπορεί να συµβάλλει διαφορετικά στην 

αποκωδικοποίηση και στην αναγνωστική κατανόηση. Αυτό υποστηρίζουν οι Muller & Brady 

(2001), οι οποίοι έδειξαν ότι η επίγνωση των κλίσεων σε µαθητές της Α΄τάξης, που µιλούν 

Φινλανδικά (µια γλώσσα µε σύνθετο κλιτικό σύστηµα), συµβάλλει σηµαντικά στην 

αναγνωστική τους κατανόηση αλλά όχι στην ικανότητα αποκωδικοποίησης, όπου σηµαντικό 

ρόλο παίζει η φωνηµική τους επίγνωση. Το φινλανδικό ορθογραφικό σύστηµα είναι σχεδόν 

απολύτως διαφανές ως προς την ανάγνωση µε πλήρη αντιστοιχία γραφήµατος-φωνήµατος. 

Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραµατίζει στα διαφανή ορθογραφικά συστήµατα η 

φωνηµική επίγνωση, στα πρώτα στάδια της µάθησης της ανάγνωσης, υποστηρίζουν και οι 

Rispens et al.(2007), οι οποίοι έδειξαν ότι η επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας  ολλανδό- 

φωνων µαθητών της Α΄τάξης, έχει µια περιορισµένη συµβολή στην ικανότητα αποκωδικο- 

ποίησης(ταχύτητα ανάγνωσης µονοµορφηµατικών και πολυµορφηµατικών λέξεων).Συγκε- 

κριµένα, η επίγνωση της κλίσης των ουσιαστικών εξήγησε το 4% της διακύµανσης στην 

αποκωδικοποίηση λέξεων ανεξάρτητα από τη συµβολή της φωνηµικής επίγνωσης. Το κλιτικό 

µορφολογικό σύστηµα της ολλανδικής γλώσσας είναι αρκετά περιορισµένο, ωστόσο 

θεωρείται πλουσιότερο συγκριτικά µε αυτό της αγγλικής.  

Οι Casalis&Lοuis-Alexandre(2000), βρήκαν σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα σε 

δεξιότητες χειρισµού κλιτικών µορφηµάτων γαλλόφωνων παιδιών Νηπιαγωγείου µε την 

ικανότητα αποκωδικοποίησης(ταχύτητα και ακρίβεια ανάγνωσης) στην Α΄τάξη αλλά και στη 

Β΄τάξη, ανεξάρτητα από τη φωνολογική τους επίγνωση. Όµως, και στην τελευταία µελέτη, 

όπως και στις άλλες, φάνηκε ότι τόσο στην Α΄τάξη όσο και στη Β΄τάξη η ικανότητα αποκω- 

δικοποίησης προβλέφθηκε καλύτερα από τη φωνολογική επίγνωση παρά από την κλιτική  

µορφολογική επίγνωση. Ωστόσο, η συµβολή των δύο µεταγλωσσικών ικανοτήτων φαίνεται να 

είναι διαφορετική στην αναγνωστική κατανόηση, αφού, στην ίδια έρευνα, η κλιτική µορφολο- 

γική επίγνωση  προέβλεψε καλύτερα την αναγνωστική κατανόηση στη Β΄ τάξη.  

Φαίνεται, εποµένως, να υπάρχει µια µικρή σχέση ανάµεσα στην επίγνωση της κλιτικής 

µορφολογίας και στην ικανότητα αποκωδικοποίησης στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού 

σχολείου, ενώ η συµβολή της στην αναγνωστική κατανόηση, αν και δεν έχει διερευνηθεί 

επαρκώς, τουλάχιστον στην Α΄τάξη, είναι µεγαλύτερη.  
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Εντούτοις, η ανεξάρτητη συµβολή της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης στις δεξιότη- 

τες αποκωδικοποίησης και κατανόησης φαίνεται να είναι ισχυρότερη όσο αναπτύσσεται η 

αναγνωστική ικανότητα. Οι Deacon & Kirby(2004) σε µια διαχρονική έρευνα µε αγγλόφωνους 

µαθητές από τη Β΄ µέχρι την Ε΄τάξη, βρήκαν ότι η κλιτική µορφολογική επίγνωση των 

παιδιών στη Β΄τάξη συνέβαλε σηµαντικά στην πρόβλεψη της αποκωδικοποίησης ψευδολέ-

ξεων και στην αναγνωστική κατανόηση στις τάξεις ∆΄ και Ε΄, ανεξάρτητα από τη νοηµοσύνη 

και τη φωνολογική τους επίγνωση. Μάλιστα, η συµβολή της κλιτικής µορφολογικής επίγνω- 

σης ήταν ανάλογη µε αυτήν της φωνολογικής επίγνωσης στην αποκωδικοποίηση των 

ψευδολέξεων, αλλά µεγαλύτερη στην αναγνωστική κατανόηση.  

Η επίδραση που ασκεί η επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας στην αναγνωστική κατα-

νόηση οφείλεται, πιθανότατα, στις πληροφορίες που προϋποθέτουν οι κλιτικές γνώσεις των 

παιδιών, τόσο δηλαδή οι σηµασιολογικές, όσο και οι γραµµατικές. Τα κλιτικά επιθήµατα  φέ-

ρουν µορφοσυντακτικές και σηµασιολογικές πληροφορίες που ορίζονται ανάλογα µε τη 

γραµµατική κατηγορία στην οποία ανήκει η λέξη που τα περιέχει. Τα ονοµατικά κλιτικά επι-

θήµατα, για παράδειγµα, φέρουν τις πληροφορίες της πτώσης και του αριθµού,  ενώ τα ρηµα-

τικά φέρουν τις πληροφορίες του χρόνου, του προσώπου και του αριθµού. Αυτές οι πληροφο-

ρίες στο επίπεδο της ανάγνωσης προτάσεων και κειµένων, ενδεχοµένως να διευκολύνουν την 

αναγνωστική κατανόηση καθώς επιτρέπουν την  πρόσβαση στη σηµασία που κωδικοποιείται 

από τον τρόπο που συνδέονται οι λέξεις, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον αναγνώστη να αυξά-

νει και την ταχύτητά του κατά τη διαδικασία ανάγνωσης (Mahony et al., 2000). Είναι ασαφές, 

ωστόσο, κατά πόσο διευκολύνουν τον αρχάριο αναγνώστη στα πρώτα στάδια της µάθησης της 

ανάγνωσης καθώς διαβάζει ως επί το πλείστον µεµονωµένες λέξεις, κυρίως ουσιαστικά. 

 

 

4.8.2  Παραγωγική µορφολογική επίγνωση και αποκωδικοποίηση-κατανόηση   

          γραπτών κειµένων 

Η επίγνωση της παραγωγικής µορφολογίας είναι ίσως η ευρύτερα µελετηµένη πτυχή 

της µορφολογικής επίγνωσης στην έρευνα για την ανάγνωση και θεωρείται ότι είναι ένας γε-

νικός δείκτης της µορφολογικής επίγνωσης (Kuo & Anderson, 2006:171). Η σηµασία της 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας έχει αποδειχτεί σε µελέτες που συγκρίνουν κα-

λούς και αδύναµους αναγνώστες(Fowler & Liberman,1995;Champion,1997). Συγκεκριµένα, 

οι Fowler & Liberman (1995) χρησιµοποίησαν στη µελέτη τους δύο κριτήρια σχηµατισµού 

παράγωγων λεξικών τύπων, κατά την εφαρµογή των οποίων τα υποκείµενα, αγγλόφωνοι µα-

θητές 7,5 ως 9,5 ετών, καλούνταν είτε να σχηµατίσουν έναν παράγωγο τύπο, όταν τους δίδο-

νταν η «βασική» λέξη (π.χ. Four. The big racehorse came in … … …fourth) είτε καλούνταν 
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να κάνουν το αντίστροφο (π.χ. Fourth. When he counted the puppies, there were……….four), 

προκειµένου να ολοκληρώσουν µια πρόταση. Και στα δύο κριτήρια κάποια θέµατα απαιτού-

σαν φωνολογικές µετατροπές(π.χ. respond-responsible), ενώ κάποια άλλα παρέµεναν 

αναλλοίωτα φωνολογικά (danger-dangerous). 

 Όπως προέκυψε από την παραπάνω έρευνα, υπάρχει ισχυρή σχέση ανάµεσα στο κριτή-

ριο ανάγνωσης και στο δεύτερο παραγωγικό κριτήριο και πιο συγκεκριµένα µε τη συνθήκη 

του κριτηρίου στην οποία τα παιδιά καλούνταν να παράγουν τη «βασική» λέξη από ένα 

µορφοφωνολογικά σύνθετο παράγωγο τύπο της (π.χ. decision: decide),µε φωνολογική µετα-

τροπή του θεµατικού µορφήµατος. Η σχέση αυτή δεν έχασε τη σηµαντικότητα της ακόµα και 

όταν ελέγχθηκε η επίδραση του λεξιλογίου και της ηλικίας. Στην ίδια έρευνα  οι καλοί ανα-

γνώστες είχαν καλύτερη επίδοση από τους αδύναµους αναγνώστες και στα δύο κριτήρια αξιο-

λόγησης της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η διαφορά στην 

επίδοση ήταν υψηλότερη µόνο στα θέµατα τα οποία απαιτούσαν φωνολογικές µετατροπές των 

θεµατικών µορφηµάτων, είτε στις λεξικές βάσεις είτε στους παράγωγους τύπους, έκανε τους 

ερευνητές να ισχυριστούν ότι η αδυναµία στη µορφολογική επίγνωση των αδύναµων αναγνω-

στών ενδεχοµένως να προέρχεται από την αδυναµία τους στη φωνολογική επίγνωση(Fowler 

& Liberman, 1995:179). Σύµφωνα, όµως, µε τους Kuo & Anderson (2006) πιθανόν οι παρά-

γωγοι τύποι, οι οποίοι απαιτούν φωνολογική µετατροπή στο θεµατικό µόρφηµα, να είναι δυ-

σκολότεροι για τους αδύναµους αναγνώστες, απλά επειδή είναι χαµηλής συχνότητας.  

Ωστόσο, η επίδραση των φωνολογικών µεταβολών στην επίδοση των µορφολογικών 

κριτηρίων φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Η 

Champion(1997) σε έρευνά της µε αγγλόφωνους µαθητές 10 έως 12 ετών έδειξε ότι οι αδύνα-

µοι αναγνώστες είχαν χαµηλότερη επίδοση στα κριτήρια της παραγωγικής µορφολογικής επί-

γνωσης σε σχέση µε τους καλούς αναγνώστες, ανεξάρτητα από τις φωνολογικές µετατροπές 

που απαιτούνταν. Το εύρηµά της αυτό δείχνει ότι η πηγή των προβληµάτων ανάγνωσης σε 

µεγαλύτερα παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες, µπορεί να είναι περισσότερο µορφολογικής 

φύσης και να εξαρτάται λιγότερο από µια αδυναµία στη φωνολογική επίγνωση. 

Στις παραπάνω συγκριτικές έρευνες ανάµεσα σε καλούς και αδύναµους αναγνώστες, ο 

διαχωρισµός έγινε µε µια σύνθετη µέτρηση των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και αναγνω-

στικής κατανόησης. Πολλοί ερευνητές ακολουθώντας µια άλλη µεθοδολογική προσέγγιση δι-

ερεύνησαν ξεχωριστά την ανεξάρτητη συµβολή της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης 

τόσο στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων και ψευδολέξεων όσο και στην αναγνωστική 

κατανόηση. 

 Όσον αφορά στην αποκωδικοποίηση, τα αποτελέσµατα διαφόρων µελετών έδειξαν ότι 

η παραγωγική µορφολογική επίγνωση έχει µια περιορισµένη συµβολή στη δεξιότητα αποκω-
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δικοποίησης στις πρώτες τάξεις, µετά την εξέταση και άλλων παραγόντων που σχετίζονται µε 

την αποκωδικοποίηση, όπως για παράδειγµα η φωνολογική επίγνωση (Carlisle,1995;Casalis& 

Louis-Alexandre,2000; Μahony et al.,2000). Σύµφωνα, ωστόσο, µε τους Kuo & Anderson 

(2006:172), αυτή η πολύ µικρή σχέση µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη µονοµορφηµατικών 

λέξεων ή ψευδολέξεων στα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας αποκωδικοποίησης, αφού η 

αποκωδικοποίηση τέτοιων θεµάτων δεν απαιτεί αντίληψη της µορφολογικής τους δοµής. 

Εξάλλου, µελέτες παρέµβασης έχουν δείξει ότι η εξάσκηση στη µορφολογική επίγνωση δεν 

έχει καµιά σηµαντική επίπτωση στην αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων (Arnbak&Elbro,2000). 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα για τη σχέση µεταξύ παραγωγικής µορφολογικής επί-

γνωσης και αποκωδικοποίησης έχει στρέψει την προσοχή της στην αποκωδικοποίηση πολυ-

µορφηµατικών λέξεων (morphological complex words). Οι Carlisle & Stone(2005) βρήκαν ότι 

αγγλόφωνοι µαθητές Β΄ και Γ΄ τάξεων διάβαζαν µε µεγαλύτερη ακρίβεια και πιο γρήγορα δι-

σύλλαβες λέξεις που αποτελούνταν από δύο µορφήµατα και είχαν διαφανή µορφολογική 

δοµή, απ’ ότι δισύλλαβες µονοµορφηµατικές λέξεις, που ήταν εξισωµένες ως προς την ορθο-

γραφία, το µήκος της λέξης και την επιφανειακή συχνότητα(υψηλή). Τα αποτελέσµατά τους 

δείχνουν ότι ακόµα και µικροί αναγνώστες φαίνεται να χρησιµοποιούν τη µορφηµατική δοµή 

στην ανάγνωση παράγωγων λέξεων µε διαφανή δοµή. Πιθανόν η αναγνώριση του οικείου 

θεµατικού µορφήµατος και του επιθήµατος σε αυτές τις λέξεις να διευκολύνει την ανάγνωση 

της λέξης.  

 Αντίθετα, όταν η επιφανειακή συχνότητα της παράγωγης λέξης ήταν χαµηλή, η ανά-

γνωση δεν ήταν αυτόµατη ακόµα κι αν το θεµατικό µόρφηµα ήταν υψηλής συχνότητας και 

προφανώς οικείο. Ακόµα και οι µεγαλύτεροι µαθητές ήσαν λιγότερο ακριβείς και πιο αργοί 

στην ανάγνωση παράγωγων λέξεων χαµηλής επιφανειακής συχνότητας. Αυτό το εύρηµα είναι 

σύµφωνο µε τις αναφερόµενες επιπτώσεις του µήκους και της συχνότητας της λέξης στην 

ανάγνωση(δύο παράγοντες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την επίδοση στην αποκωδικο-

ποίηση) (Carlisle & Stone, 2005).  Εποµένως, η συχνότητα και η διαφάνεια της µορφολογικής 

δοµής  των παράγωγων λέξεων είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανό-

τητα αποκωδικοποίησης. Τα µικρότερα παιδιά έχουν καλύτερη επίδοση σε διαφανείς παράγω-

γες λέξεις µε υψηλή επιφανειακή συχνότητα παρά σε διαφανείς λέξεις µε χαµηλή επιφανειακή 

συχνότητα, ακόµα κι αν το θεµατικό µόρφηµα είναι υψηλής συχνότητας(Carlisle & 

Stone,2003). Τα µορφηµατικά συστατικά διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση σε οικείες, 

διαφανείς µορφολογικά λέξεις. 

Η ανεξάρτητη συµβολή της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης στην αποκωδικο-

ποίηση των γραπτών λέξεων έχει αποδειχτεί ότι αυξάνεται µε την ηλικία. Οι Casalis& Louis-

Alexandre (2000) βρήκαν ότι η παραγωγική µορφολογική επίγνωση γαλλόφωνων παιδιών στο 
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Νηπιαγωγείο, όπως αξιολογήθηκε  µε ένα κριτήριο συνένωσης µορφηµατικών συστατικών, 

προέβλεψε ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης στην αποκωδικοποίηση λέξεων στη 

Β΄τάξη αλλά όχι στην Α΄τάξη. Οι Carlisle & Stone(2003) απέδειξαν ότι οι µαθητές της 

Ε΄τάξης είναι ικανότεροι από τους µαθητές της Γ΄τάξης στο να εκµεταλλεύονται τις µορφολο-

γικές ενδείξεις για να αποκωδικοποιούν παράγωγες λέξεις. Οι Mann&Singson(2003) έδειξαν 

ότι στην Ε΄τάξη η παραγωγική µορφολογική επίγνωση και όχι η φωνολογική επίγνωση ήταν ο 

καλύτερος προάγγελος της αποκωδικοποίησης παράγωγων λέξεων, αφού έλεγξαν την επί-

δραση του λεξιλογίου και της βραχύχρονης µνήµης. Οι ίδιοι διαπίστωσαν ότι η συµβολή της 

φωνολογικής επίγνωσης στην αποκωδικοποίηση µειώνεται καθώς αυξάνει το επίπεδο της τά-

ξης από τη Γ΄τάξη και µετά, ενώ αντίθετα η συµβολή της µορφολογικής επίγνωσης αρχίζει να 

αυξάνει σηµαντικά στη ∆΄τάξη.  Οι Singson et al.(2000) έδειξαν επίσης ότι η επίγνωση της 

παραγωγικής µορφολογίας έχει µια ανεξάρτητη συµβολή στη αποκωδικοποίηση η οποία αυ-

ξάνεται συνεχώς µεταξύ Γ΄ και ΣΤ΄ τάξεων, ενώ αντίθετα η συµβολή της φωνολογικής επί-

γνωσης µειώνεται βαθµιαία. Οι Carlisle&Katz(2006) υποστηρίζουν την άποψη ότι η µορφη-

µατική ανάλυση και η εκτεταµένη αναγνωστική εµπειρία συµβάλλουν στην ταχύτητα και την 

ακρίβεια ανάγνωσης των παράγωγων λέξεων. Με άλλα λόγια, µε τον καιρό οι αναγνώστες γί-

νονται έµπειροι στη χρησιµοποίηση της µορφηµατικής ανάλυσης των παράγωγων λέξεων σαν 

ένα αυτόµατο συστατικό της αποκωδικοποίησης τέτοιων λέξεων.  

Αξίζει να τονιστεί ότι ελάχιστες µελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στην επί-

γνωση της παραγωγικής µορφολογίας και στην αναγνωστική κατανόηση. Οι Casalis & Louis-

Alexandre (2000) βρήκαν ότι η παραγωγική µορφολογική επίγνωση γαλλόφωνων παιδιών στο 

Νηπιαγωγείο, όπως αξιολογήθηκε  µε ένα κριτήριο κατάτµησης µορφηµατικών συστατικών 

και ένα κριτήριο αναγνώρισης της µορφολογικής δοµής παράγωγων λέξεων, προέβλεψε ένα 

σηµαντικό ποσοστό(35%) της διακύµανσης στην αναγνωστική κατανόηση στη Β΄ τάξη, πέρα 

από τη συµβολή της νοηµοσύνης και του λεξιλογίου. Οι Nagy et al.(2003) βρήκαν σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης, όπως αξιολογήθηκε µε ένα 

κριτήριο πολλαπλής επιλογής παραγωγικών επιθηµάτων, αγγλόφωνων µαθητών Β΄ τάξης, οι 

οποίοι προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, και της επίδοσής τους σε 

ένα τεστ αναγνωστικής κατανόησης. 

Παρόµοια εικόνα διαπιστώνουµε και στη µελέτη της Carlisle(2000) µε αγγλόφωνους 

µαθητές Γ΄ και Ε΄ τάξεων. Για τους µαθητές της Γ΄τάξης, η παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση, εξήγησε το 43% της διακύµανσης στην αναγνωστική κατανόηση. Ωστόσο, σύµφωνα 

µε τους Kuo & Anderson (2006:173) στη µελέτη αυτή δεν ελέγχθηκε η πιθανή επίδραση του 

λεξιλογίου και της φωνολογικής επίγνωσης, µε αποτέλεσµα να έχει υπερεκτιµηθεί η συµβολή 

της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. Η εξελικτική πορεία που προβάλλει από τις µελέ-
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τες πάνω στην αναγνωστική κατανόηση είναι σύµφωνη µε εκείνη που εµφανίζεται στην 

έρευνα πάνω στην αποκωδικοποίηση. Η σηµασία της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης 

στην ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης φαίνεται να αυξάνεται µε την ηλικία. 

Γενικά, η παραγωγική µορφολογική επίγνωση φαίνεται να συνδέεται στενότερα µε την 

ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας απ’ ότι η κλιτική, επειδή, πιθανότατα, η ανάπτυξή 

της προϋποθέτει την κατάκτηση σηµασιολογικών, φωνολογικών και συντακτικών γνώσεων. Η 

επίγνωση των συντακτικών, των φωνολογικών και των σχεσιακών ιδιοτήτων των παραγωγι-

κών προσφυµάτων είναι σηµαντικές, τόσο για την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων, 

όσο, κυρίως, και για την αναγνωστική κατανόηση(Mahony et al.,2000). Για παράδειγµα, η 

επίγνωση των συντακτικών ιδιοτήτων των παραγωγικών επιθηµάτων (η προσθήκη ενός παρα-

γωγικού επιθήµατος επιφέρει αλλαγή γραµµατικής κατηγορίας) συµβάλλει στην αύξηση της 

ταχύτητας ανάγνωσης  και στην κατανόηση του κειµένου που διαβάζει ο αναγνώστης, αφού 

το παραγωγικό επίθηµα που χρησιµοποιείται δίνει πληροφορίες για την κατηγορία στην οποία 

ανήκει η λέξη(π.χ. ρήµα, ουσιαστικό, επίθετο, επίρρηµα).Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν 

την κατανόηση της σύνταξης της πρότασης επιτρέποντας πιθανόν, µε αυτόν τον τρόπο, µεγα-

λύτερες και αποδοτικότερες οφθαλµικές κινήσεις(Mahony et al.,2000). Παράλληλα, οι φωνο-

λογικές ιδιότητες των παραγωγικών επιθηµάτων(και κάποιων προθηµάτων), φαίνεται να  επη-

ρεάζουν σηµαντικά τη διαδικασία της ανάγνωσης (Fowler & Liberman, 1995).  

 

4.8.3  Μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και αποκωδικοποίηση-κατανόηση   

          γραπτών κειµένων 

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν αρκετές έρευνες, στα αλφαβητικά ορθογραφικά συστή-

µατα τουλάχιστον, οι οποίες να διερευνούν την πιθανή σχέση της επίγνωσης της µορφολογίας 

της σύνθεσης µε την αναγνωστική ικανότητα. Σε µία µελέτη µε ολλανδόφωνους µαθητές 

Α΄τάξης οι Rispens et al.(2007) βρήκαν ότι η επίγνωση της µορφολογικής επίγνωσης της 

σύνθεσης, όπως αξιολογήθηκε µε ένα κριτήριο σχηµατισµού  σύνθετων ψευδολέξεων δε συ-

νέβαλε σηµαντικά στην ικανότητα αποκωδικοποίησης. Η ολλανδική γλώσσα, βέβαια, δεν εί-

ναι πολύ παραγωγική όσον αφορά στη σύνθεση. Επίσης, οι McBride-Chang et al.(2005) βρή-

καν µέτριες συσχετίσεις µεταξύ της επίδοσης αγγλόφωνων µαθητών της Β΄ τάξης σε ένα κρι-

τήριο χειρισµού µορφολογικής δοµής, στο οποίο τα 14 από τα 20 συνολικά θέµατα απαιτού-

σαν σχηµατισµό σύνθετων λέξεων, και της επίδοσής τους σε ένα τεστ αποκωδικοποίησης 

ψευδολέξεων. Αντίθετα,  οι Nagy et al.(2003) βρήκαν σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της επί-

δοσης αγγλόφωνων µαθητών της Β΄τάξης, οι οποίοι προέρχονταν από χαµηλά κοινωνικοοικο-

νοµικά στρώµατα, σε ένα κριτήριο εκτίµησης της µορφολογικής δοµής σύνθετων λέξεων και 

της επίδοσής τους σε ένα τεστ αναγνωστικής κατανόησης. Σε µία άλλη έρευνα οι Ku & 
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Anderson(2003) αξιολόγησαν ταυτόχρονα την παραγωγική µορφολογική επίγνωση και την 

επίγνωση των σύνθετων λέξεων σε µαθητές Β΄, ∆΄ και Στ΄ τάξεων από την Κίνα και τις 

Η.Π.Α. µε τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία απαιτούσαν  διαφορετική γνωστική δια-

δικασία. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η µορφολογική τους επίγνωση, συνολικά, προέ-

βλεψε ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης της αναγνωστικής κατανόησης ανεξάρτητα 

από το λεξιλόγιο, ιδιαίτερα στη Β΄και τη Στ΄ τάξη για τους αγγλόφωνους µαθητές. Είναι αξιο-

σηµείωτο ότι οι περισσότερες µελέτες που διερευνούν τη σχέση ανάµεσα στη µορφολογική 

επίγνωση της σύνθεσης και στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κει-

µένων έχουν διεξαχθεί µε µαθητές που οµιλούν την κινεζική γλώσσα, η οποία είναι µία 

γλώσσα πολύ πλούσια σε σχέση µε τη µορφολογία της σύνθεσης, αλλά µε λογογραφικό σύ-

στηµα γραφής. Για το λόγο αυτό τα ευρήµατα από τις έρευνες αυτές δεν αναφέρονται στην 

παρουσίαση των ερευνητικών δεδοµένων. 

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης 

µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων σε µία αλφαβητική 

γλώσσα ενδεχοµένως να επηρεάζεται από την παραγωγικότητα των κανόνων σύνθεσης της 

γλώσσας αυτής. Για παράδειγµα, η Κουρουπάκη(2004) βρήκε ότι η επίδοση ελληνόφωνων 

παιδιών του Νηπιαγωγείου  στο κριτήριο αναστροφής των µορφηµάτων, το οποίο αξιολόγησε 

την ικανότητά τους να χειρίζονται σύνθετες λέξεις, παρουσίασε τις µεγαλύτερες συσχετίσεις 

µε τα κριτήρια αξιολόγησης των αναδυόµενων αναγνωστικών τους δεξιοτήτων.  

Η σύνθεση είναι µια ιδιαίτερα παραγωγική διαδικασία στη Νέα Ελληνική και χρησιµο-

ποιείται κυρίως στην παραγωγή νεολογισµών. Τα προϊόντα της εφαρµογής της, δηλαδή τα 

σύνθετα, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του στοιχείου που αποκαλείται «λέξη»: ένα τόνο, συ-

γκεκριµένη σηµασία που δεν πηγάζει πάντα από τις σηµασίες των επιµέρους συστατικών και 

συστατικά µέρη που δεν είναι πάντα ολόκληρες λέξεις. Η επίγνωσή της προϋποθέτει ιδιαίτε-

ρες  γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες, γεγονός που καθιστά πιθανή τη σχέση της κυρίως 

µε την αναγνωστική κατανόηση. Η σειρά, για παράδειγµα, µε την οποία τοποθετούνται τα 

επιµέρους συνθετικά µέρη, στη σύνθεση µε σχέση εξάρτησης(π.χ. στραβοπατώ), διευκολύνει 

την κατανόηση, αφού η βάση του σχηµατισµού (β΄συνθετικό) προσδίδει τη γραµµατική κατη-

γορία και τη βασική σηµασία στο συντακτικό σχηµατισµό. 

 Η ελληνική γλώσσα περιλαµβάνει επίσης έναν πολύ µεγάλο αριθµό ρηµατικών συνθέ-

των, δηλαδή σύνθετα των οποίων το δεύτερο συνθετικό µέρος είναι ρήµα ή ρηµατικό παρά-

γωγο(π.χ. θαλασσοπνίγοµαι, ηλιοβασίλεµα). Ένα µεγάλο φάσµα σηµασιολογικών ρόλων φαί-

νεται να ικανοποιείται στο εσωτερικό των συνθέτων αυτών από τα πρώτα συνθετικά 

µέρη(Ράλλη,2005). Εξάλλου, η στενή σχέση της σύνθεσης µε την κλίση, στην ελληνική 
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γλώσσα προσδίδει στις σύνθετες λέξεις µορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά(π.χ. πτώση, αριθµό 

κτλ.) τα οποία συµµετέχουν σε συντακτικές διαδικασίες(π.χ. συµφωνία). 

 

 4.9  Κριτική της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της έρευνας  

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας µας παρουσιάσαµε µια σχετικά αναλυτική βιβλιο-

γραφική επισκόπηση, η οποία αναφέρεται στο πρόβληµα της έρευνάς µας. Στην παρουσίαση 

αυτή αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες και οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται στην έρευνα της 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού. 

Βασικός σκοπός µας ήταν να γίνει αναλυτική διερεύνηση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφο-

λογικής επίγνωσης µαθητών Α΄και Β΄τάξεων και να παρουσιαστεί η σχέση της µε τις δεξιότη-

τες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων, που αποτελεί και το αντικείµενο 

της έρευνάς µας. 

Γενικά, φαίνεται ότι η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης είναι µία σύνθετη διαδι-

κασία, όπως είναι και η ανάπτυξη όλων των µεταγλωσσικών ικανοτήτων, η οποία προχωράει 

από την επίγνωση των απλών µορφολογικών σχέσεων προς την επίγνωση πιο σύνθετων παρα-

γωγικών σχέσεων (Μανωλίτσης, 2006). Ενώ η συνειδητοποίηση σηµαντικών κλιτικών κανό-

νων φαίνεται να ολοκληρώνεται, γενικά, στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού, η συνειδητο-

ποίηση της δοµής των συνθέτων και της παραγωγικής µορφολογίας συνεχίζει να αναπτύσσε-

ται σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού. Οι επιµέρους, δηλαδή, πτυχές που συνθέτουν τη δοµή 

της µορφολογικής επίγνωσης φαίνεται να ακολουθούν διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης αν και 

απαιτείται αυστηρότερη και περισσότερο πολυδιάστατη αξιολόγησή τους. Η επιλογή κατάλ-

ληλων κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης αποτελεί µια διαδικασία που 

απαιτεί µεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει κίνδυνος είτε υπερεκτίµησης είτε συντηρητικής εκτί-

µησής της. ∆εδοµένου ότι η µορφολογική επίγνωση εµπλέκεται στενά µε άλλες πτυχές της 

γλωσσικής ικανότητας και των µεταγλωσσικών ικανοτήτων, µπορεί να είναι αδύνατο να απο-

κτήσουµε µια απόλυτη µέτρησή της (Kuo & Anderson, 2006). 

 Τα δεδοµένα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση δείχνουν ότι η ηλικία των παιδιών που 

θα αξιολογηθούν, αλλά και ο ερευνητικός σκοπός που έχει τεθεί, είναι τα κύρια στοιχεία για 

την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης και ενισχύουν την άποψη 

ότι η µορφολογική επίγνωση είναι µια σύνθετη µεταγλωσσική ικανότητα, για την αξιολόγηση 

της οποίας θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη µας και άλλες παραµέτρους όπως η ηλικία 

(Fowler & Liberman,1995; Singson et al.,2000), η νοηµοσύνη (Singson et al., 2000), το λεξι-

λόγιο (Fowler & Liberman,1995;Fowler et al.,2003;Ku&Anderson,2003),η βραχύχρονη 

µνήµη (Mann & Singson, 2003), η συντακτική επίγνωση (Kuo & Anderson, 2006), η φωνολο-

γική επίγνωση(Fowler & Liberman,1995; Casalis & Louis- Alexandre, 2000) και οι ικανότη-
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τες της ανάγνωσης (Carlisle, 2000; Singson et al, 2000) και της γραφής(Nunes et al., 

1997;Bryant et al., 1999).  

Τα ευρήµατα πολυάριθµων µελετών, σε διάφορες γλώσσες µε διαφορετικά ορθογρα-

φικά συστήµατα, αποδεικνύουν ότι οι µαθητές στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού είναι 

ικανοί να χειρίζονται συνειδητά βασικές λειτουργικές πτυχές της κλιτικής µορφολογίας 

(Berko,1958; Brittain,1970;Carlisle,1995;Casalis&Louis-Alexandre,,2000;Fowler et al.,2003).  

Ωστόσο, η βιβλιογραφική ανασκόπηση δε διαφωτίζει την ηλικία  κατά την οποία τα παιδιά 

αντιλαµβάνονται πλήρως τις αφηρηµένες µορφοφωνηµατικές αντιπροσωπεύσεις των κλιτών 

λεξιλογικών στοιχείων, σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα(Kuo&Anderson, 2006). 

Αντίθετα, οι µαθητές στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου φαίνεται να έχουν µόνο 

υποσυνείδητη γνώση των παράγωγων µορφών (Tyler& Nagy, 1989;Anglin,1993; Carlisle & 

Nomanbhoy,1993; Fowler & Liberman, 1995; Carlisle,1995; Carlisle,2003; Kuo & Anderson, 

2006), καθώς η συνειδητοποίηση της παραγωγικής µορφολογίας προϋποθέτει πιο πολύπλοκες 

σχεσιακές, συντακτικές και καταµεριστικές γνώσεις απ’ ότι η κλιτική µορφολογία(Tyler& 

Nagy, 1989; Mahony et al.,2000; Kuo & Anderson, 2006).  

Βέβαια η συντριπτική πλειονότητα των ερευνών για την παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση προέρχεται από την Αγγλία και τις Η.Π.Α, όπου είναι η ευρύτερα µελετηµένη πτυχή 

της µορφολογικής επίγνωσης. Στην αγγλική γλώσσα η κλιτική µορφολογία περιλαµβάνει ένα 

πολύ µικρό αριθµό επιθηµάτων υψηλής συχνότητας, ενώ, αντίθετα, τα παραγωγικά επιθήµατα 

είναι κατά πολύ περισσότερα και οι παράγωγοι τύποι έχουν σχετικά χαµηλή συχνότητα, ει-

δικά στον προφορικό λόγο. Επίσης, στη συγκεκριµένη γλώσσα, η παραγωγική µορφολογία 

περιλαµβάνει συνήθως πολύπλοκες φωνολογικές και σηµασιολογικές µετατροπές, ενώ οι 

µορφολογικές δοµές στην κλιτική µορφολογία είναι πιο διαφανείς (Mahony et al.,2000). 

Εντούτοις, παρόµοια ευρήµατα προκύπτουν και σε άλλες γλώσσες, µε διαφορετικά κλιτικά 

και παραγωγικά µορφολογικά συστήµατα, όπως η γαλλική(Casalis& Louis-Alexandre,2000) 

και η σερβική (Fowler et al.,2003).  

Η επίγνωση της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων είναι ίσως η λιγότερο µελετηµένη 

πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης, στα αλφαβητικά συστήµατα γραφής. Αν και φαίνεται να 

αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο (Ku&Anderson,2003), 

εντούτοις, αναπτύσσεται συνήθως νωρίτερα από την παραγωγική µορφολογική επίγνωση και 

εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των κανόνων σύνθεσης µιας γλώσσας (Kuo& Anderson, 

2006). Ωστόσο, η γενίκευση των ευρηµάτων από την αγγλική γλώσσα δε δικαιολογείται, 

αφού η σύνθεση στη γλώσσα αυτή είναι µια σχετικά απλή διαδικασία, όπου έχουµε κυρίως 

την ένωση λέξεων και όχι θεµατικών µορφηµάτων(πχ. lemontree, schoolbus).Παραµένει 
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ασαφές σε ποια ηλικία οι µαθητές του δηµοτικού αρχίζουν να διακρίνουν τις διαφανείς σύν-

θετες λέξεις µε βάση τα µορφηµατικά τους συστατικά. 

Η εικόνα που αναδύεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία τόσο στην αγγλική γλώσσα 

όσο και σε άλλες αλφαβητικές γλώσσες, οι οποίες διαφέρουν ως προς το βαθµό διαφάνειας, 

είναι ότι η µορφολογική επίγνωση έχει µια περιορισµένη συµβολή στην ανάπτυξη της ανα-

γνωστικής ικανότητας των αρχάριων µαθητών (Brittain,1970;Carlisle&Nomanbhoy,1993; 

Carlisle,1995; Casalis& Lοuis-Alexandre,2000), ενώ η συµβολή της αυξάνεται ολοένα καθώς 

οι µαθητές περνούν τα αρχικά στάδια της ανάγνωσης(Μahony et al.,2000; Singson et al.,2000; 

Deacon & Kirby,2004). Μάλιστα, η µορφολογική επίγνωση φαίνεται να είναι λιγότερο ση-

µαντική για την αποκωδικοποίηση γραπτών κειµένων παρά για την αναγνωστική κατανό-

ηση(Carlisle, 1995; Casalis&Lοuis-Alexandre,2000;Nagy et al., 2003). Ωστόσο, οι έρευνες 

που υποστηρίζουν αυτό το συµπέρασµα είτε έχουν διεξαχθεί µε αρχάριους, στη διαδικασία 

κατάκτησης της γραφοφωνηµικής αντιστοίχησης, αναγνώστες είτε αξιολογούν την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης µε κριτήρια γνώσης γραµµάτων ή µε κριτήρια ανάγνωσης µονοµορφηµα-

τικών λέξεων και ψευδολέξεων. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί, γιατί θα πρέπει η µορφολογική 

επίγνωση να διευκολύνει την επίδοση σε τέτοια στοιχεία, αφού η αποκωδικοποίησή τους δεν 

απαιτεί συνειδητοποίηση της µορφολογικής δοµής (Kuo& Anderson,2006).  

Ειδικότερα, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού η σχέση ανάµεσα στην επίγνωση της κλι-

τικής µορφολογίας και στην ικανότητα αποκωδικοποίησης φαίνεται να είναι µικρή ανεξάρ-

τητα από τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της αποκωδικοποίη-

σης(κείµενα ή µεµονωµένες λέξεις χωρίς µορφολογική δοµή), ενώ µεγαλύτερη φαίνεται να εί-

ναι η σχέση µε την αναγνωστική κατανόηση(Casalis&Lοuis-Alexandre, 2000; Muller& Brady 

,2001;Rispens et al., 2007). Όµως, ο βαθύτερος µηχανισµός που συνδέει την επίγνωση της 

κλιτικής µορφολογίας µε την αναγνωστική ικανότητα παιδιών που βρίσκονται στα αρχικά 

στάδια εκµάθησης της ανάγνωσης, παραµένει ανεξερεύνητος ακόµα (Kuo& Anderson,2006). 

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη σχέση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης µε τις 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων(Casalis&Lοuis-

Alexandre,2000; Nagy et al.,2003). Βέβαια στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού τα παιδιά 

διαβάζουν πρώτιστα λέξεις µε απλή µορφολογική δοµή και προφανώς η παραγωγική 

µορφολογική επίγνωση δεν µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο. Αντίθετα, στις µεσαίες και 

στις µεγάλες τάξεις του δηµοτικού οι µελέτες δείχνουν ότι η ανεξάρτητη συµβολή της στη 

µάθηση της ανάγνωσης αυξάνεται σηµαντικά (Singson et al.,2000;Deacon & Kirby, 2004), 

επειδή, πιθανότατα, αυξάνεται ο αριθµός των παράγωγων λέξεων που συναντούν τα παιδιά.   

Η µορφολογική επίγνωση είναι µια πολυδιάστατη έννοια, εµπλέκεται µε άλλες πτυχές 

της γλωσσικής ικανότητας και συνεπώς, αναπόφευκτα, προσεγγίζεται κάπως διαφορετικά από 
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διάφορους ερευνητές. Εξάλλου, η ανάπτυξη των επιµέρους πτυχών της εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την παραγωγικότητα των κανόνων σχηµατισµού των λέξεων σε µία γλώσσα. Η 

περαιτέρω εξέλιξη στην κατανόηση της ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης και στη 

σχέση της µε τη µάθηση της ανάγνωσης θα εξαρτηθεί από τη διελεύκανση των ρόλων που δι-

αδραµατίζουν άλλοι σχετικοί µε το γραµµατισµό παράγοντες, όπως η φωνολογική επίγνωση, 

η συντακτική επίγνωση, το λεξιλόγιο, οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης και η βραχύχρονη 

µνήµη (Kuo& Anderson,2006). 

Ωστόσο, οι περισσότερες µελέτες που διερευνούν τη σχέση της µορφολογικής επίγνω-

σης µε την αναγνωστική ικανότητα εστιάζονται σε αγγλόφωνα υποκείµενα. Όµως, η αγγλική 

είναι µία γλώσσα µε φτωχότερο µορφολογικό σύστηµα και µε λιγότερο διαφανές ορθογρα-

φικό σύστηµα από άλλες γλώσσες. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της µορφολογικής επίγνωσης στη 

µάθηση της ανάγνωσης µπορεί να εξαρτάται και από τον τρόπο που κωδικοποιούνται τα 

µορφήµατα σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα. Για παράδειγµα, ενώ το φωνήεν «α » 

αναπαριστά ένα και µόνο ένα ήχο στα Ελληνικά, στα Αγγλικά µπορεί να αναπαριστά πολλούς 

διαφορετικούς ήχους (όπως δείχνει η ανάγνωση των λέξεων bake, hat, car, was). Στο αγγλικό 

ορθογραφικό σύστηµα, η προφορά ενός φωνήεντος εξαρτάται κυρίως από τα σύµφωνα που 

ακολουθούν(Mann & Singson,2003). Επιπλέον η αγγλική γλώσσα έχει ένα πολύ φτωχό 

κλιτικό σύστηµα, µε περιορισµένο αριθµό κλιτικών επιθηµάτων. Κατά το σχηµατισµό δε των 

παράγωγων µορφών πολλές φορές έχουµε αλλαγή της προφοράς του θεµατικού µορφήµατος, 

γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώρισή του (Fowler et al.,2003). Συνεπώς τα ευρήµατα των 

µελετών µε αγγλόφωνα υποκείµενα πρέπει να εξετάζονται µε προσοχή, όταν πρόκειται να 

γενικευθούν για τη µάθηση της ανάγνωσης και σε άλλες γλώσσες. Εξάλλου, τα παιδιά που 

προέρχονται από την Αγγλία ή τις Η.Π.Α. εισάγονται στις δεξιότητες του γραπτού λόγου πριν 

την ηλικία των 6 ετών, ενώ, αντίθετα, εκείνα που προέρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες, 

τη Γερµανία ή την Ελλάδα δεν έχουν ανάλογες εµπειρίες πριν την ηλικία αυτή (Μανωλίτσης, 

2000). 

Ειδικά στον ελληνικό χώρο η  εξέταση του ρόλου που πιθανόν να διαδραµατίζει η 

µορφολογική επίγνωση στη µάθηση της ανάγνωσης, δεν έχει τύχει έως σήµερα συστηµατικής 

ερευνητικής προσοχής. Το διαφανές σύστηµα ανάγνωσης της ελληνικής είναι πιθανό να 

στρέφει την προσοχή των παιδιών περισσότερο στα φωνήµατα παρά στα µορφήµατα τουλάχι-

στον κατά τα πρώτα στάδια µάθησης της ανάγνωσης (Μανωλίτσης, 2006:3).Αντίθετα, τα τε-

λευταία χρόνια, έχουν δηµοσιευθεί ερευνητικά στοιχεία που επισηµαίνουν ότι η ευαισθητο-

ποίηση ελληνόφωνων παιδιών στη µορφολογική δοµή της γλώσσας σχετίζεται στενά µε την 

ανάπτυξη της ορθογραφικής τους ικανότητας(ορθογραφηµένης γραφής) κατά τη σχολική ηλι-

κία (Bryant et al,1999; Harris & Giannuli,1999 ;Καρατζάς,2000;Αϊδίνης,2001). Η χρήση 
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µορφοσυντακτικών πληροφοριών για την ορθογραφηµένη γραφή θεωρείται απαραί-

τητη(Nunes,Aidinis & Bryant, 2006). 

Σε µία από τις ελάχιστες σχετικές έρευνες οι Αϊδίνης & ∆αλακλή (2004) έδειξαν ότι οι 

δεξιότητες µορφοσυντακτικής επίγνωσης µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δηµοτικού(επιδόσεις σε 

κριτήρια µορφοσυντακτικής επίγνωσης, που απαιτούσαν µεταξύ άλλων και το χειρισµό µορ-

φηµάτων) σχετίζονται µε τις αναγνωστικές τους ικανότητες. Στη µελέτη αυτή η µορφοσυντα-

κτική επίγνωση παρουσίασε υψηλότερη συµβολή στην εξήγηση της διακύµανσης της ανα-

γνωστικής ικανότητας από τη φωνολογική επίγνωση. Όπως σηµειώνει ο Μανωλίτσης(2006) 

αν και τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν µια πρώτη εικόνα, δε µας παρέχουν ασφαλή συµπερά-

σµατα για το ρόλο των µορφηµάτων στην απόκτηση της ανάγνωσης στα Ελληνικά, επειδή δεν 

ξεκαθαρίζουν ποια από τις δύο µεταγλωσσικές ικανότητες σχετίσθηκε στενότερα µε την ανα-

γνωστική ικανότητα, η µελέτη δεν ήταν διαχρονική, αν και ελέγχθηκε ο παράγοντας ηλικία, 

και εποµένως δεν ξεκαθαρίζεται σε ποιο βαθµό επηρέασε η ίδια η αναγνωστική ικανότητα τις 

µεταγλωσσικές ικανότητες των παιδιών. Επίσης, δε φαίνεται από τη µελέτη αυτή ποιος ήταν ο 

ρόλος της µορφοσυντακτικής επίγνωσης στην ανάγνωση σε καθεµία τάξη χωριστά. 

∆ύο άλλες έρευνες οι οποίες προσπάθησαν να διερευνήσουν το ρόλο που διαδραµατίζει 

η µορφολογική επίγνωση, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης στα Ελληνικά, βρή-

καν αξιόλογα δεδοµένα. Τα στοιχεία από την πρώτη µελέτη(Κουρουπάκη,2004; Manolitsis & 

Kouroupaki, 2005), δείχνουν ότι η µορφολογική επίγνωση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο 

συνδέεται µε τις αναδυόµενες αναγνωστικές τους δεξιότητες διαµέσου της επεξεργασίας των 

φωνολογικών πληροφοριών που απαιτούνται για το χειρισµό και τον έλεγχο των µορφηµά-

των. Η δεύτερη ερευνητική µελέτη(Μανωλίτσης,2006), η οποία αποτελεί τη διαχρονική συνέ-

χεια της πρώτης, εξέτασε το ρόλο της µορφολογικής επίγνωσης των παιδιών του Νηπιαγω-

γείου στην ανάπτυξη των αναγνωστικών ικανοτήτων τους (ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων και 

ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων) κατά τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η 

µορφολογική επίγνωση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο προέβλεψε το 11% της διακύµανσης 

της αναγνωστικής ακρίβειας στην Α΄ τάξη, ανεξάρτητα από της επιδράσεις του κοινωνικοοι-

κονοµικού επιπέδου των γονέων, της νοηµοσύνης, των πρώιµων αναγνωστικών γνώσεων και 

της συντακτικής επίγνωσης των παιδιών. Εντούτοις, η µορφολογική επίγνωση δεν µπόρεσε να 

προβλέψει σηµαντικά την αναγνωστική ακρίβεια ανεξάρτητα από την επίδραση της φωνολο-

γικής επίγνωσης. 

 Τα παιδιά, δηλαδή, κατά τις πρώτες αυτές φάσεις της απόκτησης της αναγνωστικής 

ικανότητας στα Ελληνικά, δείχνουν να στηρίζονται κυρίως στις φωνολογικές τους γνώσεις. 

Ένα αξιοσηµείωτο, ωστόσο,  εύρηµα στην έρευνα αυτή ήταν ότι η µορφολογική επίγνωση 

είχε ελαφρά ισχυρότερη σχέση από τη φωνολογική επίγνωση µε την ταχύτητα ανάγνωσης, αν 
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και οι συσχετίσεις ήταν χαµηλού βαθµού. Όπως, όµως, αναφέρει ο Πόρποδας(2002: 362) ο 

βαθµός δυσκολίας για την ανάγνωση λέξεων µε διαφορετική ορθογραφική δοµή στα Ελλη-

νικά αξιολογείται µε περισσότερη αξιοπιστία από τη µέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας 

παρά από τη µέτρηση της αναγνωστικής ακρίβειας. Ενδεχοµένως τα ευρήµατα της έρευνας 

αυτής να αποτελούν µία πρώτη ένδειξη ότι η µορφολογική επίγνωση παίζει σπουδαιότερο 

ρόλο από τη φωνολογική επίγνωση κατά την ορθογραφική και µορφογραφική φάση της ανα-

γνωστικής ανάπτυξης στα Ελληνικά, αν και απαιτούνται περισσότερα διαχρονικά και πειρα-

µατικά δεδοµένα για να διερευνηθεί πληρέστερα η µορφή της σχέσης της απόκτησης της ανα-

γνωστικής ικανότητας στα Ελληνικά µε τη µορφολογική επίγνωση (Μανωλίτσης,2006:7). 

Εποµένως, µια ευρύτερη έρευνα για τη µορφολογική επίγνωση ελληνόφωνων µαθητών 

που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σε σχέση µε τις δεξιότητες αποκωδικο-

ποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων, θεωρείται αναγκαία εξαιτίας της έλλειψης τέ-

τοιων µελετών στη χώρα µας. Πέρα όµως από την έλλειψη αυτή, υπάρχουν και άλλοι πιο 

ουσιαστικοί λόγοι για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας έρευνας: 

α) Η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της µορφολογικής 

της δοµής. Είναι µία «πλούσια» µορφολογικά γλώσσα και η γραµµατική της στηρίζεται κυ-

ρίως στη µορφολογία. Για παράδειγµα, οι συντακτικές λειτουργίες της ελληνικής γλώσσας 

εκφράζονται κυρίως µέσα από τα µορφήµατα κι όχι από τη σειρά των λέξεων µέσα στην πρό-

ταση, όπως γίνεται στην αγγλική γλώσσα(Κατή,2000:156). Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό 

της ελληνικής φαίνεται να δυσκολεύει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την ορθή σειρά των 

λέξεων σε µια πρόταση, αφού αυτή δεν είναι πάντα σταθερή. Συνεπώς, αναµένεται οι ελλη-

νόφωνοι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων να έχουν περισσότερο αυξηµένη τη συνειδητοποίηση της 

µορφολογικής δοµής της γλώσσας παρά της ορθής σειράς των λέξεων(Μανωλίτσης, 

2000:118).  

β) Στην ελληνική γλώσσα οι περισσότερες λέξεις είναι πολυσύλλαβες και πολυµορφη-

µατικές, ενώ ταυτόχρονα οι µονοσύλλαβες είναι κυρίως λειτουργικές λέξεις, χωρίς να έχουν 

συγκεκριµένο περιεχόµενο. Έτσι, για την κατασκευή των ελληνικών κριτηρίων καταφεύγουµε 

στη χρησιµοποίηση πολυσύλλαβων λέξεων, οι οποίες µπορούν να απεικονίσουν το περιεχό-

µενό τους. Αντίθετα, στα αντίστοιχα αγγλικά κριτήρια χρησιµοποιούνται πολλές µονοσύλλα-

βες λέξεις, αφού στην αγγλική γλώσσα οι λέξεις αυτές αποτελούν ανεξάρτητα µορφήµατα µε 

συγκεκριµένο περιεχόµενο. Αυτή η µεθοδολογική διαφορά ως προς το µήκος των λέξεων, που 

χρησιµοποιούνται στα κριτήρια, µπορεί να επηρεάζει τις απαιτήσεις της επεξεργασίας πληρο-

φοριών σε βάρος της ελληνικής εφαρµογής (Μανωλίτσης, 2000:117). 

Στη δική µας έρευνα επιλέξαµε να αξιολογήσουµε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολο-

γικής επίγνωσης ελληνόφωνων µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δηµοτικού χρησιµοποιώντας διά-
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φορα κριτήρια, µε σκοπό να αξιολογήσουµε όλες τις επιµέρους πτυχές της, όπως είναι η 

κλιτική και η παραγωγική µορφολογική επίγνωση, αλλά και η επίγνωση των σύνθετων λέ-

ξεων. Οι περισσότερες µελέτες εξετάζουν κυρίως τη σχέση µεταξύ µιας µόνο επιµέρους πτυ-

χής της µορφολογικής επίγνωσης και της µάθησης της ανάγνωσης. Θα πρέπει, εποµένως, να 

διερευνηθεί αν η µορφολογική επίγνωση συνιστά µια οµοιογενή ικανότητα ή αν οι επιµέρους 

πτυχές της σχετίζονται µεµονωµένα µε τη µάθηση της ανάγνωσης. Eξάλλου, η διερεύνηση 

των επιµέρους πτυχών σε σχέση µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

γραπτών κειµένων µπορεί να αναδείξει τις διαφορετικές µορφολογικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για τις αναγνωστικές αυτές δεξιότητες. Τα αποτελέσµατα αυτής της διερεύνησης 

ενδεχοµένως να αποτελέσουν  µια πρώτη βάση, ώστε να οικοδοµήσουµε αποτελεσµατικότερα 

το σχεδιασµό που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών 

που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξης του δηµοτικού. 

Όπως προέκυψε από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι περισσότερες έρευνες που διε-

ρευνούν τη σχέση µεταξύ µορφολογικής επίγνωσης και µάθησης της ανάγνωσης στις δύο 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού, αξιολογούν κυρίως την ικανότητα αποκωδικοποίησης ως δείκτη 

αναγνωστικής ικανότητας, επειδή ενδεχοµένως  είναι εύκολη στη µέτρηση και έχει υψηλή 

συσχέτιση µε την αναγνωστική κατανόηση στους αρχάριους αναγνώστες (Siegel,1993). Θεω-

ρήσαµε, ωστόσο, εξαιρετικά ενδιαφέρον να µελετήσουµε τη σχέση της µορφολογικής επί-

γνωσης µε την αναγνωστική κατανόηση σε µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων, δηλαδή να εξετάσουµε 

αν η µορφολογική επίγνωση σχετίζεται µε την αναγνωστική κατανόηση ήδη από τις πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας, όπως διατυπώνονται 

στο κεφάλαιο που ακολουθεί, προκύπτουν εύλογα από την εκτενή ανασκόπηση της βιβλιο-

γραφίας για τη διαµορφωµένη έως τώρα πορεία έρευνας του συγκεκριµένου θέµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
              
5.1 Σκοπός της έρευνας 
 
Με βάση το προηγούµενο θεωρητικό πλαίσιο η έρευνά µας στοχεύει, µε δεδοµένα από 

τον ελληνικό χώρο, να διερευνήσει το βαθµό ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των 

µαθητών στις δύο πρώτες τάξεις (Α΄ και Β΄) του ∆ηµοτικού Σχολείου και να αξιολογήσει όσο 

το δυνατό αντικειµενικότερα τις πτυχές της. Προσπαθεί, επίσης, να διερευνήσει αν η 

µορφολογική επίγνωση σχετίζεται ή όχι µε τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση, προκειµένου να 
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διαπιστωθεί αν οι µεταµορφολογικές ικανότητες των µαθητών, στις δύο αυτές τάξεις, 

διευκολύνουν ή όχι τη µάθηση της ανάγνωσης.  

   Ο σκοπός, εποµένως, της έρευνας είναι διπλός: 

1. Aφενός να διερευνήσει  τη φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής 

επίγνωσης  ελληνόφωνων µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

2. Αφετέρου να διερευνήσει τη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων ελληνόφωνων µαθητών Α΄και 

Β΄ τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

           

Πιο συγκεκριµένα η έρευνα αυτή έχει τους εξής ειδικότερους στόχους:  

 

 Nα διαπιστώσει εάν και σε ποιο βαθµό έχουν αναπτυχθεί και στις δύο τάξεις, οι τρεις 

πτυχές που συνθέτουν τη µορφολογική επίγνωση (επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας, 

επίγνωση της παραγωγικής µορφολογίας, επίγνωση της µορφολογίας των συνθέτων) 

και αν οι επιµέρους αυτές πτυχές ακολουθούν διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης. 

 Nα ανιχνεύσει παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης. 

 Nα διερευνήσει αν ο βαθµός ανάπτυξης των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής 

επίγνωσης των µαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου έχει σχέση ή 

όχι µε τη δεξιότητά τους τόσο στην αποκωδικοποίηση λέξεων όσο και στην κατανόηση 

προτάσεων ή κειµένων. 

 Nα µελετήσει αν η µορφολογική επίγνωση αποτελεί ικανοποιητικό δείκτη διαχωρισµού 

των πληθυσµών των «καλών» και των «κακών» αναγνωστών σε καθεµιά τάξη. 

     

 

5.2 Οι υποθέσεις της έρευνας 

Η σύνθεση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδοµένων οδηγεί στη διατύπωση των 

παρακάτω υποθέσεων: 

1η Γενική Υπόθεση: Το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την τάξη φοίτησης των µαθητών των δύο πρώτων τά-

ξεων δηµοτικού σχολείου. 

Ειδικότερα: 

α)  Η µέση επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης στην αξιολόγηση της κλιτικής µορφολο-

γικής επίγνωσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ τάξης.  



 96

β) Η µέση επίδοση των µαθητών της Β΄τάξης στην αξιολόγηση της παραγωγικής µορ-

φολογικής επίγνωσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ 

τάξης.  

γ)  Η µέση επίδοση των µαθητών της Β΄τάξης στην αξιολόγηση της µορφολογικής επί-

γνωσης της σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ 

τάξης.  

2η Γενική Υπόθεση: Οι επιµέρους πτυχές που συνθέτουν τη µορφολογική επίγνωση των 

µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων (επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας, επίγνωση της παραγωγικής 

µορφολογίας, επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης) εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές ως 

προς το επίπεδο ανάπτυξής τους. 

Ειδικότερα: 

α)  Οι µέσες επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στην αξιολόγηση της κλιτικής 

µορφολογικής επίγνωσης είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις µέσες επιδόσεις τους στην αξι-

ολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης και από τις µέσες επιδόσεις τους στην 

αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. 

β) Οι µέσες επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στην αξιολόγηση της µορφολογι-

κής επίγνωσης της σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις µέσες επιδόσεις τους στην 

αξιολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης.  

γ) Οι επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφο-

λογικής επίγνωσης εµφανίζουν θετική σηµαντική συνάφεια. 

3η Γενική Υπόθεση: Το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιείται σηµαντικά, σε καθεµιά τάξη ξεχωριστά, ανά-

λογα µε την ηλικία των υποκειµένων. 

 

 

4η Γενική Υπόθεση:  Το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δε διαφοροποιείται σηµαντικά από ενδογενείς και εξωγενείς 

παράγοντες τέτοιους, όπως το φύλο, η σειρά γέννησης  και το µέγεθος της οικογένειας των 

υποκειµένων. 

5η Γενική Υπόθεση: Οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων που προέρχονται από γονείς µε 

υψηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο έχουν σηµαντικά έχουν υψηλότερες ικανότητες 

µορφολογικής επίγνωσης από τους συµµαθητές τους που προέρχονται από γονείς µε χαµηλό-

τερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.  
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6η Γενική Υπόθεση: Υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των ικανοτήτων µορφολογικής 

επίγνωσης και της ικανότητας αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων των µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων.  

Ειδικότερα: 

α)  Οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν υψη-

λότερη θετική συνάφεια µε την ικανότητα ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων απ’ ότι µε την ικανό-

τητα ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων. 

β)   Οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων 

διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συνάφειάς τους µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης 

γραπτών λέξεων. 

7η Γενική Υπόθεση: Υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των ικανοτήτων µορφολογικής 

επίγνωσης και της ικανότητας κατανόησης γραπτών κειµένων των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων 

διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συνάφειάς τους µε την ικανότητα κατανόησης γραπτών 

κειµένων. 

β) Οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν υψη-

λότερη θετική συνάφεια µε την ικανότητα κατανόησης γραπτών κειµένων απ’ ότι µε την 

ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών κειµένων.  

8η Γενική Υπόθεση: Οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων µε υψηλότερες ικανότητες µορφο-

λογικής επίγνωσης έχουν σηµαντικά υψηλότερες ικανότητες στην αποκωδικοποίηση γραπτών 

λέξεων και στην κατανόηση γραπτών κειµένων από τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερες 

ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης. 

 

 

 

9η Γενική Υπόθεση: Οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων προσφέρουν κάποιες ενδείξεις για ενδεχόµενες προβλέψεις µεταγενέστερων αποτελε-

σµάτων των µαθητών στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων. 

10η Γενική Υπόθεση: Οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων αποτελούν ικανοποιητικό δείκτη διαχωρισµού των πληθυσµών των «καλών» και των 

«κακών» αναγνωστών τόσο ως προς την αποκωδικοποίηση όσο και ως προς την κατανόηση 

γραπτών κειµένων. 
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Οι πέντε πρώτες γενικές υποθέσεις ανταποκρίνονται στον πρώτο σκοπό της έρευνάς 

µας, ενώ οι υπόλοιπες πέντε ανταποκρίνονται στο δεύτερο σκοπό µας. 

Τις υποθέσεις αυτές αναλάβαµε να επαληθεύσουµε µε την έρευνά µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1  Μέθοδος και σχεδιασµός της έρευνας 

Με την παρούσα έρευνα επιδιώκουµε, αρχικά, να µελετήσουµε αλλά και να συγκρί-

νουµε το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και 

Β΄ τάξεων δηµοτικού. Η καταλληλότερη µέθοδος που συνίσταται σ’ αυτές τις περιπτώσεις εί-

ναι η  γενετική µέθοδος, η οποία θεωρείται κατάλληλη για τη µελέτη ψυχοπαιδαγωγικών φαι-
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νοµένων τα οποία παρουσιάζουν χρονικότητα στην εκτύλιξή τους (Βάµβουκας,2002:216). Για 

τις ανάγκες της έρευνάς µας χρησιµοποιήσαµε τη συγχρονική µορφή της, καθώς το θέµα που 

µας ενδιαφέρει µελετάται µε τη χρήση διαφορετικών οµάδων υποκειµένων την ίδια χρονική 

στιγµή.  

Συγχρόνως, όµως, η έρευνά µας επιχειρεί να διερευνήσει την ύπαρξη ή µη κάποιας λει-

τουργικής σχέσης ανάµεσα στις µεταµορφολογικές ικανότητες των µαθητών καθεµιάς τάξης 

και τις δεξιότητές τους ως προς την αποκωδικοποίηση και κατανόηση γραπτών κειµένων. Για 

την πραγµατοποίηση αυτού του στόχου επιλέξαµε ως ερευνητική µεθοδολογική τεχνική την 

έρευνα συσχετίσεων (Cohen & Manion,1997)3. Αυτού του είδους οι έρευνες είναι κατάλληλες 

σε περιπτώσεις που επιθυµούµε να αποσαφηνίσουµε τις πιθανές σχέσεις που υπάρχουν 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες δεδοµένων από την ίδια οµάδα υποκειµένων. Ειδικό-

τερα, επιλέξαµε τη διµεταβλητή συσχέτιση ως βασική µεθοδολογική τεχνική διακρίβωσης 

σχέσεων. Επιλέξαµε, επίσης, την παλινδροµική ανάλυση ως τεχνική πολλαπλής συσχέτισης, 

προκειµένου να προσδιορίσουµε το βαθµό σύνδεσης- επίδρασης ανάµεσα σε τρεις ή περισσό-

τερες µεταβλητές ταυτόχρονα. Η τεχνική αυτή µπορεί να φανερώσει την επίδραση µιας ανε-

ξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη µεταβλητή, όταν επενεργούν ταυτόχρονα και άλλες 

ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Έτσι σχεδιάσαµε µια έρευνα συγχρονικού τύπου (cross-sectional), η οποία ολοκληρώ-

θηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση µετρήσαµε τη µορφολογική επίγνωση των υπο-

κειµένων του δείγµατος µε τη χρήση διαφόρων κριτηρίων, στα οποία θα αναφερθούµε αναλυ-

τικά παρακάτω. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε δεκαπέντε 

ηµέρες αργότερα, µετρήσαµε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και την ικα-

νότητα αναγνωστικής κατανόησης των ίδιων υποκειµένων που είχαµε εξετάσει στην πρώτη 

φάση. 

Πριν την έναρξη της κύριας έρευνας πραγµατοποιήσαµε µια προέρευνα, προκειµένου 

να εξαλείψουµε πιθανά προβλήµατα των κριτηρίων µέτρησης ή των διαδικασιών εφαρµογής 

τους. Κατά τη φάση αυτή ελέγξαµε τη χρονική διάρκεια εφαρµογής των κριτηρίων µέτρησης 

της µορφολογικής επίγνωσης και του κριτηρίου αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων, την κα-

ταλληλότητα και την αξιοπιστία των θεµάτων (items) τους και το βαθµό κατανόησης των 

οδηγιών. Στη φάση της προέρευνας συµµετείχαν 30 µαθητές, από τους οποίους οι µισοί φοι-

                                           
3  Αν και η έρευνα συσχετίσεων παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε τη «διαγνωστική έρευνα»,ωστόσο  

αυτές οι µέθοδοι δεν είναι ταυτόσηµες, αφού µια διαγνωστική έρευνα δεν αναζητά απλά την ενδεχόµενη 

συσχέτιση µεταβλητών, αλλά ενδιαφέρεται και για την αποκάλυψη αιτιωδών σχέσεων (Βάµβουκας, 2002). 
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τούσαν στην Α΄ τάξη και οι άλλοι µισοί στη Β΄ τάξη. Όλοι οι µαθητές φοιτούσαν σε δηµόσια 

σχολεία της πόλης του Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2007-2008. 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, προκειµένου να διαπιστώσουµε αν οι πέντε 

πρώτες υποθέσεις µας επαληθεύονται, εξαρτηµένες µεταβλητές ήταν οι µεταµορφολογικές 

ικανότητες που µετρήθηκαν και ανεξάρτητες η τάξη φοίτησης, η ηλικία, το φύλο, το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων, το µέγεθος της οικογένειας και η σειρά γέννησης. 

Έπειτα, όταν θέλαµε να ελέγξουµε τις υπόλοιπες πέντε υποθέσεις µας, εξαρτηµένες 

µεταβλητές ήταν οι επιδόσεις των υποκειµένων στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων και 

την αναγνωστική κατανόηση, ενώ ανεξάρτητες οι µεταµορφολογικές τους ικανότητες. 

 

6.2 ΄Οργανα Μέτρησης 

Για τη συλλογή των αναγκαίων ερευνητικών δεδοµένων σχεδιάσαµε και κατασκευά-

σαµε ένα όργανο αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης, που να ανταποκρίνεται στους 

στόχους της παρούσας έρευνας, καθώς και ένα όργανο αξιολόγησης της ικανότητας αποκωδι-

κοποίησης γραπτών λέξεων. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης υπάρχει πρό-

σφορο όργανο, το οποίο και χρησιµοποιήθηκε. Όλα τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιή-

σαµε περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά.  

 
6.2.1   Το όργανο αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης 

Για την αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης πραγµατοποιήσαµε πολλές µετρήσεις 

σε διάφορα επίπεδα, προκειµένου να διαπιστώσουµε το επίπεδο ανάπτυξης των επιµέρους 

πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης µέσα από κριτήρια τα οποία απαιτούν διαφορετικό γνω-

στικό έλεγχο και ικανότητα ανάλυσης (Casalis &Louis- Alexandre,2000). Εξάλλου, η αξιολό-

γηση µιας µόνο πτυχής της µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας µπορεί να περιορίσει την εικόνα 

µας για την έκταση της επίγνωσης των παιδιών  πάνω στις µορφολογικές δοµές (Carlisle, 

1995). 

Έτσι, χρησιµοποιήσαµε τέσσερα προφορικά κριτήρια αξιολόγησης κατάλληλα 

διαµορφωµένα για τους µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού σχολείου. Ο σχεδι-

ασµός τους έγινε µε βάση κριτήρια ερευνητών από το διεθνή χώρο, τα οποία απαιτούν ικανό-

τητες συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής της γλώσσας  και µπορούν να προσαρ-

µοστούν στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας(Elbro & Arnbak,1996; Nunes et al.,1997; 

Arnbak & Elbro,2000). Η προσαρµογή στην ελληνική έγινε τόσο στο επίπεδο της διατύπωσης 

των οδηγιών µε παιγνιώδη µορφή όσο και στην επιλογή των θεµάτων. 

Τα τέσσερα αυτά διαφορετικά κριτήρια, τα οποία συγκροτούν το όργανο µέτρησης- 

αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης, είναι τα εξής: α) αναλογία λέξεων µε κλιτικά 
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µορφολογικά χαρακτηριστικά, β) αναλογία λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηρι-

στικά, γ) διαχωρισµός µορφηµάτων, και δ) αναστροφή µορφηµάτων. Τα δύο πρώτα στηρίζο-

νται στο αναλογικό παράδειγµα και αξιολογούν την κλιτική και την παραγωγική µορφολογική 

επίγνωση αντίστοιχα, ενώ τα άλλα δύο αξιολογούν την επίγνωση της µορφολογίας των σύνθε-

των λέξεων.  

Ο σχεδιασµός όλων αυτών των κριτηρίων έγινε µε οµοιόµορφο τρόπο. Λόγω της προ-

φορικής τους µορφής, στα θέµατά τους χρησιµοποιήθηκαν λέξεις οικείες, απλές και άµεσα 

κατανοητές για τα υποκείµενα. Επίσης, για την κατανόηση της διαδικασίας εκτέλεσής τους, 

τα κριτήρια περιλάµβαναν µερικά δοκιµαστικά θέµατα, τα οποία προηγούνταν των θεµάτων 

αξιολόγησης. Σηµειώνεται ότι κατά την εφαρµογή των δοκιµαστικών θεµάτων διορθώναµε τα 

τυχόν λάθη των υποκειµένων και δίναµε απλές εξηγήσεις, ενώ µόλις ξεκινούσε η αξιολόγηση 

δε διορθώναµε κανένα λάθος. Η αξιολόγηση ήταν ατοµική, σε ειδική αίθουσα κάθε σχολείου.  

Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, παρουσιά-

στηκαν µε τη µορφή παιχνιδιού και η σειρά παρουσίασης των θεµάτων προέκυψε από τυχαία 

επιλογή, µε τη χρήση πίνακα τυχαίων αριθµών. Ακολουθεί η αναλυτική τους παρουσίαση. 

 

6.2.1.1  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά 

Με αυτό αξιολογούµε την ικανότητα συνειδητού χειρισµού της κλιτικής µορφολογίας. 

Βασική πηγή προέλευσης αυτού του κριτηρίου είναι το προφορικό κριτήριο «word analogy 

task» των Nunes et al.(2006), το οποίο στηρίζεται στο αναλογικό µοντέλο α:β, γ:δ (Bryant et 

al., 1999: 124). Στο κριτήριο αναλογίας λέξεων που σχεδιάσαµε για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας, κατάλληλα προσαρµοσµένο για την ηλικία των υποκειµένων µας, τα παιδιά θα πρέ-

πει να αναγνωρίσουν τη σχέση, ως προς την κλιτική µορφολογία, ανάµεσα σε ένα ζεύγος λέ-

ξεων και να εφαρµόσουν την ίδια µορφολογική σχέση σε ένα δεύτερο ζεύγος λέξεων(π.χ. 

σκίζω- έσκισα, δένω-………/ άντρες- άντρας, άρχοντες-………). 

Το κριτήριο παρουσιάστηκε στα παιδιά µε παιγνιώδη µορφή (Nunes et al.,2006). Συ-

γκεκριµένα, σε κάθε παιδί δείχναµε δύο κούκλες-ζωάκια, ένα γαϊδουράκι και ένα σκυλάκι, και 

αφού τα παρατηρούσε για λίγο λέγαµε τα εξής: «Αυτό εδώ το γαϊδουράκι είναι ο “Λεξούλης”. 

Το βαφτίσαµε έτσι, γιατί του αρέσει να µιλάει όλη την ηµέρα. Περπατάει και λέει λεξούλες. Αυτό 

το σκυλάκι είναι ο καλύτερός του φίλος, ο “Χαλάστρας”, που είναι µεγάλο πειραχτήρι. Τον βγά-

λαµε  “Χαλάστρα”, γιατί του αρέσει να «χαλάει», να «αλλάζει» τις λεξούλες που λέει ο φίλος 

του. Μπλέκεται στα πόδια του “Λεξούλη” και µόλις ακούσει µια λεξούλα την «αλλάζει» λίγο. 

Θέλει όµως πάντα µια µικρή βοήθεια, γι’ αυτό πρέπει να γίνετε αχώριστοι φίλοι και να πειρά-

ζετε µαζί το“Λεξούλη”. Τώρα λοιπόν ο “Λεξούλης” θα λέει µια λεξούλα και ο “Χαλάστρας” θα 

την «αλλάξει» λίγο. Τη δεύτερη φορά που ο “Λεξούλης” πει µια λεξούλα, θα βοηθήσεις το “Χα-
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λάστρα” και θα την «αλλάξεις» κι εσύ λίγο, όπως θα έκανε εκείνος. Αν δεν ακούσεις καλά κάτι 

από όσα λένε οι δύο φίλοι, να τους ζητήσεις να στο ξαναπούν. Είσαι έτοιµος ν’ αρχίσουµε;» 

Η εκτέλεση του κριτηρίου ξεκινούσε µε τρία δοκιµαστικά θέµατα, κατά την εφαρµογή 

των οποίων διορθώναµε τα λάθη που έκαναν τα υποκείµενα, προκειµένου να κατανοήσουν τι 

θα έπρεπε να κάνουν, για να απαντήσουν σωστά στη συνέχεια. Το πρώτο δοκιµαστικό θέµα 

απαιτούσε τη µετατροπή ρηµάτων, µε διαφορετική µορφή ως προς το θεµατικό µόρφηµα, από 

τον Ενεστώτα στον Αόριστο, στον ίδιο αριθµό και πρόσωπο(σκίζω- έσκισα, δένω- έδεσα). Τα 

παιδιά έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα κλιτικά επιθήµατα των ρηµάτων 

και τη συλλαβική αύξηση, λαµβάνοντας υπόψη τη φωνολογική µετατροπή του θεµατικού 

µορφήµατος, η οποία και διαφοροποιεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τον Αόριστο από τον 

Παρατατικό. Το δεύτερο δοκιµαστικό θέµα απαιτούσε τη µετατροπή αρσενικών ουσιαστικών 

σε –ας, ενός παροξύτονου κι ενός προπαροξύτονου, από τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό 

(άντρες- άντρας, άρχοντες- άρχοντας). Εδώ έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους για 

τα κλιτικά επιθήµατα των ισοσύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε –ας. Τέλος, το τρίτο δο-

κιµαστικό θέµα απαιτούσε την αλλαγή του προσώπου του ρήµατος από α΄ ενικό σε α΄ πληθυ-

ντικό (διαβάζω-διαβάζουµε, φτιάχνω- φτιάχνουµε) και τα υποκείµενα, πέρα από τα ρηµατικά 

κλιτικά επιθήµατα ,έπρεπε, να λάβουν υπόψη τους ότι δεν υπήρχε φωνολογική µετατροπή του 

θεµατικού µορφήµατος, γεγονός που τα βοηθούσε να αποφεύγουν τη λανθασµένη απάντηση 

«φτιάξουµε».  

Τα θέµατα του κριτηρίου αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης ήταν δέκα 

και κατά την εφαρµογή τους δεν παρεµβαίναµε διορθωτικά. Όλες οι λέξεις που χρησιµοποιή-

σαµε ήταν οικείες στα παιδιά, λέξεις που χρησιµοποιούν στις καθηµερινές τους επαφές, γεγο-

νός που επαληθεύτηκε µε την απουσία οποιασδήποτε ερώτησης τόσο κατά τη φάση της προέ-

ρευνας όσο και κατά τη φάση της έρευνας. Για την πληρέστερη αξιολόγηση της κλιτικής 

µορφολογικής επίγνωσης, προσπαθήσαµε ώστε τα θέµατα που σχεδιάσαµε να καλύπτουν όσο 

το δυνατόν περισσότερες πτυχές της µορφολογίας της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, επιλέξαµε 

θέµατα που να καλύπτουν τρεις γενικές κατηγορίες: α) φωνολογική µετατροπή του θεµατικού 

µορφήµατος, β) παρουσία αλλοµορφίας, και γ) αναλλοίωτο θεµατικό µόρφηµα και απουσία 

αλλοµορφίας. 

Στα θέµατα της πρώτης κατηγορίας (5 και 8) τα παιδιά καλούνταν να αλλάξουν τον 

ενεστωτικό χρόνο της λέξης-στόχου και να τον µετατρέψουν σε παρελθοντικό (αόριστο) ίδιας 

φωνής, αριθµού και προσώπου, λαµβάνοντας υπόψη, εκτός των κλιτικών επιθηµάτων, τη φω-

νολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος.  

Στα θέµατα της δεύτερης κατηγορίας τα υποκείµενα έπρεπε είτε να αλλάξουν τον 

ενεστωτικό χρόνο της λέξης-στόχου και να τον µετατρέψουν σε παρελθοντικό (αόριστο) ίδιας 
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φωνής, αριθµού και προσώπου (θέµατα 2 και 10), λαµβάνοντας υπόψη, εκτός των κλιτικών 

επιθηµάτων, τη συλλαβική αύξηση και την παρουσία αλλοµορφίας είτε να αλλάξουν τον 

αριθµό της λέξης-στόχου(θέµα 1, αλλόµορφο ουδέτερο ουσιαστικό).  

Τέλος, στα θέµατα της τρίτης κατηγορίας, µε απουσία τόσο αλλοµορφίας όσο και 

φωνολογικής µετατροπής του θεµατικού µορφήµατος, τα υποκείµενα καλούνταν να κάνουν 

αλλαγή στο πρόσωπο του ρήµατος(θέµα 3), αλλαγή στη φωνή του ρήµατος(θέµα 7) και 

αλλαγή στον αριθµό ουσιαστικών διαφορετικού γένους (θέµατα 4, 6 και 9).4  

Η εκτέλεση του συγκεκριµένου κριτηρίου απαιτούσε κατά µέσο όρο δύο λεπτά και 

κατά τη διάρκεια εφαρµογής του χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό µαγνητοφωνάκι. Έπειτα ακο-

λούθησε η αποµαγνητοφώνηση των απαντήσεων και η καταγραφή τους σε ένα ατοµικό δελτίο 

απαντήσεων, ξεχωριστό για κάθε παιδί. Η βαθµολόγηση στο κριτήριο αυτό έγινε ως εξής: Για 

κάθε σωστή απάντηση δίναµε ένα βαθµό.Η βαθµολογία µπορούσε να ήταν από 0-10 βαθµούς, 

οι οποίοι στη συνέχεια µετατρέπονταν στην εκατοστιαία κλίµακα σε ποσοστό επιτυχίας. Έτσι, 

ένα παιδί που συγκέντρωσε 6 βαθµούς, είχε ποσοστό επιτυχίας στο κριτήριο αυτό 60%. 

Ο δείκτης αξιοπιστίας του κριτηρίου που προέκυψε είναι Cronbach’s  a=0,56. 

 

6.2.1.2  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά 

Πρόκειται για το ίδιο κριτήριο µε το προηγούµενο µόνο που αυτό αξιολογεί την ικανό-

τητα χειρισµού της παραγωγικής µορφολογίας. Στον ελληνικό χώρο, εξ’ όσων γνωρίζουµε, το 

κριτήριο αναλογίας λέξεων, προσαρµοσµένο στα ελληνικά, έχει χρησιµοποιηθεί για να αξιο-

λογήσει ταυτόχρονα τόσο την κλιτική όσο και την παραγωγική µορφολογική επίγνωση 

(Κουρουπάκη,2004; Nunes, Aidinis & Bryant ,2006). 

Επιλέξαµε να σχεδιάσουµε το συγκεκριµένο κριτήριο και να το εκτελέσουµε ξεχωριστά 

από το προηγούµενο, για δύο λόγους: πρώτον για να συµπεριλάβουµε όσο το δυνατόν περισ-

σότερες µορφές της παραγωγικής µορφολογίας, προκειµένου να έχουµε σαφή εικόνα για τις 

ικανότητες των παιδιών και δεύτερον για να εστιάζουν, περισσότερο, τα υποκείµενα στις 

µορφολογικές αλλαγές που συντελούνται στην παραγωγική µορφολογία, οι οποίες είναι δυ-

σκολότερες και απαιτούν µεγαλύτερο γνωστικό έλεγχο και ανεπτυγµένη αναλυτική ικανό-

τητα. Επαναλαµβάνοντας, εξάλλου, το κριτήριο αυτό µε την ίδια παιγνιώδη µορφή αναθερ-

µαίνουµε το ενδιαφέρον των παιδιών που θεωρούν ότι πρόκειται για ένα νέο ενδιαφέρον παι-

χνίδι, στο οποίο θέλουν να συµµετάσχουν. 

Στο συγκεκριµένο κριτήριο αναλογίας λέξεων, κατάλληλα προσαρµοσµένο για την ηλι-

κία των υποκειµένων µας, τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχέση, ως προς την παρα-

                                           
4  Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 251. 
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γωγική µορφολογία, ανάµεσα σε ένα ζεύγος λέξεων και να εφαρµόσουν την ίδια µορφολογική 

σχέση σε ένα δεύτερο ζεύγος λέξεων (π.χ. µάγος-µαγεύω, χορός-………./σβήνω-σβηστός, 

κλείνω-……). Για την εφαρµογή του χρησιµοποιήσαµε την ίδια παιγνιώδη µορφή µε το προη-

γούµενο. 

Η εκτέλεση και αυτού του κριτηρίου ξεκινούσε µε τρία δοκιµαστικά θέµατα, κατά την 

εφαρµογή των οποίων δίναµε εξηγήσεις στα παιδιά όταν απαντούσαν λανθασµένα. Το πρώτο 

δοκιµαστικό θέµα απαιτούσε τη µετατροπή ουσιαστικών, τα οποία δηλώνουν το πρόσωπο που 

ενεργεί και έχουν ίδιας µορφής θεµατικό µόρφηµα, στα ρήµατα από τα οποία παράγονται 

(πολεµιστής- πολεµώ, τραγουδιστής-τραγουδώ). Επειδή στο συγκεκριµένο θέµα το θεµατικό 

µόρφηµα παραµένει, κατά τη µετατροπή, αµετάβλητο φωνολογικά, οι µαθητές έπρεπε να λά-

βουν υπόψη τους µόνο τα παραγωγικά επιθήµατα, τα θεµατικά µορφήµατα και την αλλαγή 

της γραµµατικής κατηγορίας. Στο δεύτερο δοκιµαστικό θέµα καλούνταν να παράγουν από 

ρήµατα, τα οποία δείχνουν ενέργεια και το θεµατικό τους µόρφηµα είναι ίδιας µορφής, ρηµα-

τικά επίθετα σε –τός (κλείνω- κλειστός, σβήνω- σβηστός). Τα ρηµατικά επίθετα σε –τός σχη-

µατίζονται συνήθως από το θεµατικό µόρφηµα του αορίστου και ιδιαίτερα του παθητικού αο-

ρίστου (Σακελλαριάδης, 1997), µε αποτέλεσµα, στο συγκεκριµένο θέµα, η µετατροπή της 

γραµµατικής κατηγορίας να προκαλεί τη φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος. 

Τέλος, στο τρίτο δοκιµαστικό θέµα τα παιδιά καλούνταν να σχηµατίσουν ρήµατα παράγωγα 

από ουσιαστικά, χωρίς φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος (µάγος-µαγεύω, 

χορός- χορεύω). Εδώ έπρεπε να λάβουν υπόψη τους την προσθήκη του παραγωγικού επιθήµα-

τος που είναι «υπεύθυνο» για την αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας. Σύµφωνα µε τη 

Ράλλη(2005) το ρηµατικό επίθηµα –ευ(ω) είναι εξαιρετικά παραγωγικό, αφού συνδυάζεται µε 

ουσιαστικά(π.χ. παιδί- παιδεύω), µε επίθετα (π.χ. άγριος-αγριεύω) και επιρρήµατα (π.χ. κοντά- 

κοντεύω). Επιλέξαµε να το συµπεριλάβουµε στα δοκιµαστικά θέµατα, για να αντιληφθούν τα 

παιδιά, ευκολότερα, το ρόλο του παραγωγικού επιθήµατος στην αλλαγή της γραµµατικής κα-

τηγορίας. 

Τα θέµατα του κριτηρίου αξιολόγησης της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης ήταν 

επίσης δέκα και κατά την εφαρµογή τους δεν παρεµβαίναµε διορθωτικά. Και σε αυτό το κρι-

τήριο αναλογίας λέξεων φροντίσαµε ώστε όλες οι λέξεις να είναι οικείες και καθηµερινές στα 

υποκείµενα του δείγµατός µας, γεγονός που επίσης διαπιστώσαµε κατά την προερευνητική 

αλλά και κατά την ερευνητική φάση. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της παραγωγικής 

µορφολογίας είναι ευρύτερος και «πλουσιότερος» σε µορφήµατα, από τον τοµέα της κλιτικής 

µορφολογίας (Mahony et al.,2000), επιδιώξαµε να σχεδιάσουµε θέµατα, τα οποία να περιλαµ-

βάνουν παραγωγικά επιθήµατα ρηµάτων, επιθέτων και κυρίως ουσιαστικών. Στην ελληνική 

γλώσσα, εξάλλου, τα παραγωγικά επιθήµατα είναι πολύ περισσότερα από τα προθήµατα, 
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ιδιαίτερα τα επιθήµατα των ουσιαστικών, και επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη βάση, τόσο 

ως προς τη γραµµατική κατηγορία όσο και ως προς τη σηµασία (Ράλλη, 2005). Η επιλογή των 

θεµάτων έγινε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύονται κι εδώ τρεις γενικές µορφολογι-

κές κατηγορίες: α) φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος, β) παρουσία αλλο-

µορφίας και γ) αναλλοίωτο θεµατικό µόρφηµα και απουσία αλλοµορφίας. 

Στα θέµατα της πρώτης κατηγορίας(2, 6 και 10) τα υποκείµενα καλούνταν να σχηµατί-

σουν είτε ουσιαστικά είτε ρηµατικά επίθετα, παράγωγα από ρήµατα, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

η προσθήκη των παραγωγικών επιθηµάτων, στα συγκεκριµένα ρήµατα, προκαλεί τη φωνολο-

γική µετατροπή του θεµατικού τους µορφήµατος και την αλλαγή της γραµµατικής κατηγο-

ρίας.  

Στο θέµα της δεύτερης κατηγορίας(5) τα υποκείµενα έπρεπε να σχηµατίσουν το ρήµα 

από το οποίο παράγεται η µετοχή, παρατηρώντας την αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε την ύπαρξη συστηµατικής αλλοµορφίας. 

 Τέλος, στα θέµατα της τρίτης κατηγορίας οι στόχοι ήταν πολλαπλοί. Σε κάποια θέ-

µατα(1 και 3) καλούνταν να σχηµατίσουν ουσιαστικά παράγωγα από ουσιαστικά. Στην κατη-

γορία αυτή υπάγονται γνωστές τάξεις ουσιαστικών, όπως για παράδειγµα τα υποκοριστικά ή 

χαϊδευτικά, τα µεγεθυντικά, τα τοπικά κ.ά. (Σακελλαριάδης, 1997). Επιλέξαµε τα υποκορι-

στικά , επειδή είναι δηµοφιλέστατα και οικεία στην ηλικία των 7-8 ετών. Σε άλλα θέµατα 

έπρεπε να σχηµατίσουν είτε επίθετα παράγωγα από ουσιαστικά(7 και 8) είτε ουσιαστικά πα-

ράγωγα από επίθετα(9), εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των επιθηµάτων και στην αλλαγή 

της γραµµατικής κατηγορίας. Σε ένα θέµα(4) της τρίτης κατηγορίας τα παιδιά έπρεπε να σχη-

µατίσουν ρήµα παράγωγο από ουσιαστικό εκτελώντας ταυτόχρονα επιθηµατοποίηση και 

προθηµατοποίηση. Επιλέξαµε τη µεθοδολογία αυτή στο συγκεκριµένο θέµα, ώστε η προθη-

µατοποίηση να συνδυάζεται µε την αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας.5 

Η εκτέλεση του κριτηρίου αυτού απαιτούσε, επίσης, κατά µέσο όρο δύο λεπτά και κατά 

τη διάρκεια εφαρµογής του χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό µαγνητοφωνάκι. Έπειτα ακολούθησε 

η αποµαγνητοφώνηση των απαντήσεων και η καταγραφή τους στο ατοµικό δελτίο απαντή-

σεων. Η βαθµολόγηση στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρα-

κτηριστικά έγινε όπως και στο προηγούµενο. Κάθε σωστή απάντηση έπαιρνε ένα βαθµό µε 

ανώτατη επίδοση το δέκα. Το σύνολο των βαθµών µετατρεπόταν στη συνέχεια, στην εκατο-

στιαία κλίµακα σε ποσοστά επιτυχίας.  

Ο συντελεστής αξιοπιστίας του κριτηρίου αυτού ήταν Cronbach’s a=0,73. 

 

                                           
5 Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 252. 
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 6.2.1.3  Κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων 

Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται συνειδητά και µε 

µη αυτόµατο τρόπο σύνθετες λέξεις, διαχωρίζοντάς τες στα επιµέρους µορφηµατικά συστα-

τικά τους. Η ιδέα σχεδιασµού του προέρχεται από το «morpheme subtraction» των Arnbak & 

Elbro(2000) και µεθοδολογικά από το «morphemic- segmentation test» των Casalis &Louis- 

Alexandre(2000), οι οποίοι όµως το σχεδίασαν προκειµένου να αξιολογήσουν την επίγνωση 

γαλλόφωνων υποκειµένων ως προς την παραγωγική µορφολογία. Τα υποκείµενα έπρεπε να 

προφέρουν χωριστά τα δύο µέρη µιας προσφυµατοποιηµένης λέξης, η οποία τους δινόταν µε 

παιγνιώδη τρόπο µε τη βοήθεια µιας κούκλας . Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της κούκλας 

ήταν ότι µπορούσε να διαιρεθεί σε δύο µέρη, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχούσε σε ένα µέ-

ρος της λέξης, ρίζα ή πρόσφυµα(π.χ. Toute la poupée s’appelle cassable, le haut de la poupée 

s’appelle......[ cass], le bas de la poupée s’appelle …….[able]).  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ελληνικά σύνθετα εµφανίζουν µια βασική διφυή δοµή, στο 

κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων, το οποίο σχεδιάσαµε για τις ανάγκες της έρευνάς µας, τα 

υποκείµενα θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα δύο επιµέρους συστατικά µιας σύνθετης λέξης, τα 

οποία µπορεί να είναι θεµατικά µορφήµατα αλλά και ολόκληρες λέξεις, και να τη διαχωρί-

σουν σε δύο λέξεις(π.χ. αλατοπίπερο : αλάτι και πιπέρι). Το συγκεκριµένο κριτήριο απαιτεί 

υψηλά επίπεδα συνειδητού γνωστικού ελέγχου και αφαιρετικής αναλυτικής ικανότητας, κα-

θώς ο διαχωρισµός µικρών σηµασιολογικών µονάδων οδηγεί πολλές φορές σε ψευδολέξεις 

(Casalis &Louis- Alexandre,2000).  

Προκειµένου να βοηθήσουµε τα υποκείµενα επινοήσαµε µια νέα ιστορία, ώστε το κρι-

τήριο να παρουσιαστεί µε οπτικοποιηµένη παιγνιώδη µορφή. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήσαµε 

ένα τρενάκι, το οποίο αποτελείτο από την ατµοµηχανή και ένα βαγόνι. Τα δύο αυτά µέρη του 

τρένου µπορούσαν εύκολα να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν. Κάθε σύνθετη λέξη αντιστοι-

χούσε σε ολόκληρο το τρενάκι. Το παιδί έπρεπε να «παίζει» το ρόλο του µηχανικού και να 

αποσυνδέει το τρενάκι στα δύο µέρη του, προφέροντας µε κάθε µέρος την αντίστοιχη συστα-

τική λέξη. Αφού δείχναµε σε κάθε παιδί το τρενάκι, ώστε να το παρατηρήσει και να εξασκη-

θεί για λίγο στη σύνδεση και αποσύνδεση, λέγαµε τα εξής: «Αυτό το τρενάκι που βλέπεις δεν 

είναι ένα συνηθισµένο τρένο. Κάθε φορά κουβαλάει µια µεγάλη λέξη που µέσα της έχει δύο µι-

κρότερα κοµµάτια. Το ένα από τα δύο µικρά κοµµάτια είναι κρυµµένο στη µηχανή του τρένου 

και το άλλο στο βαγόνι. Εγώ θα σου λέω τη µεγάλη λέξη που κουβαλάει το τρενάκι κι εσύ, σαν 

καλός µηχανικός, θα ξεχωρίζεις τη µηχανή από το βαγόνι και θα µου λες ποιο κοµµάτι κρύβεται 

στη µηχανή και ποιο στο βαγόνι. Αν δεν ακούσεις καλά τη λέξη που θα σου πω να µου ζητήσεις 

να στην ξαναπώ. Είσαι έτοιµος ν’ αρχίσουµε;» 
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Στο κριτήριο αυτό υπήρχαν τρία δοκιµαστικά θέµατα, προκειµένου τα παιδιά να συνει-

δητοποιήσουν απόλυτα τι έπρεπε να κάνουν. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής των δοκιµαστικών 

θεµάτων διορθώναµε τα λάθη των παιδιών. Το πρώτο δοκιµαστικό θέµα απαιτούσε από τα 

παιδιά να βρουν τα συστατικά ενός συνθέτου  µε σηµασιολογική διαφάνεια, στο οποίο ο τό-

νος δε συµπίπτει µε τον τόνο ενός από τα συστατικά (αλατοπίπερο). Τα παιδιά, πέρα από τα 

θεµατικά µορφηµατικά χαρακτηριστικά, έπρεπε να αντιληφθούν ότι το φωνήεν   -ο- που απο-

τελεί το δείκτη της σύνθεσης, δεν ανήκει στο πρώτο συστατικό και ότι υπάρχουν διαφορο-

ποιήσεις στα κλιτικά επιθήµατα, προκειµένου να απαντήσουν σωστά (αλάτι και πιπέρι) και όχι 

µε ψευδολέξεις (π.χ. αλάτο και πίπερο). Στο δεύτερο δοκιµαστικό θέµα ο τόνος συµπίπτει µε 

τον τόνο του δεύτερο συστατικού(µπαινοβγαίνω). Εδώ η δοµή του συνθέτου ήταν διαφορε-

τική [θέµα λέξη] συγκριτικά µε αυτήν του πρώτου[θέµα θέµα]. Στο τρίτο δοκιµαστικό θέµα 

(καστανόξανθη) καλούνταν να αντιληφθούν, πέρα από το δείκτη -ο- της σύνθεσης, το κλιτικό 

επίθηµα του συνθέτου προκειµένου να δώσουν την ορθή απάντηση(καστανή και ξανθή). 

Τα θέµατα του συγκεκριµένου κριτηρίου ήταν δέκα και κατά την εφαρµογή τους δεν 

παρείχαµε καµία διόρθωση. Όλες οι σύνθετες λέξεις που επιλέχθηκαν ήταν σηµασιολογικά 

διαφανείς, καθηµερινές, γνωστές λέξεις. Οι συστατικές τους λέξεις ήταν, επίσης, απλές και 

συχνόχρηστες. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα θέµατα ήταν η ύπαρξη του δείκτη της σύνθε-

σης. Προκειµένου να αξιολογήσουµε όσο το δυνατόν πληρέστερα τη µορφολογική επίγνωση 

της σύνθεσης, λάβαµε υπόψη µας το γεγονός ότι τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσας κατα-

τάσσονται κυρίως σε τρεις µεγάλες γραµµατικές κατηγορίες: ουσιαστικά, επίθετα και ρήµατα. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν θέµατα στα οποία ο τόνος δε συµπίπτει µε τον τόνο 

που φέρουν τα επιµέρους συστατικά, όταν εµφανίζονται ως ανεξάρτητες λέξεις(1, 5 και 7) και 

θέµατα στα οποία ο τόνος συµπίπτει µε τον τόνο του δεύτερου συνθετικού(2). Στα θέµατα 

αυτά η κατηγορία των επιµέρους συνθετικών είναι ίδια (ουσιαστικό+ουσιαστικό). Στη δεύτερη 

κατηγορία επιλέξαµε θέµατα ίδιας µορφής ως προς την κατηγορία των συνθετικών 

τους(επίθετο+ επίθετο) αλλά διαφορετικής ως προς τον τονισµό(3 και 9). Τέλος στην κατηγο-

ρία των ρηµάτων σε όλα τα θέµατα ο τόνος συµπίπτει µε τον τόνο του δεύτερου συνθετι-

κού(4, 6, 8 και 10). ∆ιαφέρουν, ωστόσο, ως προς την κατηγορία των συνθετικών τους( ρήµα+ 

ρήµα, επίρρηµα+ ρήµα) και ως προς τον αριθµό και το πρόσωπο.6  

Η εκτέλεση του κριτηρίου  αυτού απαιτούσε κατά µέσο όρο τρία λεπτά και κατά την 

εφαρµογή του χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό µαγνητοφωνάκι. Η καταγραφή των απαντήσεων 

έγινε κατά την αποµαγνητοφώνησή τους στο ατοµικό δελτίο των υποκειµένων. Σε αυτό το 

κριτήριο η βαθµολόγηση ήταν διαφορετική. Αν το υποκείµενο έλεγε σωστά τα δύο συστατικά 

                                           
6 Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 253. 
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της σύνθεσης, ως ανεξάρτητες λέξεις, έπαιρνε από δύο βαθµούς. Αν έλεγε µόνο το ένα συστα-

τικό ως ανεξάρτητη λέξη και το άλλο ως είχε, έπαιρνε από ένα βαθµό(π.χ. σιγοτραγουδώ= 

σιγο + τραγουδώ ή κοκκινόασπρος = κόκκινο +άσπρος). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η 

πληρέστερη αξιολόγηση της συνειδητοποίησης της δοµής των σύνθετων λέξεων, αφού ο δεί-

κτης «ο» της σύνθεσης είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα. 

Τα υποκείµενα µπορούσαν να λάβουν από 0 έως 20 βαθµούς, οι οποίοι στη συνέχεια µετατρέ-

πονταν στην εκατοστιαία κλίµακα σε ποσοστό επιτυχίας. Έτσι, ένα παιδί, που συγκέντρωσε 

12 βαθµούς, έχει 60% ποσοστό επιτυχίας στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων.Ο 

συντελεστής αξιοπιστίας της εσωτερικής συνέπειας του κριτηρίου ήταν Cronbach’s a= 0,76. 

 

6.2.1.4  Κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων 

Το κριτήριο αυτό έχει σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται 

συνειδητά τα επιµέρους συστατικά των σύνθετων λέξεων, προκειµένου να σχηµατίσουν και-

νούριες σύνθετες λέξεις. Η αρχική ιδέα γι’ αυτό το κριτήριο προέρχεται από το «morpheme- 

reversal task» των Bryant, Nunes & Aidinis(1999). Στον ελληνικό χώρο το κριτήριο αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, από την Κουρουπάκη(2004), σε παιδιά του Νηπιαγω-

γείου, τα οποία κλήθηκαν να αντιστρέψουν τις λέξεις ή τα µορφήµατα µιας σύνθετης λέξης 

και να προφέρουν τη νέα σύνθετη λέξη.  

Η αναστροφή σύνθετων λέξεων στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες 

συγκριτικά µε γλώσσες µε πολύ φτωχό κλιτικό σύστηµα, όπως για παράδειγµα η αγγλική 

γλώσσα όπου η αναστροφή είναι απλούστερη λόγω της απουσίας κλιτικών επιθηµάτων (π.χ. 

boxmail-mailbox).Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν διαφορές ως προς τη συνθετική δοµή 

([Θέµα Θέµα] και [Θέµα Λέξη] ), ως προς τον τονισµό και ως προς το δείκτη της σύνθεσης.   

Για την εφαρµογή του κριτηρίου αυτού χρησιµοποιήσαµε πάλι το ίδιο τρενάκι, µόνο 

που αυτή τη φορά επινοήσαµε µια διαφορετική ιστορία, µε σκοπό να αντιλαµβάνονται και να 

εφαρµόζουν τα παιδιά την αναστροφή µε συµµετοχική παιγνιώδη µορφή. Συγκεκριµένα, το 

βαγόνι του τρένου αποσυνδεόταν από την πίσω µεριά της ατµοµηχανής και συνδεόταν στη 

µπροστινή της πλευρά, όπου υπήρχε ακριβώς η ίδια υποδοχή. Το τρένο εξακολουθούσε να κι-

νείται κανονικά. Το παιδί «παίζοντας» ξανά το ρόλο του µηχανικού έπρεπε να αποσυνδέει το 

βαγόνι από την πίσω µεριά της µηχανής και να το συνδέει στη µπροστινή, να «αναστρέφει» 

δηλαδή το τρένο. Η κίνηση αυτή το βοηθούσε να αναστρέφει τα δύο επιµέρους συστατικά της 

σύνθετης λέξης, καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε σε ένα τµήµα του τρένου, και να προφέ-

ρει την καινούρια λέξη µόλις ολοκληρωνόταν η «αναστροφή» του τρένου(π.χ. σπιρτόκουτο- 

κουτόσπιρτο). 
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Πριν ξεκινήσουµε τις οδηγίες δίναµε σε κάθε παιδί το τρενάκι, ώστε να διαπιστώσει τη 

δυνατότητα της διπλής σύνδεσης µηχανής –βαγονιού. Αµέσως µετά του λέγαµε τα εξής: 

«Αυτό το τρενάκι δεν είναι ένα συνηθισµένο τρένο. Κάθε φορά κουβαλάει µια µεγάλη λέξη που 

µέσα της έχει δύο µικρότερα κοµµάτια. Το ένα από τα δύο µικρά κοµµάτια είναι κρυµµένο στη 

µηχανή του τρένου και το άλλο στο βαγόνι. Εγώ θα σου λέω τη µεγάλη λέξη που κουβαλάει το 

τρενάκι κι εσύ, σαν καλός µηχανικός, θα παίρνεις το βαγόνι από την πίσω µεριά της µηχανής, 

θα το βάζεις µπροστά από τη µηχανή και θα «αναποδογυρίζεις» τα δύο κοµµάτια Μετά θα τα 

λες µαζί όπως σου τα είπα κι εγώ. Για να δούµε τι θα φτιάξεις.  Αν δεν ακούσεις καλά τη λέξη 

που θα σου πω να µου ζητήσεις να στην ξαναπώ. Είσαι έτοιµος ν’ αρχίσουµε;» 

Το συγκεκριµένο κριτήριο περιλάµβανε τρία δοκιµαστικά θέµατα, κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής των οποίων διορθώναµε τα λάθη των παιδιών, προκειµένου να αντιληφθούν καλύ-

τερα τη διαδικασία. Το πρώτο δοκιµαστικό θέµα απαιτούσε την αναστροφή των επιµέρους 

συνθετικών ενός σύνθετου επιθέτου µε δοµή [Θέµα  Λέξη] και το σχηµατισµό ενός νέου συν-

θέτου µε την ίδια δοµή. Τα παιδιά έπρεπε να αντιληφθούν και το ρόλο του κλιτικού επιθήµα-

τος, προκειµένου να απαντήσουν σωστά, µε µία λέξη(κιτρινοπράσινος/ πρασινοκίτρινος) και 

όχι µε απλή αναστροφή των δύο συνθετικών σε σχέση παράταξης(π.χ. πράσινος-κίτρινος). Τα 

δύο επόµενα δοκιµαστικά θέµατα ήταν σύνθετα ουσιαστικά διαφορετικής µορφής ως προς τη 

δοµή[Θέµα-Θέµα] και τον τονισµό σε σύγκριση µε το πρώτο (π.χ.γατόψαρο, µαχαιροπίρουνα). 

Τα παιδιά, πέρα από τα θεµατικά µορφήµατα, έπρεπε να αντιληφθούν το δείκτη της σύνθεσης, 

τον τονισµό και τα κλιτικά επιθήµατα, προκειµένου να απαντήσουν ορθά (π.χ. ψαρόγατο, 

πιρουνοµάχαιρα). 

Τα θέµατα του κριτηρίου ήταν δέκα και κατά την εφαρµογή τους δεν παρείχαµε καµία 

διόρθωση. Όλες οι σύνθετες λέξεις φροντίσαµε να είναι οικείες και καθηµερινές, όπως επίσης 

και τα επιµέρους συστατικά τους, όταν εµφανίζονται ως ανεξάρτητες λέξεις. Ωστόσο, βασική 

προϋπόθεση για την ένταξη µιας σύνθετης λέξης σε αυτό το κριτήριο ήταν η ευκολία ανα-

στροφής των επιµέρους συνθετικών και η σύνθεση µιας νέας λέξης µε όσο το δυνατό µεγαλύ-

τερη σηµασιολογική διαφάνεια. Κατά συνέπεια αποκλείσαµε τα ρηµατικά σύνθετα και επιλέ-

ξαµε λέξεις από δύο κατηγορίες: ουσιαστικά και επίθετα.  

Τα τέσσερα από τα δέκα θέµατα του κριτηρίου µας υπήρχαν στο κριτήριο της 

Κουρουπάκη(2004). Αυτό έγινε για να έχουµε κάποια συγκριτικά στοιχεία της επίδοσης των 

υποκειµένων του δείγµατός µας σε σχέση µε την επίδοση των υποκειµένων της δικής της 

έρευνας, τα οποία φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο. Απορρίψαµε τα θέµατα εκείνα που ήταν 

δύσκολα ως προς τη σηµασιολογική διαφάνεια µετά την αναστροφή τους(π.χ. φυτοφάγος, 

σπιτόγατος, λαχανόκηπος, ξυλοπόδαρος).  
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Στα θέµατα της πρώτης κατηγορίας (σύνθετα ουσιαστικά), ο τόνος δε συµπίπτει µε τον 

τόνο που φέρουν τα επιµέρους συστατικά, όταν εµφανίζονται ως ανεξάρτητες λέξεις (2, 3, 6, 

7 και 9). Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι η κατηγορία των επιµέρους συνθετικών 

(ουσιαστικό + ουσιαστικό). Τα παιδιά καλούνταν να αντιληφθούν, εκτός από τα θεµατικά 

µορφήµατα, το δείκτη της σύνθεσης, τον τονισµό και κυρίως ότι το κλιτικό επίθηµα είναι 

διαφορετικό από αυτό που παίρνει το δεύτερο συστατικό όταν εµφανίζεται ως ανεξάρτητη 

λέξη (3, 6, 7 και 9), προκειµένου να κάνουν την αναστροφή και να προφέρουν µια νέα 

σύνθετη λέξη.  

Τα θέµατα της δεύτερης κατηγορίας(σύνθετα επίθετα) έχουν µόνο ένα κοινό χαρακτη-

ριστικό: τη γραµµατική κατηγορία των επιµέρους συνθετικών ( επίθετο + επίθετο). ∆ιαφέρουν 

ως προς τον τονισµό και ως προς το κλιτικό επίθηµα των επιµέρους συστατικών, όταν εµφα-

νίζονται ως ανεξάρτητες λέξεις (1, 4, 5, 8 και 10). Τα παιδιά έπρεπε να κάνουν την 

αναστροφή και να προφέρουν µια νέα σύνθετη λέξη προσέχοντας και τα κλιτικά επιθήµατα.7 

Η εκτέλεση του κριτηρίου αναστροφής µορφηµάτων απαιτούσε κατά µέσο όρο τρία λε-

πτά. Η καταγραφή των απαντήσεων έγινε στο ατοµικό δελτίο των υποκειµένων κατά την 

αποµαγνητοφώνηση των απαντήσεων. Η βαθµολόγηση στο κριτήριο αυτό έγινε ως εξής: Αν 

το υποκείµενο έκανε την αναστροφή και πρόφερε σωστά τη νέα σύνθετη λέξη έπαιρνε από 

δύο βαθµούς (π.χ. σπιρτόκουτο-κουτόσπιρτο, πονοκέφαλος-κεφαλόπονος, κοντόχοντρος- 

χοντρόκοντος). Σε περίπτωση που αντέστρεφε τα επιµέρους συστατικά, αντιλαµβανόταν το 

δείκτη της σύνθεσης και τα πρόφερε ως µία λέξη, αλλά έκανε λάθος στον τονισµό(π.χ. 

ψηλόλιγνος-λιγνοψηλός ή λιγνοψήλος, νερολούλουδο- λουλουδονέρο ή λουλουδονερό, 

κοντόχοντρος-χοντροκοντός ή χοντροκόντος) έπαιρνε από ένα βαθµό. Με τον τρόπο αυτό 

αξιολογούµε την αναστροφή µε βάση µόνο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης. 

Τα υποκείµενα µπορούσαν να λάβουν από 0 έως 20 βαθµούς, όπως στο προηγούµενο κριτή- 

ριο, οι οποίοι στη συνέχεια µετατρέπονταν στην εκατοστιαία κλίµακα σε ποσοστό επιτυχίας.  

Ο συντελεστής αξιοπιστίας της εσωτερικής συνέπειας του κριτηρίου ήταν Cronbach’s a=0,79. 

 

6.2.2  Το όργανο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης  

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης των υποκειµένων και τη µετέπειτα 

συσχέτισή της µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής τους επίγνωσης, επιλέξαµε να 

χρησιµοποιήσουµε το «Τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης» (Βάµβουκας,1994β). Βασικό 

κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριµένου οργάνου αποτέλεσε αφενός το γεγονός ότι έχει 

ελεγχθεί η εγκυρότητά του και η αξιοπιστία του από τον κατασκευαστή του (Βάµβουκας, 

                                           
7 Βλέπε Παράρτηµα Β΄,σελ. 254. 
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1994β) και αφετέρου ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες 

(Καρυώτης, 2001).  

Το τεστ αυτό, το οποίο επιδίδεται γραπτώς, περιλαµβάνει 30 δοκιµασίες που αξιολο-

γούν σφαιρικά διάφορες όψεις της αναγνωστικής κατανόησης8. Η επίδοσή του έγινε οµαδικά 

ανά τάξη την ώρα διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος. Αρχικά, τα υποκείµενα καλούνταν 

να απαντήσουν στα τέσσερα παραδείγµατα του τεστ. Όταν βεβαιωνόµαστε ότι όλα τα υποκεί-

µενα είχαν αντιληφθεί τον τρόπο εργασίας, τα προτρέπαµε να συνεχίσουν µε τον ίδιο τρόπο 

για να απαντήσουν συνολικά  στις 30 δοκιµασίες, κατά τη διάρκεια εφαρµογής των οποίων 

δεν παρείχαµε καµιά διόρθωση. 

Η συµπλήρωσή του τεστ απαιτούσε περίπου 45 λεπτά της ώρας. Η επίδοση κάθε υπο-

κειµένου βαθµολογείται µε βάση τον αριθµό των ορθών απαντήσεων και τον αριθµό των δο-

κιµασιών. Οι ορθές απαντήσεις µπορούν να πιστωθούν από 1 έως και 3 µονάδες καθώς οι 

δοκιµασίες του τεστ χαρακτηρίζονται από έναν αύξοντα βαθµό δυσκολίας. Η κλίµακα βαθµο-

λογίας του τεστ κυµαίνεται από 0-50 µονάδες. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κρίθηκε 

σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί η συνολική βαθµολογία των υποκειµένων η οποία και καταγρά-

φηκε στο ατοµικό δελτίο των υποκειµένων.  

 

6.2.3 Το όργανο αξιολόγησης της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων 

Για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποκειµένων στην  αποκωδικοποίηση των γρα-

πτών λέξεων, επιλέξαµε να κατασκευάσουµε ένα τεστ, το οποίο να περιλαµβάνει λέξεις µε 

ποικίλα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι λόγοι για το σχεδιασµό του συγκεκριµένου οργά-

νου ήταν δύο: α) αφενός το γεγονός ότι στην ελληνική γλώσσα οι περισσότερες λέξεις είναι 

πολυσύλλαβες και πολυµορφηµατικές, ενώ ταυτόχρονα οι µονοσύλλαβες είναι κυρίως λει-

τουργικές λέξεις, χωρίς συγκεκριµένο περιεχόµενο, και β) είναι ευκολότερο να κατανοηθεί η 

συσχέτιση του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων µας µε την 

επίδοση στο τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων, καθώς η αναγνώριση των λέξεων είναι 

πιθανό να απαιτεί και τη συνειδητοποίηση της µορφολογικής τους δοµής. 

Το τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων, που χρησιµοποιήθηκε, αποτελείται από 

λέξεις, οι οποίες επιλέχτηκαν προσεκτικά, έτσι ώστε να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Να µην είναι άγνωστες και σπάνιες λέξεις ούτε ψευδολέξεις. 

• Να αντιπροσωπεύουν και τις τρεις µορφολογικές διαδικασίες του τοµέα της 

µορφολογίας: κλίση, παραγωγή και σύνθεση. 

                                           
8  Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 257. 
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• Να αντιπροσωπεύουν και τις τρεις κατηγορίες λέξεων µε βάση τις αντιστοιχίες 

γραφηµάτων φωνηµάτων στα ελληνικά: 1-1 σταθερή σχέση, 2-1 σταθερή σχέση και 1-

1 µεταβλητή αλλά προβλεπτή σχέση. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέχτηκαν σαράντα λέξεις. Οι περισσότερες  

αντλήθηκαν από το βιβλίο της Γλώσσας της Α΄τάξης του ∆ηµοτικού(όχι επικεφαλίδες ή τίτλοι 

θεµατικών ενοτήτων), ενώ οι υπόλοιπες(κυρίως σύνθετες) από το βιβλίο της Γλώσσας της Γ΄ 

τάξης του ∆ηµοτικού, ωστόσο, όλα τα θεµατικά µορφήµατα των λέξεων που χρησιµοποιήθη- 

καν υπήρχαν και στο βιβλίο της Α΄τάξης. Έτσι, µε βάση τα µορφολογικά τους χαρακτηριστι- 

κά σχηµατίσαµε τρεις κατηγορίες λέξεων: κλιτές, παράγωγες και σύνθετες λέξεις.9   

Η σειρά παρουσίασης των λέξεων ήταν συγκεκριµένη: κλιτή, παράγωγη και σύνθετη 

και προέκυψε µετά από κλήρωση. Αυτό έγινε προκειµένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση 

πολλών σύνθετων λέξεων, οι οποίες ως πολυσύλλαβες είχαν υψηλότερο βαθµό δυσκολίας. Η 

επιλογή των λέξεων από κάθε κατηγορία έγινε µε τη χρήση πίνακα τυχαίων αριθµών. Όλες οι 

λέξεις γράφτηκαν κατά τα πρότυπα του TORP  σε δύο στήλες, σε απόσταση η µία από την 

άλλη, καταλαµβάνοντας έτσι δύο σελίδες. 

Η χορήγηση του τεστ ήταν ατοµική σε ειδική αίθουσα του κάθε σχολείου και η διαδι-

κασία ήταν η εξής: παρουσιάζαµε στο υποκείµενο τις δύο σελίδες σκεπασµένες µε ηµιδιαφα-

νές χαρτί, ώστε να διακρίνονται µόνο οι στήλες και όχι τα χαρακτηριστικά των λέξεων και 

του ζητούσαµε να διαβάσει τις λέξεις ανά στήλη, δείχνοντας τη φορά που έπρεπε να 

ακολουθήσουν. Συγκεκριµένα σε κάθε παιδί λέγαµε τα εξής: « Στις δύο αυτές σελίδες που έχω 

σκεπάσει  υπάρχουν πολλές λέξεις η µία κάτω από την άλλη σε δύο στήλες. Μόλις τις ξεσκεπάσω 

και πω “πάµε” θέλω να τις διαβάσεις, όπως διαβάζεις συνήθως δυνατά στην τάξη, µε τη σειρά, 

πηγαίνοντας από πάνω προς τα κάτω και µετά στην επόµενη στήλη. Το ίδιο να κάνεις και στη 

δεύτερη σελίδα. Εάν δεν ξέρεις µια λέξη προσπάθησε να τη συλλαβίσεις και εάν σου είναι πολύ 

δύσκολη πήγαινε στην επόµενη. Είσαι έτοιµος ν’ αρχίσουµε;» 

Η εκτέλεση του τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων απαιτούσε κατά µέσο όρο 

δύο µε τρία λεπτά και κατά τη διάρκεια εφαρµογής του χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό µαγνητο-

φωνάκι. Συνεπώς, πέρα από την ακρίβεια ανάγνωσης των λέξεων ήµαστε σε θέση να κατα-

γράφουµε αξιόπιστα και το συνολικό χρόνο της ανάγνωσής τους. Ακολούθησε, έπειτα, η 

αποµαγνητοφώνηση των απαντήσεων και η καταγραφή τους σε ένα ατοµικό δελτίο 

απαντήσεων, ξεχωριστό για κάθε παιδί. Στο δελτίο αυτό καταγραφόταν και ο συνολικός 

χρόνος της ανάγνωσης των λέξεων.  

                                           
9  Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 255.  
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Το τεστ αυτό χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση τριών µεταβλητών: της ακρίβειας ανά-

γνωσης, της ταχύτητας ανάγνωσης και της ικανότητας αποκωδικοποίησης συνολικά. Οι αριθ-

µοί οι οποίοι αποδόθηκαν για τις ανάγκες µέτρησης της ταχύτητας ανάγνωσης εκφράζουν το 

συνολικό χρόνο που χρειάστηκαν τα υποκείµενα για να διαβάσουν τις γραπτές λέξεις. Ο χρό-

νος σηµειώθηκε σε δευτερόλεπτα µε απόλυτο αριθµό χωρίς να υπολογίζονται τα δέκατα του 

δευτερολέπτου και µετρήθηκε από τη στιγµή που ο ερευνητής πρόφερε τη λέξη «πάµε». Για 

τις ανάγκες, όµως, της επεξεργασίας των δεδοµένων, που προέκυψαν από αυτή τη µέτρηση, ο 

χρόνος χωρίστηκε σε 20 διαστήµατα και βαθµολογήθηκε από 1-20 ως εξής: 

 

ΧΡΟΝΟΣ 
(σε δευτερόλεπτα) 

ΒΑΘΜΟΣ 

0- 15΄΄ 20
16- 30΄΄ 19 
31- 45΄΄ 18 
46-  60΄΄ 17 
61- 75΄΄ 16 
76- 90΄΄ 15 

91- 105΄΄ 14 
106- 120΄΄ 13 
121-135΄΄ 12 
136-150΄΄ 11 
151-165΄΄ 10 
166- 180΄΄ 9 
181-195΄΄ 8 
196- 210΄΄ 7 
211- 225΄΄ 6 
226- 240΄΄ 5 
241- 255΄΄ 4 
256- 270΄΄ 3 
271- 285΄΄ 2 
286- 300΄΄ 1 

 
Για τη µέτρηση της ακρίβειας ανάγνωσης των λέξεων οι αριθµοί οι οποίοι αποδόθηκαν 

εκφράζουν το συνολικό αριθµό των λέξεων που διαβάστηκαν σωστά από τα υποκείµενα. Για 

κάθε σωστή απάντηση το υποκείµενο έπαιρνε µισό βαθµό. Έτσι, ο µεγαλύτερος βαθµός που 

µπορούσε να λάβει το υποκείµενο ήταν 20 βαθµοί, όπως και στη µέτρηση της ταχύτητας ανά-

γνωσης. Λανθασµένη θεωρείτο η απάντηση, και εποµένως δεν πιστωνόταν µε µισή µονάδα, 

στις παρακάτω περιπτώσεις:  

• Όταν το υποκείµενο προσπαθούσε για 10΄΄ να διαβάσει µία λέξη χωρίς επιτυχία. 

• Όταν είχαµε σηµαντική παραφθορά της λέξης. 

• Όταν είχαµε µερική παραφθορά της λέξης (λάθος σ’ ένα γράµµα, παράλειψη 

γράµµατος, αντιστροφή γραµµάτων ή συλλαβών, προσθήκη γράµµατος και λανθασµένο 

τονισµό). 
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Για τη µέτρηση της ικανότητας αποκωδικοποίησης συνολικά οι αριθµοί οι οποίοι απο-

δόθηκαν προέκυψαν από το συνδυασµό των βαθµών στην ταχύτητα και στην ακρίβεια ανά-

γνωσης των λέξεων. Οι σύνθετοι βαθµοί που προέκυψαν είναι το άθροισµα των βαθµών στις 

δύο αυτές µετρήσεις. Πρόκειται, δηλαδή, για βαθµολογία της ταχύτητας συν την ακρίβεια 

ανάγνωσης λέξεων. Εποµένως, η µεγαλύτερη βαθµολογία που µπορούσε να συγκεντρώσει το 

υποκείµενο ήταν 40 βαθµοί. Για παράδειγµα, αν ένα υποκείµενο διάβαζε σωστά 30 λέξεις σε 

χρονικό διάστηµα 61-75 δευτερολέπτων, η συνολική του βαθµολογία ήταν 15 και 16, δηλαδή 

σύνολο 31 βαθµοί. 

 

6.3  Tο δείγµα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του 

Το δείγµα της έρευνας προέρχεται από τον πληθυσµό των παιδιών τα οποία φοιτούσαν 

στις Α΄ και Β΄ τάξεις των δηµόσιων ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου και της 

Χερσονήσου κατά το σχολικό έτος 2007- 2008, είχαν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, δεν 

παρουσίαζαν καµία γλωσσική διαταραχή και δεν παρουσίαζαν σοβαρές µαθησιακές δυσκο-

λίες. 

Το δείγµα µας είναι εµπειρικό και όχι επιλεγµένο (Βάµβουκας, 2002:165), καθώς η πα-

ρούσα έρευνα έχει περισσότερο το χαρακτήρα µιας πληρέστερης κατανόησης της  φύσης της 

µορφολογικής επίγνωσης και της σχέσης της µε τις αναγνωστικές δεξιότητες των µαθητών Α΄ 

και Β΄ τάξεων.Tα αποτελέσµατά της µπορούν στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν ως βάση για 

περαιτέρω έρευνα ή ως πηγή συµπληρωµατικών υποθέσεων και όχι τόσο για γενικεύσεις 

πάνω στον πληθυσµό.  

Προσπαθήσαµε να εξετάσουµε τις Α΄ και Β΄ τάξεις σχολείων από όλες τις «γεωγραφι-

κές» περιοχές της πόλης του Ηρακλείου καθώς και από µια ηµιαστική περιοχή του Νοµού 

Ηρακλείου. Επιλέξαµε, έτσι, ένα σχολείο των δυτικών συνοικιών της πόλης του Ηρακλείου, 

ένα σχολείο των ανατολικών συνοικιών, ένα σχολείο των νότιων συνοικιών, ένα σχολείο από 

τις νοτιοανατολικές συνοικίες και ένα σχολείο του κέντρου της πόλης. Επιλέξαµε, επίσης, 

µετά από κλήρωση, ένα από τα τρία σχολεία του ∆ήµου Χερσονήσου. Στην περίπτωση που σε 

κάποιο από τα παραπάνω σχολεία υπήρχαν περισσότερα του ενός τµήµατα στις τάξεις Α΄ και 

Β΄, η επιλογή του τµήµατος γινόταν µε κλήρωση, ώστε µόνο οι µαθητές του ενός τµήµατος να 

συµµετάσχουν στην έρευνα.  

Συνεπώς, το δείγµα µας συγκροτήθηκε από τους µαθητές έξι τµηµάτων της Α΄ τάξης 

και έξι τµηµάτων της Β΄ τάξης οι οποίοι φοιτούσαν στα παραπάνω σχολεία και είχαν γεννηθεί 

τα έτη 2001 και 2000 αντίστοιχα. Επίσης, είχαν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, δεν πα-

ρουσίαζαν καµία γλωσσική διαταραχή, δεν είχαν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες και η φοί-

τησή τους ήταν κανονική. Για την πιστοποίηση των στοιχείων χρησιµοποιήσαµε τα φύλλα 
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ελέγχου των δασκάλων και για επαλήθευση τα βιβλία µητρώου των σχολείων. Στην περί-

πτωση των µαθησιακών δυσκολιών, της γλωσσικής διαταραχής και της κανονικότητας της 

φοίτησης λάβαµε υπόψη µας τις εκτιµήσεις των δασκάλων, τις οποίες και θεωρήσαµε αξιόπι-

στες. 

Με βάση τους παραπάνω περιορισµούς, το τελικό δείγµα συγκρότησαν 185 παιδιά, τα 

οποία ήταν µαθητές Α΄ και Β΄τάξεων δηµοτικού, είχαν ως µητρική γλώσσα την ελληνική, δεν 

παρουσίαζαν καµία γλωσσική διαταραχή και δεν είχαν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Από 

αυτά 90 ήταν µαθητές Α΄τάξης ηλικίας 6:3- 7:3 ετών και 95 µαθητές Β΄τάξης ηλικίας 7:3- 8:3 

ετών, κατά την ηµέρα της πρώτης εξέτασής τους. Ο µέσος όρος ηλικίας των µαθητών της 

Α΄τάξης ήταν 6 έτη και 10 µήνες(6:10) και των µαθητών της Β΄ τάξης 7 έτη και 9 µήνες(7:9). 

Αναλυτικότερα, η κατανοµή του δείγµατος στις δηµογραφικές µεταβλητές που 

επιλέξαµε να συµπεριλάβουµε στην έρευνά µας, έχει ως εξής: 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη και 

φύλο. Από τα δεδοµένα του προκύπτει ότι, από τους 185 µαθητές του δείγµατος, οι 90 (ή 

ποσοστό 48,6%) φοιτούν στην Α΄ τάξη και οι 95 (51,4%) φοιτούν στη Β΄ τάξη. Αναφορικά µε 

την κατανοµή των µαθητών ως προς το φύλο, οι 96 µαθητές(51,9%) είναι αγόρια και οι 

υπόλοιποι 89 (48,1%) κορίτσια. Από την αναλυτική εξέταση της κατανοµής αγοριών και 

κοριτσιών κατά τάξη, προκύπτει ότι στην Α΄τάξη το ποσοστό των αγοριών είναι 51,1% και 

των κοριτσιών 48,9%, ενώ κάπως παρόµοια είναι τα ποσοστά και για τη Β΄ τάξη (52,6% 

έναντι 47,4%). Συνοψίζοντας, εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει ισοκατανοµή των 

µαθητών του δείγµατος τόσο κατά τάξη όσο και κατά φύλο. Μάλιστα, η ισοκατανοµή κατά 

φύλο φαίνεται να διατηρείται στον ίδιο σχεδόν βαθµό και στις δύο εξεταζόµενες τάξεις. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη και φύλο 

 

ΦΥΛΟ 

Αγόρια Κορίτσια 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΞΗ 

f % f % f % 

Α΄ 46 51,1 44 48,9 90 48,6 
Β΄ 50 52,6 45 47,4 95 51,4 

ΣΥΝΟΛΟ 96 51,9 89 48,1 185 100 
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Σε αναφορά µε την ηλικία, οι µαθητές καθεµιάς τάξης  χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες 

µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής τους. Έτσι συγκροτήθηκαν δύο «ηλικιακές οµάδες» σε 

κάθε τάξη. Αυτές ήταν η οµάδα των µαθητών «µεγάλης» και η οµάδα των µαθητών «µικρής 

ηλικίας». Στην Α΄τάξη «µεγάλης ηλικίας» ήταν όσοι είχαν γεννηθεί το α΄ εξάµηνο του 2001 

(M.O. ηλικίας κατά την ηµεροµηνία πρώτης εξέτασης 7 έτη) και «µικρής ηλικίας» όσοι είχαν 

γεννηθεί το β΄ εξάµηνο του 2001(M.O. ηλικίας 6:6 έτη). Στη Β΄ τάξη «µεγάλης ηλικίας» ήταν 

όσοι µαθητές είχαν γεννηθεί το α΄ εξάµηνο του 2000 (Μ.Ο. ηλικίας 8 έτη)και «µικρής ηλι-

κίας» όσοι είχαν γεννηθεί το β΄ εξάµηνο του 2000 (Μ.Ο. ηλικίας 7:6 έτη).  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών καθεµιάς τάξης του 

δείγµατος µε βάση την ηλικία τους. Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι από τους 

90 µαθητές της Α΄τάξης οι 52 (ή ποσοστό 57,8%) είναι «µεγάλης ηλικίας» και οι υπόλοιποι 

38 (42,2%) «µικρής ηλικίας», ενώ αντίστροφη είναι η εικόνα στη Β΄τάξη( 45,3% έναντι 

54,7%).∆εν υπάρχει, εποµένως, ισοκατανοµή των µαθητών του δείγµατος καθεµιάς τάξης µε 

βάση την ηλικία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη και ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ 
Μεγάλοι Μικροί 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΞΗ 

f % f % f % 

Α΄ 52 57,8 38 42,2 90 100 
Β΄ 43 45,3 52 54,7 95 100 

 

Όσον αφορά στη σειρά γέννησης των υποκειµένων του δείγµατος χωρίσαµε τους µαθη-

τές καθεµιάς τάξης σε τρεις κατηγορίες. Μια κατηγορία αποτέλεσαν τα πρωτότοκα παιδιά και 

τα µοναχοπαίδια, µια δεύτερη τα παιδιά που είναι ενδιάµεσα στη σειρά γέννησης και µια τε-

λευταία κατηγορία αποτέλεσαν τα υστερότοκα. Για τις οικογένειες µε δύο παιδιά, τα δευτερό-

τοκα παιδιά περιλαµβάνονται στην κατηγορία των υστερότοκων. 

Τα δεδοµένα του Πίνακα 3 φανερώνουν ότι τα περισσότερα υποκείµενα του δείγµατός 

µας ανήκουν στην πρώτη οµάδα, είναι, δηλαδή, πρωτότοκα παιδιά ή µοναχοπαίδια. Πιο ανα-

λυτικά, στην Α΄τάξη περισσότεροι από τους µισούς µαθητές( ή ποσοστό 52,2%) είναι πρωτό-

τοκα παιδιά ή µοναχοπαίδια, 33 µαθητές (36,7%) είναι υστερότοκα παιδιά, έχουν δηλαδή µε-

γαλύτερα αδέρφια, και µόλις 10 µαθητές (11,1%) έχουν ενδιάµεση σειρά γέννησης. Παρόµοια 

είναι η κατανοµή και στη Β΄τάξη, καθώς 53 από τους 95 µαθητές( ή ποσοστό 55,8%) είναι 
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πρωτότοκα παιδιά ή µοναχοπαίδια, 33 µαθητές (34,7%) είναι υστερότοκοι και 9 µαθητές 

(9,5%) έχουν ενδιάµεση σειρά γέννησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε τη σειρά γέννησής τους 

 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Πρωτότοκοι Ενδιάµεσοι Υστερότοκοι 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΞΗ 

f % f % f % f % 

Α΄ 47 52,2 10 11,1 33 36,7 90 100 

Β΄ 53 55,8 9 9,5 33 34,7 95 100 

 

Επίσης, τα υποκείµενα, µε κριτήριο το µέγεθος της οικογένειάς τους χωρίστηκαν σε 

οµάδες, συγκροτώντας έτσι δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, ολιγοµελής οικογένεια, 

περιελήφθηκαν τα υποκείµενα τα οποία κατάγονταν από οικογένειες µε ένα και δύο παιδιά, 

ενώ στη δεύτερη κατηγορία, πολυµελής οικογένεια, εντάχθηκαν τα υποκείµενα που είχαν πε-

ρισσότερα από δύο αδέλφια. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4 υπάρχει ανισοκατανοµή των µαθητών 

του δείγµατος καθεµιάς τάξης ως προς το µέγεθος της οικογένειάς τους. Μάλιστα, η ανισοκα-

τανοµή αυτή φαίνεται να διατηρείται στον ίδιο σχεδόν βαθµό και στις δύο τάξεις. Αναλυτικό-

τερα, από τους 90 µαθητές της Α΄τάξης οι 64 (ή ποσοστό 71,1%) κατάγονται από ολιγοµελή 

οικογένεια, ενώ το µικρότερο ποσοστό (28,9%) καταλαµβάνουν τα παιδιά των οποίων η οικο-

γένεια χαρακτηρίζεται ως πολυµελής. Πανοµοιότυπα είναι και τα ποσοστά στη Β΄τάξη τόσο 

για τους µαθητές που κατάγονται από ολιγοµελή οικογένεια(71,6%) όσο και για εκείνους που 

κατάγονται από πολυµελή οικογένεια (28,4%). 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το µέγεθος της οικογένειάς τους 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ολιγοµελής Πολυµελής 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΞΗ 

f % f % f % 

Α΄ 64 71,1 26 28,9 90 100 
Β΄ 68 71,6 27 28,4 95 100 
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Πέρα από την κατάταξη των υποκειµένων του δείγµατος µε βάση τη σειρά γέννησής 

τους και το µέγεθος της οικογένειάς τους, τα υποκείµενα χωρίστηκαν σε οµάδες ανάλογα µε 

το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο τόσο του πατέρα όσο και της µητέρας. Για την κατάταξή 

τους σε κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα χρησιµοποιήσαµε ως δείκτη τα επαγγέλµατα των γο-

νέων και για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών χρησιµοποιήσαµε τα φύλλα ελέγχου 

των δασκάλων και για επαλήθευση το βιβλίο µητρώου κάθε σχολείου. Στην ψυχοπαιδαγωγική 

έρευνα χρησιµοποιούνται διάφορες κατηγοριοποιήσεις των επαγγελµάτων. Στην παρούσα 

έρευνα χρησιµοποιήσαµε ως πρότυπο την κατηγοριοποίηση του Βάµβουκα(1994α). Σύµφωνα 

µε αυτήν τα υποκείµενα καθεµιάς τάξης ανάλογα µε το επάγγελµα τόσο του πατέρα όσο και 

της µητέρας χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης : κατώτερη, 

µεσαία, ανώτερη και ανώτατη.10 

Η κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

του πατέρα τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Από την ανάγνωση των στοιχείων του παρα-

τηρούµε, αρχικά, ότι τα υποκείµενα που συγκρότησαν το δείγµα µας προέρχονται από όλα τα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, αν και υπάρχει ανισοκατανοµή µεταξύ των τεσσάρων επιπέ-

δων. Η ανισοκατανοµή αυτή φαίνεται να είναι ίδια και στις δύο τάξεις. Ειδικότερα, στην 

Α΄τάξη το µεγαλύτερο ποσοστό των υποκειµένων (40%) συγκρότησε την οµάδα µεσαίας κοι-

νωνικοοικονοµικής προέλευσης, µε πατέρα που εξασκούσε επάγγελµα µεσαίας επαγγελµατι-

κής κατηγορίας. Ένα, επίσης, σχετικά υψηλό ποσοστό (27,8%) συγκρότησε την οµάδα ανώ-

τερης κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης, ενώ τα µικρότερα ποσοστά των υποκειµένων 

(17,8% και 14,4%) συγκρότησαν αντίστοιχα την ανώτατη και την κατώτερη οµάδα κοινωνι-

κοοικονοµικής προέλευσης. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Β΄ τάξη, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των υποκειµέ-

νων (44,1%) συγκρότησε την οµάδα µεσαίας κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης, ενώ ένα ση-

µαντικό ποσοστό(23,7%) την οµάδα ανώτερης κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης. Τα µικρό-

τερα ποσοστά διαπιστώνονται στις δύο ακραίες οµάδες: 21,5% για την οµάδα ανώτατης και 

10,8% για την οµάδα κατώτερης κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΤΕΡΑ ΤΑΞΗ 

Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 
ΣΥΝΟΛΟ 

                                           
10  Για την αναλυτική κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων βλέπε  Παράρτηµα Β΄, σελ. 262. 



 119

 f % f % f % f % f % 

Α΄ 13 14,4 36 40 25 27,8 16 17,8 90 100 

Β΄ 10 10,8 41 44,1 22 23,7 20 21,5 93 100 

               * ∆εν είχαµε πληροφορίες για δύο υποκείµενα στη Β΄τάξη. 

 

Τέλος, στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανοµή των µαθητών του δείγµατος ανάλογα 

µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας. Από την ανάγνωση των δεδοµένων παρατη-

ρούµε ότι υπάρχει κι εδώ ανισοκατανοµή µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων, η οποία ωστόσο 

δεν είναι ίδια στις δύο τάξεις. Στην Α΄ τάξη το µεγαλύτερο ποσοστό των υποκειµένων(32,6%) 

συγκρότησε την οµάδα µεσαίου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, µε µητέρα που εξασκούσε 

επάγγελµα µεσαίας επαγγελµατικής κατηγορίας, ενώ σηµαντικό ποσοστό(28,1%) συγκρότησε 

την οµάδα κατώτερου επιπέδου. Τα µικρότερα ποσοστά των υποκειµένων(22,5% και 16,9%) 

συγκρότησαν αντίστοιχα την ανώτατη και την ανώτερη οµάδα κοινωνικοοικονοµικού επιπέ-

δου. 

∆ιαφορετική είναι η εικόνα και στη Β΄ τάξη, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των υπο-

κειµένων (40,4%) συγκρότησε την οµάδα κατώτερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, ενώ 

ένα σηµαντικό ποσοστό(21,3%) την οµάδα µεσαίου επιπέδου. Τα µικρότερα ποσοστά, αν και 

σηµαντικά, διαπιστώνονται στις δύο ακραίες οµάδες: 19,1% τόσο στην οµάδα  ανώτερου όσο 

και στην οµάδα  ανώτατου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Κατανοµή των µαθητών του δείγµατος σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΗΤΕΡΑΣ 

Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΞΗ 

f % f % f % f % f % 

Α΄ 25 28,1 29 32,6 15 16,9 20 22,5 89 100 

Β΄ 38 40,4 20 21,3 18 19,1 18 19,1 94 100 

              * ∆εν είχαµε πληροφορίες για.δύο υποκείµενα, ένα σε κάθε τάξη. 

6.4  Η διαδικασία της έρευνας 

Η έρευνά µας διεξήχθη σε δύο διαδοχικές φάσεις, πραγµατοποιήθηκαν, δηλαδή, δύο 

συναντήσεις µε όλα τα υποκείµενα που αποτέλεσαν το δείγµα µας. Κατά την πρώτη συνά-

ντηση οι µαθητές αξιολογήθηκαν στα κριτήρια των µεταµορφολογικών ικανοτήτων που µας 

ενδιέφεραν, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθµός ανάπτυξής τους. Τα κριτήρια αυτά παρουσιάστη-

καν ατοµικά σε καθένα από τα υποκείµενα της έρευνας. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης κάθε 
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παιδιού ήταν περίπου 10 λεπτά της ώρας και για τα τέσσερα κριτήρια της µορφολογικής επί-

γνωσης.  

 Στη δεύτερη συνάντηση τα παιδιά εξετάζονταν ατοµικά στην αποκωδικοποίηση γρα-

πτών λέξεων και οµαδικά στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, καθώς η δοµή του 

επέτρεπε την οµαδική επίδοση κατά τάξη στο πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων. Ο 

συνολικός χρόνος εξέτασης κάθε παιδιού στην αποκωδικοποίηση ήταν περίπου 1-5 λεπτά της 

ώρας, ενώ ο χρόνος εξέτασης της αναγνωστικής κατανόησης 35-45 λεπτά. 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια να µην παρεµβάλλεται ανά-

µεσα στις δύο φάσεις χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δεκαπέντε ηµέρες. Συνολικά η 

έρευνά µας διήρκεσε περίπου δύο µήνες, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα µέσα Απριλίου του 

2008. Σηµειώνεται εδώ ότι προηγήθηκαν οι δύο συναντήσεις µε τους µαθητές της Β΄ τάξης 

και ακολούθησαν οι συναντήσεις µε τους µαθητές της Α΄ τάξης, ώστε το χρονικό διάστηµα 

ανάµεσα στις δύο φάσεις να είναι το ίδιο για τους µαθητές καθεµιάς τάξης. Η επίδοση όλων 

των κριτηρίων έγινε από τον ερευνητή. 

Για την επίτευξη όσο το δυνατόν ταυτόσηµων συνθηκών εφαρµογής για όλα τα υποκεί-

µενα, η ατοµική εξέταση στα κριτήρια των µεταµορφολογικών ικανοτήτων διεξήχθη σε ειδικό 

χώρο του σχολείου που επέτρεπε τη συγκέντρωση των µαθητών του συγκεκριµένου σχολείου 

(π.χ. βιβλιοθήκη, αίθουσα Η/Υ), ενώ κοινή ήταν και η ώρα εξέτασης για όλους τους µαθητές 

του δείγµατος (3η και 4η διδακτική ώρα). Η σειρά παρουσίασης των κριτηρίων ήταν η ίδια για 

όλα τα υποκείµενα (αναλογίες κλιτών λέξεων, αναλογίες παράγωγων λέξεων, διαχωρισµός 

µορφηµάτων, αναστροφή µορφηµάτων). Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριµένα κριτήρια 

ήταν προφορικά και οι οδηγίες εκτέλεσης, διατυπώνονταν, επίσης, προφορικά από τον εξετα-

στή.  

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης επιλέχθηκε η 2η διδακτική ώρα, ως καταλ-

ληλότερη για τη διεξαγωγή του τεστ της αναγνωστικής κατανόησης, ώστε να παρουσιαστεί 

στους µαθητές ως µια γραπτή άσκηση στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος. Αρχικά, οι 

µαθητές, µε τη βοήθεια του εξεταστή, καλούνταν να εκτελέσουν τα παραδείγµατα των ασκή-

σεων. Όταν ο εξεταστής διαπίστωνε ότι οι όλοι οι µαθητές είχαν κατανοήσει τις ενέργειες που 

έπρεπε να ακολουθήσουν, τους καλούσε να εκτελέσουν και τις υπόλοιπες ασκήσεις. Αµέσως  

µετά, την 3η διδακτική ώρα, ακολουθούσε η αξιολόγηση στο κριτήριο αποκωδικοποίησης 

γραπτών λέξεων, ξεχωριστά για κάθε υποκείµενο, στον ειδικό χώρο του σχολείου του. Οι 

οδηγίες εκτέλεσης διατυπώνονταν προφορικά από τον εξεταστή. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ ο αρχικός µας στόχος ήταν να αξιολογή-

σουµε κάθε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης µε δύο διαφορετικά κριτήρια, αυτό 

επετεύχθη µόνο για τη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης. Όπως προέκυψε κατά τη φάση 
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της προέρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε  τον Ιανουάριο του 2008, το κριτήριο αναλογίας 

προτάσεων το οποίο σχεδιάστηκε, αρχικά, για την αξιολόγηση της κλιτικής µορφολογικής 

επίγνωσης µέσα σε προτασιακό πλαίσιο, ήταν αυξηµένης δυσκολίας, κυρίως για τους µαθητές 

της Α΄τάξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να µη χρησιµοποιηθεί στην έρευνά µας. Ακατάλληλο 

κρίθηκε, επίσης, το κριτήριο σχηµατισµού λεξικών τύπων, το οποίο σχεδιάστηκε για την αξι-

ολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης, αφού κατά τη φάση της προέρευνας δια-

πιστώθηκε ότι το προτασιακό πλαίσιο καθοδηγούσε µε µεγάλη ευκολία την ορθή απάντηση 

σε όλα σχεδόν τα επιµέρους θέµατα. 

Για την καταγραφή των δεδοµένων δηµιουργήσαµε ένα πρωτόκολλο εξέτασης, ατοµικό 

για κάθε παιδί. Σε αυτό καταγράψαµε αναλυτικά τις επιδόσεις των παιδιών. Στην πρώτη σε-

λίδα του πρωτοκόλλου γράφαµε τα ατοµικά στοιχεία του υποκειµένου (ονοµατεπώνυµο, σχο-

λείο, τάξη, φύλο, ηµεροµηνία και σειρά γέννησης, µέγεθος οικογένειας, επάγγελµα πατέρα 

και µητέρας, ηµεροµηνία εξέτασης, ηλικία). Στο κάτω µέρος αυτής της σελίδας σχεδιάσαµε 

ένα συγκεντρωτικό πίνακα των επιδόσεων όπου και καταγράφαµε τις επιδόσεις κάθε υποκει-

µένου σε όλα τα κριτήρια.11 Ακολουθούσαν τα ειδικά φύλλα αξιολόγησης όλων των κριτη-

ρίων. Συνολικά συντάχθηκαν 185 τέτοια πρωτόκολλα εξέτασης. 

 

6.5  Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας 

Η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, που συλλέχθησαν από τις 

απαντήσεις των υποκειµένων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης και στα 

τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και αναγνωστικής κατανόησης, έγινε µε τη βοήθεια 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του στατιστικού προγράµµατος S.P.S.S. 14. Συγκεκριµένα, η 

διαδικασία ανάλυσης ήταν η εξής: 

• Εισαγωγή των δεδοµένων σε στατιστικό πίνακα (S.P.S.S.). 

•  Έλεγχος αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής 

επίγνωσης. 

•  Έλεγχος των δεδοµένων µε τη χρήση των πινάκων συχνότητας. 

• ∆ηµιουργία συγκριτικών πινάκων ή γραφικών παραστάσεων των δεδοµένων σύµφωνα 

µε τις πληροφορίες που αναζητούσαµε. 

Για τη στατιστική επεξεργασία λάβαµε υπόψη τους παρακάτω δείκτες: 

• Το µέσο όρο(Μ),  την τυπική απόκλιση(s) και τη διάµεσο(md). 

• Το δείκτη Alpha για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων των κριτηρίων 

αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης. 

                                           
11  Βλέπε Παράρτηµα Β΄, σελ. 250. 
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• Το στατιστικό κριτήριο t-test, για να συγκρίνουµε τους µέσους όρους δυο ανεξάρτητων 

δειγµάτων και να καθοριστεί αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών 

των µέσων όρων δυο οµάδων, µε έλεγχο της ισότητας των πληθυσµιακών διασπορών κατά 

Levene(∆αφέρµος,2005). Ο έλεγχος της κανονικότητας έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού 

κριτηρίου one-sample Kolmogorov-Smirnov test. 

•  Tη στατιστική τεχνική one way ANOVA και το στατιστικό κριτήριο F για να συγκρίνουµε 

τους µέσους όρους πολλών ανεξάρτητων δειγµάτων και να καθοριστεί αν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των τιµών των µέσων όρων περισσότερων από δύο οµάδων. Πριν 

από την εφαρµογή της τεχνικής αυτής, εξετάστηκε η οµοιογένεια των διακυµάνσεων(έλεγχος 

οµοιογένειας Levene), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της συγκεκριµένης 

παραµετρικής στατιστικής ανάλυσης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά των µέσων όρων ήταν 

στατιστικά σηµαντική, εφαρµόστηκε στη συνέχεια  το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe.  

•  Συντελεστές συσχέτισης αριθµητικών δεδοµένων, για την επαλήθευση των υποθέσεων 

της έρευνάς µας. Συγκεκριµένα, για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει συνάφεια µεταξύ δυο συ-

νεχών µεταβλητών, χρησιµοποιήσαµε το δείκτη συνάφειας Pearson r. Για την αξιολόγηση 

των δεικτών γραµµικής συσχέτισης Pearson’s r, ακολουθήσαµε την κατηγοριοποίηση του 

Μακράκη (2005:151), όπου ασήµαντη θεωρείται η συσχέτιση που κυµαίνεται από 0.00 – 

0.20, µέτρια από 0.20 – 0.40, σηµαντική από 0.40 – 0.70 και ισχυρή από 0.70 – 1.00.  Επίσης, 

για την πρόβλεψη µιας µεταβλητής από ένα γραµµικό συνδυασµό δυο ή περισσότερων ανε-

ξάρτητων µεταβλητών χρησιµοποιήσαµε τους δείκτες R2, το βαθµό της στατιστικά σηµαντι-

κής αύξησης που πρόσφερε στο R2  κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, που εισαγόταν στο παλιν-

δροµικό µοντέλο (αύξηση στο R2 ) και το σταθµισµένο συντελεστή «Βήτα». 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας τα διαιρέσαµε σε 

τρία κυρίως µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η φύση και η έκταση της µορ-

φολογικής επίγνωσης των υποκειµένων µας. Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η ανάπτυξη της 
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µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Στο τρίτο µέρος της 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων εξετάζεται η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δε-

ξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων των µαθητών του δείγµατός 

µας, οι οποίοι φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

 

7.1  Η φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των  

       υποκειµένων του δείγµατος 

Στο τµήµα αυτό της εργασίας παρουσιάζονται τα ευρήµατα που περιγράφουν τη φύση 

και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων του δείγµατός µας. 

Οι επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης στα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολο-

γικής επίγνωσης παρέχουν µια πλούσια εικόνα για την ανάπτυξη της µεταγλωσσικής αυτής 

ικανότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. Υπεν-

θυµίζουµε ότι τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν έτσι ώστε να αξιολογούν όλες τις επιµέρους πτυ-

χές της µορφολογικής επίγνωσης. Θεωρήσαµε ότι η επίδοση σε διαφορετικά µεταµορφολο-

γικά κριτήρια, η σύγκριση και η συσχέτιση των επιδόσεων θα επέτρεπε να παρατηρήσουµε 

και τις διαφορές ως προς το βαθµό ανάπτυξης των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επί-

γνωσης των υποκειµένων. Ο Πίνακας 7 επιβεβαιώνει ότι τα υποκείµενα του δείγµατός µας 

παρουσιάζουν µεταµορφολογικές ικανότητες οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το 

βαθµό ανάπτυξης. 

Στην πρώτη στήλη του Πίνακα 7 υπάρχει η κωδικοποιηµένη µορφή (ΚΛΙΤΑΝ, ΠΑΡΑΝ 

κ.ά.) µε την οποία θα συµβολίζουµε στο εξής τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολο-

γικής επίγνωσης στους πίνακες των αποτελεσµάτων. Στη δεύτερη στήλη αναφέρονται αναλυ-

τικά τα µεταµορφολογικά κριτήρια. Το πρώτο και το δεύτερο αξιολογούν την επίγνωση της 

κλιτικής και της παραγωγικής µορφολογίας αντίστοιχα,  το τρίτο και το τέταρτο την επίγνωση 

της µορφολογίας της σύνθεσης, ενώ στις δύο τελευταίες σειρές του Πίνακα 7 αναφέρονται 

συνολικές επιδόσεις των µαθητών. Συγκεκριµένα η µέτρηση της «συνολικής επίγνωσης της 

σύνθεσης»(ΣΥΝΣΥΝ) αποτελείται από το µέσο όρο της συνολικής επίδοσης στα κριτήρια δι-

αχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων και η µέτρηση της «συνολικής µορφολογικής επί-

γνωσης»(ΣΥΝΜΕ) αποτελείται από το µέσο όρο της συνολικής επίδοσης και στα τέσσερα µε-

ταµορφολογικά κριτήρια. Στην τρίτη στήλη υπάρχει ο µέσος όρος όλων των µετρήσεων, ενώ 

στην τέταρτη στήλη η τυπική απόκλιση. Όπως, προαναφέρθηκε, στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

ο µέσος όρος όλων των µεταµορφολογικών µετρήσεων δηλώνει το µέσο ποσοστό επιτυχίας 

των µαθητών για κάθε µέτρηση. Η µετατροπή των αρχικών µέσων όρων σε ποσοστό επιτυχίας 

βοηθάει την απευθείας σύγκριση των µεταµορφολογικών µετρήσεων, αφού για κάθε µέτρηση 

έχουµε ανώτερη δυνατή τιµή 100 και κατώτερη δυνατή τιµή 0 (Μανωλίτσης,2000: 155).   
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Όπως παρατηρούµε από τον Πίνακα 7 υπάρχει αρκετά µεγάλη διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις των υποκειµένων του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις. Η υψηλότερη 

επίδοση παρατηρείται στη µέτρηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης (ΚΛΙΤΑΝ), ενώ η 

χαµηλότερη στη µέτρηση της παραγωγικής µορφολογικής (ΠΑΡΑΝ). Γενικά, οι περισσότερες 

επιδόσεις κινούνται σε µέτρια επίπεδα. Ωστόσο, η αναλυτικότερη παρατήρηση των επιδόσεων 

σε καθεµιά µεταµορφολογική µέτρηση ξεχωριστά και ανά τάξη οδηγεί σε σαφέστερες 

εκτιµήσεις για τη φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των 

υποκειµένων που συγκροτούν το δείγµα µας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Μέσοι όροι(Μ)  και τυπικές αποκλίσεις(s)  των επιδόσεων των υποκειµένων του δείγµατος  

στις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ s 

ΚΛΙΤΑΝ Αναλογία λέξεων µε κλιτικά χαρακτηριστικά 75,7 17,2 
ΠΑΡΑΝ Αναλογία λέξεων µε παραγωγικά χαρακτηριστικά 54,1 23,4 

∆ΙΑΧ ∆ιαχωρισµός µορφηµάτων 62,9 21 

ΑΝΑΣ Αναστροφή µορφηµάτων 58 24,2 

ΣΥΝΣΥΝ Συνολική επίγνωση της σύνθεσης 60,4 21,1 

ΣΥΝΜΕ Συνολική µορφολογική επίγνωση 62,7 18,5 

 

          

         7.1.1   Κατανοµές των απαντήσεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής 

                    επίγνωσης     

Στην ενότητα αυτή επιχειρούµε να διαπιστώσουµε το βαθµό ανταπόκρισης των µαθητών 

Α΄και Β΄ τάξεων του δείγµατος σε καθένα από τα επιµέρους θέµατα των τεσσάρων κριτηρίων, 

προκειµένου να διερευνήσουµε πληρέστερα τη φύση της κλιτικής και της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης καθώς επίσης και τη φύση της επίγνωσης της µορφολογίας των 

σύνθετων λέξεων, σε κάθε τάξη. 

α)   Κατανοµές των απαντήσεων στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά  

        µορφολογικά χαρακτηριστικά 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 8 διαπιστώνεται µια οµοιόµορφη υψηλή επίδοση των 

µαθητών τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ τάξης στα θέµατα 1, 4, 6 και 9, τα οποία απαιτούν το 

χειρισµό της µορφολογίας της ονοµατικής κλίσης. Μάλιστα, στα θέµατα 1, 4 και 9 η σωστή 

απάντηση επιτυγχάνεται από το σύνολο σχεδόν των µαθητών καθεµιάς τάξης. Οι επιδόσεις 
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είναι πολύ υψηλές ακόµα και στην περίπτωση του θέµατος 1 όπου έχουµε συστηµατική 

θεµατική αλλοµορφία (δερµα~δερµατ). Αξίζει να τονιστεί το υψηλό ποσοστό επιτυχίας 

(88,9%) των µαθητών της Α΄τάξης στο θέµα 6, το οποίο απαιτεί την αλλαγή αριθµού του αρ-

χαιοπρεπούς ουδέτερου ουσιαστικού σε –ος της έβδοµης κλιτικής τάξης, χωρίς µετατροπή του 

θεµατικού µορφήµατος, ενώ για τους µαθητές της Β΄ τάξης το ποσοστό επιτυχίας είναι ακόµα 

υψηλότερο (93,7%). 

Αντίθετα, στα θέµατα 2, 3, 5, 7, 8 και 10, τα οποία απαιτούν το χειρισµό της µορφολο-

γίας της ρηµατικής κλίσης, οι επιδόσεις των µαθητών του δείγµατος τόσο της Α΄ όσο και της 

Β΄ τάξης είναι χαµηλότερες. Οι δυσκολίες στο συνειδητό χειρισµό της ρηµατικής κλίσης φαί-

νεται να είναι περισσότερες για τους µαθητές της Α΄ τάξης, καθώς στα περισσότερα θέµατα 

της κατηγορίας αυτής αποτυγχάνει ένα υψηλό ποσοστό. Υψηλή επίδοση για τους µαθητές κα-

θεµιάς τάξης παρατηρείται µόνο στο θέµα 7, το οποίο απαιτεί τη µετατροπή της φωνής του 

ρήµατος από ενεργητική σε παθητική(στον ίδιο χρόνο, πρόσωπο, αριθµό) χωρίς φωνολογική 

µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος. Μάλιστα η επίδοση είναι παρόµοια και στις δύο τά-

ξεις(83,3% στην Α΄ και 82,1% στη Β΄ τάξη). Ωστόσο, οι επιδόσεις στα θέµατα, τα οποία 

απαιτούν είτε την αλλαγή του προσώπου από α΄ ενικό σε γ΄ πληθυντικό (θέµα 3) είτε την αλ-

λαγή του χρόνου από Ενεστώτα σε Αόριστο(θέµατα 2,5,8 και 10) είναι µέτριες έως πολύ χα-

µηλές. Αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση του θέµατος 3, όπου απαιτείται η αλλαγή του 

προσώπου από α΄ ενικό σε γ΄ πληθυντικό σε ρήµα ενεστωτικού χρόνου, ενεργητικής φωνής 

και πρώτης κλιτικής τάξης, χωρίς φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος, το πο-

σοστό επιτυχίας είναι ακριβώς το ίδιο για τους µαθητές των δύο τάξεων(60%). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 8 διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι επιδόσεις των µαθητών της 

Β΄ τάξης στα θέµατα τα οποία απαιτούν την αλλαγή του χρόνου από Ενεστώτα σε Αόρι-

στο(θέµατα 2, 5, 8 και 10) αν και είναι σχετικά χαµηλές, είναι σαφώς υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες των µαθητών της Α΄ τάξης. Το δυσκολότερο θέµα φαίνεται να αποτελεί το θέµα 

5, καθώς ένα υψηλό ποσοστό των µαθητών της Α΄ τάξης (73,3%) αποτυγχάνει να απαντήσει 

σωστά. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους µαθητές της Β΄τάξης είναι αξιοσηµείωτο, καθώς οι 

µισοί περίπου µαθητές (48,4%) αποτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά.  Το συγκεκριµένο θέµα 

απαιτεί την αλλαγή του χρόνου από Ενεστώτα σε Αόριστο ενεργητικής φωνής στο ίδιο πρό-

σωπο και αριθµό, την προσθήκη συλλαβικής αύξησης και τη φωνολογική µετατροπή του 

θεµατικού µορφήµατος. Χαµηλά ποσοστά επιτυχίας, για τους µαθητές καθεµιάς τάξης, παρα-

τηρούνται και στο Θέµα 8, το οποίο απαιτεί επίσης την αλλαγή του χρόνου από Ενεστώτα σε 

Αόριστο παθητικής φωνής στο ίδιο πρόσωπο και αριθµό µε φωνολογική µετατροπή του θεµα-

τικού µορφήµατος.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 8  
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Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος  

       µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρουσία, επίσης, συστηµατικής ή µη αλλοµορφίας φαίνεται να προκαλεί δυσκολίες 

στο χειρισµό της µορφολογικής δοµής του αορίστου, ιδιαίτερα στους µαθητές της Α΄ τάξης. 

Έτσι στο θέµα 10 στο οποίο τα υποκείµενα καλούνται να µετατρέψουν τον ενεστωτικό χρόνο 

σε παρελθοντικό(αόριστο), λαµβάνοντας υπόψη, πέρα από το κλιτικό επίθηµα και τη συλλα-

βική αύξηση, την παρουσία µη συστηµατικής αλλοµορφίας στο ρηµατικό θεµατικό µόρφηµα 

οι επιδόσεις είναι µέτριες (51,1% στην Α΄ και 63,2% στη Β΄τάξη). Καλύτερες, ωστόσο, είναι 

οι επιδόσεις τους στο θέµα 2, το οποίο απαιτεί την αλλαγή του ενεστωτικού χρόνου σε αόρι-

στο ενός ρήµατος της δεύτερης κλιτικής τάξης του οποίου το θεµατικό µόρφηµα εµφανίζει τη 

συστηµατική αλλοµορφική σχέση Χ(α)~ Χφωνήεν. Μάλιστα η παρουσία συστηµατικής αλ-

λοµορφίας δε φαίνεται να δυσκολεύει τους µαθητές της Β΄τάξης να συνειδητοποιήσουν τις 

αλλαγές στη µορφολογική δοµή του αορίστου, καθώς το ποσοστό επιτυχίας τους είναι υψηλό 

(85,3%) και συγκριτικά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των µαθητών της Α΄τάξης 

(66,7%). 

Γενικά, από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι µαθητές του δείγµατος Α΄ και Β΄ 

τάξεων δυσκολεύονται αρκετά στο χειρισµό της κλίσης του αορίστου. Η  φωνολογική µετα-

τροπή του θεµατικού µορφήµατος και η συστηµατική ή µη αλλοµορφία ενδεχοµένως να επη-

ρεάζουν τη διαφάνεια της µορφολογικής δοµής. Ωστόσο οι δυσκολίες φαίνεται να είναι λιγό-

τερες για τους µαθητές της Β΄τάξης. Αντίθετα οι επιδόσεις των υποκειµένων µας στο χειρισµό 

Α΄ τάξη 
Ν=90 

Β΄ τάξη 
Ν=95 Θέµατα κριτηρίου 

 f % f % 
1)  πράγµα- πράγµατα, / δέρµα-……. 89 98,9 91 95,8 
2)  οδηγώ- οδήγησα, /βοηθώ-……. 60 66,7 81 85,3 
3)  ποτίζω- ποτίζουν, /σιδερώνω-….. 54 60 57 60 
4)  εργάτης- εργάτες, / µαθητής……. 88 97,8 94 98,9 
5)  χτίζω-έχτισα, / βάφω-………. 24 26,7 49 51,6 
6)  δάσoς-δάση,  / λάθος-……… 80 88,9 89 93,7 
7)  σηκώνω- σηκώνοµαι, / πλένω-….. 75 83,3 78 82,1 
8)  ντύνοµαι- ντύθηκα, /ζεσταίνοµαι-… 48 53,3 60 63,2 
9)  εικόνες- εικόνα, /γέφυρες….. 87 96,7 90 94,7 
10) µένω- έµεινα, / φεύγω-…….. 46 51,1 60 63,2 
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της ονοµατικής κλίσης ή των απλών και διάφανων µορφολογικών δοµών της ρηµατικής κλί-

σης είναι υψηλότερες και δε διαφοροποιούνται από τάξη σε τάξη. 

 

β)  Κατανοµές των απαντήσεων στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά  

      µορφολογικά χαρακτηριστικά 

Στον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι οι επιδόσεις των υποκειµένων µας στα περισσότερα 

θέµατα αυτού του κριτηρίου είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Ειδικότερα τα θέµατα 2, 6 και 10, στα 

οποία απαιτείται η προσθήκη των κατάλληλων παραγωγικών επιθηµάτων προκειµένου να 

σχηµατιστούν είτε ουσιαστικά (2 και 10) είτε ρηµατικά επίθετα(6), παράγωγα από ρήµατα, 

φαίνεται να δυσκολεύουν σε µεγάλο βαθµό τους µαθητές της Α΄ τάξης, καθώς εµφανίζουν 

πολύ χαµηλά ποσοστά επιτυχίας µε χαρακτηριστική οµοιοµορφία(24,4%, 25,6% και 27,7% 

αντίστοιχα). Αλλά και στη Β΄τάξη, αν και τα ποσοστά επιτυχίας στα τρία αυτά θέµατα είναι 

υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα των µαθητών της Α΄ τάξης, οι µισοί περίπου ή οι περισσότε-

ροι από τους µισούς µαθητές αποτυγχάνουν να απαντήσουν σωστά((48,4%,  40% και 55,8% 

αντίστοιχα). Ενδεχοµένως, η δυσκολία να οφείλεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των θεµάτων 

αυτών, καθώς τα υποκείµενα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η προσθήκη των παραγωγι-

κών επιθηµάτων, στα συγκεκριµένα ρήµατα, προκαλεί τη φωνολογική µετατροπή του θεµατι-

κού τους µορφήµατος και την αλλαγή της γραµµατικής τους κατηγορίας. 

Εντούτοις, ιδιαίτερα χαµηλές επιδόσεις παρατηρούνται και στα θέµατα εκείνα (4, 6 και 

7), στα οποία απαιτείται αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας χωρίς ταυτόχρονη φωνολογική 

µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος. Ένα πολύ µικρό ποσοστό των µαθητών τόσο της Α΄ 

(14,4%) όσο και της Β΄ τάξης (38,9%) επιτυγχάνει να συνειδητοποιήσει  στο θέµα 7 ότι  η 

προσθήκη του παραγωγικού επιθήµατος –ερ(ος) στο θεµατικό µόρφηµα συγκεκριµένου ουσι-

αστικού µπορεί να σχηµατίσει επίθετο µε στενή σηµασιολογική σχέση. Στο θέµα 6, όπου 

απαιτείται επίσης ο σχηµατισµός επιθέτου από ουσιαστικό, µε την προσθήκη του επιθήµατος 

–ιν(ο), το ποσοστό επιτυχίας στην Α΄ τάξη είναι χαµηλό(28,9%) ενώ στη Β΄ τάξη είναι υψη-

λότερο(61,1%). Αξιοσηµείωτα είναι τα υψηλότατα ποσοστά αποτυχίας(83,3% στην Α΄ και 

64,2% στη Β΄ τάξη) τα οποία παρατηρούνται στο θέµα 4, όπου απαιτείται ο σχηµατισµός ρή-

µατος από ουσιαστικό µε ταυτόχρονη εκτέλεση προθηµατοποίησης και επιθηµατοποίησης.  

Υψηλότερες επιδόσεις (65,6% στην Α΄ και 76,8% στη Β΄τάξη) παρατηρούνται στο 

θέµα 5 το οποίο απαιτεί το σχηµατισµό ρήµατος της δεύτερης κλιτικής τάξης από παράγωγή 

του µετοχή, χωρίς φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος. Στο συγκεκριµένο 

θέµα έχουµε την παρουσία συστηµατικής αλλοµορφίας, δηλαδή το θεµατικό µόρφηµα 

εµφανίζει τη συστηµατική αλλοµορφική σχέση Χ(α)~ Χφωνήεν. Η παρουσία συστηµατικής 
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αλλοµορφίας δε φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά, σε µεγάλο βαθµό, τη συνειδητοποίηση των 

παραγωγικών επιθηµάτων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων του δείγµατος  

µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι υψηλότερες επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης παρατηρούνται στα θέµατα 1, 3 

και 9 στα οποία καλούνται να σχηµατίσουν παράγωγα ουσιαστικά χωρίς φωνολογική µετα-

τροπή του θεµατικού µορφήµατος. Μάλιστα στο θέµα 3 όπου δεν έχουµε αλλαγή της γραµµα-

τικής κατηγορίας τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλά (91,1% στην Α΄ και 100% στη 

Β΄ τάξη). Τα παραγωγικά επιθήµατα –ακι και –ουλα  ανήκουν σε ειδική κατηγορία επιθηµά-

των ουσιαστικών, στα υποκοριστικά, τα οποία είναι δηµοφιλέστατα και οικεία στους µαθητές 

των δύο πρώτων τάξεων. Υψηλά είναι και τα ποσοστά επιτυχίας στο θέµα 9 (81,1% στην Α΄ 

και 86,3% στη Β΄τάξη) αν και έχουµε αλλαγή της γραµµατικής κατηγορίας, αφού απαιτείται ο 

σχηµατισµός ουσιαστικού παράγωγου από επίθετο.  

Η γενική εικόνα που αναδύεται από τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι τα υποκείµενα του 

δείγµατός µας δυσκολεύονται σε µεγάλο βαθµό στο συνειδητό χειρισµό των παραγωγικών 

επιθηµάτων, πιθανότατα λόγω των σηµαντικών αλλαγών που επιφέρουν στη λεξική βάση 

τόσο ως προς τη γραµµατική κατηγορία όσο και ως προς τη σηµασία. Ακόµα και οι µαθητές 

της Β΄τάξης, αν και σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις  από τους µαθητές της Α΄τάξης, δε φαί-

νεται να ανταποκρίνονται  στις πολύπλοκες µορφές της παραγωγικής µορφολογίας. Μόνο η 

διαδικασία σχηµατισµού παράγωγου ουσιαστικού είτε από ουσιαστικό είτε από επίθετο µε 

Α΄ τάξη 
Ν=90

Β΄ τάξη 
Ν=95Θέµατα κριτηρίου 

 f % f % 
1) σπίτι- σπιτάκι, / άνθρωπος-… 70 77,8 78 82,1 
2) γράφω- γράψιµο, / τρέχω-…. 22 24,4 46 48,4 
3) πόρτα- πορτούλα, / βάρκα-…. 82 91,1 95 100 
4) βίδα- ξεβιδώνω, / κλειδί-… 15 16,7 34 35,8 
5) σταµατηµένος-σταµατώ, /αγαπηµένος-… 59 65,6 73 76,8 
6) κρύβω- κρυφτό, / ανοίγω-…. 23 25,6 38 40 
7) φόβος- φοβερός, /τύχη-….. 13 14,4 37 38,9 
8) ξύλο- ξύλινο, / χαρτί-….. 26 28,9 58 61,1 
9) νόστιµος-νοστιµιά, / όµορφος-……. 73 81,1 82 86,3 
10) καθαρίζω- καθάρισµα, / σφυρίζω-…. 25 27,8 53 55,8 
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σηµασιολογική και µορφολογική διαφάνεια, χωρίς φωνολογική µετατροπή του θεµατικού 

µορφήµατος, φαίνεται να επιτυγχάνεται από τους περισσότερους µαθητές σε κάθε τάξη. 

  

γ)   Κατανοµές των απαντήσεων στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων 

Προκειµένου να έχουµε πληρέστερη εικόνα για το βαθµό συνειδητοποίησης όλων των 

χαρακτηριστικών της σύνθεσης επιχειρούµε να αναλύσουµε τόσο τις σωστές όσο και τις µερι-

κώς σωστές απαντήσεις των υποκειµένων σε όλα τα θέµατα του κριτηρίου. Υπενθυµίζουµε 

ότι σωστές θεωρούνται οι απαντήσεις στις οποίες τα υποκείµενα προφέρουν τα επιµέρους συ-

στατικά των συνθέτων ως ανεξάρτητες λέξεις, ενώ µερικώς σωστές οι απαντήσεις στις οποίες 

προφέρουν µόνο το ένα επιµέρους συστατικό ως ανεξάρτητη λέξη και το άλλο ως έχει.  

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του Πίνακα 10, οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατός µας, δυσκολεύονται να απαντήσουν σωστά στα περισσότερα θέµατα του κριτηρίου. 

Ειδικότερα στην κατηγορία των σύνθετων επιθέτων, τα οποία είναι ίδιας µορφής ως προς τη 

µορφολογική δοµή [Θέµα Λέξη] αλλά διαφορετικής ως προς τον τονισµό, παρατηρούµε χα-

µηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων. Συγκεκριµένα στο θέµα 3, όπου ο τόνος του συνθέτου δε 

συµπίπτει µε τον τόνο ενός από τα συστατικά, µόνο το 42,2% των µαθητών της Α΄ τάξης και 

το 41,1% των µαθητών της Β΄τάξης φαίνεται να απαντούν σωστά. Αλλά και στο θέµα 9, όπου 

ο τόνος του συνθέτου συµπίπτει µε τον τόνο του β΄ συνθετικού τα ποσοστά σωστών απαντή-

σεων είναι ακόµα χαµηλότερα (36,7% στην Α΄ και 35,8% στη Β΄τάξη). Παρατηρώντας δε τα 

ποσοστά των µερικώς σωστών απαντήσεων, στα δύο αυτά θέµατα, διαπιστώνουµε ότι ένα πο-

σοστό των µαθητών καθεµιάς τάξης, ενώ αντιλαµβάνεται τα δύο θεµατικά µορφήµατα, δε 

φαίνεται να συνειδητοποιεί τη λειτουργικότητα των κλιτικών επιθηµάτων των συνθέτων και 

το ρόλο του δείκτη της σύνθεσης, αποδίδοντας το πρώτο συνθετικό ως έχει.  

Οι µεγαλύτερες αποκλίσεις στα ποσοστά σωστών απαντήσεων των µαθητών καθεµιάς 

τάξης παρατηρούνται στην κατηγορία των ρηµατικών συνθέτων. Αν και οι επιδόσεις των µα-

θητών της Β΄τάξης, στην κατηγορία αυτή, είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των µαθητών 

της Α΄ τάξης, εντούτοις δεν κυµαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα ρηµατικά αυτά σύν-

θετα είναι ίδιας µορφής ως προς τη µορφολογική δοµή [Θέµα Λέξη] και ως προς τον τονισµό 

αλλά διαφορετικής ως προς το πρόσωπο και τον αριθµό. Οι υψηλότερες επιδόσεις παρατη-

ρούνται στο θέµα 4 (70% στην Α΄ και 78,9% στη Β΄ τάξη), στο οποίο τα υποκείµενα 

καλούνται να προφέρουν τα δύο επιµέρους συνθετικά ως ανεξάρτητα ρήµατα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών και των µερικώς ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄ και Β΄  

τάξεων του δείγµατος µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων 
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Ωστόσο, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα θέµατα 8 και 10, στα οποία καλούνται, 

επίσης, να προφέρουν τα δύο επιµέρους συνθετικά ως ανεξάρτητα ρήµατα σε διαφορετικά, 

από το α΄ ενικό, πρόσωπα, είναι ιδιαίτερα χαµηλά τόσο στην Α΄(22,2% και 25,6%) όσο και 

στη Β΄τάξη (30,5% και 32,6%). Η ταυτόχρονη συνειδητοποίηση των θεµατικών µορφηµάτων, 

του δείκτη της σύνθεσης και των πολλαπλών χαρακτηριστικών(αριθµός, πρόσωπο) που φέ-

ρουν τα κλιτικά επιθήµατα των δύο αυτών συνθέτων φαίνεται να είναι δύσκολη για τα υπο-

κείµενα του δείγµατός µας. Πράγµατι, όπως προκύπτει και από την εξέταση των ποσοστών 

των µερικώς σωστών απαντήσεων στα δύο αυτά θέµατα, αρκετοί µαθητές καθεµιάς τάξης  

προφέρουν το πρώτο συνθετικό ως έχει, µε το δείκτη της σύνθεσης, ταυτίζοντάς το µε το 

πρώτο πρόσωπο του ενεστώτα. Αξιοσηµείωτο είναι και το χαµηλό ποσοστό σωστής απάντη-

σης των µαθητών της Α΄ τάξης στο θέµα 6 (44,4%), του οποίου τα συνθετικά ως ανεξάρτητες 

λέξεις είναι της µορφής (Επίρρηµα+Ρήµα). Η δυσκολία συνειδητοποίησης του δείκτη της 

σύνθεσης αποτυπώνεται και στο ποσοστό των παιδιών που απαντούν µερικώς σωστά (42,2%), 

καθώς προφέρουν το πρώτο συνθετικό όχι ως επίρρηµα αλλά ως έχει. Στο συγκεκριµένο θέµα 

οι µαθητές της Β΄ τάξης δείχνουν να συνειδητοποιούν καλύτερα (67,4%) ότι ο δείκτης της 

σύνθεσης δεν ανήκει στο πρώτο συνθετικό, το οποίο είναι ένα επίρρηµα σε –α. 

Μεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται επίσης στα ποσοστά σωστών απαντήσεων των µα-

θητών καθεµιάς τάξης στην κατηγορία των σύνθετων ουσιαστικών. Τα θέµατα 1 και 7 περι-

λαµβάνουν σύνθετα ουσιαστικά ίδιου γένους και ίδιας µορφής ως προς τη µορφολογική δοµή 

[Θέµα Θέµα] και τον τονισµό. Παρόλα αυτά ενώ τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο θέµα 1 

είναι µέτρια (62,2% στην Α΄ και 61,1% στη Β΄ τάξη), τα αντίστοιχα ποσοστά στο θέµα  7 εί-

Α΄ ΤΑΞΗ 
Ν= 90 

Β΄ ΤΑΞΗ 
Ν=95 

Σωστές Μερικώς  
σωστές Σωστές Μερικώς  

σωστές 
Θέµατα κριτηρίου 

f % f % f % f % 
1.  ρυζόγαλο 56 62,2 4 4,4 58 61,1 7 7,4 
2.  χαρτοπόλεµος 86 95,6 1 1,1 83 87,4 3 3,2 
3.  κοκκινόασπρος 38 42,2 36 40 39 41,1 36 37,9 
4.  ανεβοκατεβαίνω 63 70 18 20 75 78,9 17 17,9 
5.  σκουπιδότοπος 26 28,9 2 2,2 56 58,9 2 2,1 
6.  σιγοτραγουδώ 40 44,4 38 42,2 64 67,4 26 27,4 
7.  τραπεζοµάντιλο 20 22,2 52 57,8 29 30,5 50 52,6 
8.  ανοιγοκλείνεις 20 22,2 48 53,3 29 30,5 40 42,1 
9.  γαλαζοπράσινος 33 36,7 28 31,1 34 35,8 39 41,1 
10. αναβοσβήνουµε 23 25,6 37 41,1 31 32,6 30 31,6 
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ναι ιδιαίτερα χαµηλά (22,2% και 30,5%). Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές καθεµιάς 

τάξης( 57,8% στην Α΄ και 52,6% στη Β΄ τάξη) απαντούν µερικώς σωστά στο θέµα 7, καθώς 

προφέρουν σωστά το α΄ συνθετικό ως ανεξάρτητη λέξη και το β΄ όπως είναι, χωρίς αλλαγή 

του κλιτικού επιθήµατος και του τονισµού.  

Οι υψηλότερες επιδόσεις παρατηρούνται στο θέµα 2 (95,6% στην Α΄ και 87,4% στη 

Β΄τάξη),  το οποίο περιλαµβάνει σύνθετο ουσιαστικό µε διαφορετική µορφολογική δοµή σε 

σχέση µε τα παραπάνω ουσιαστικά [Θέµα Λέξη]  και ο τόνος συµπίπτει µε τον τόνο του β΄ 

συνθετικού. Ενδεχοµένως, η διαφανέστερη µορφολογική δοµή να διευκολύνει τους µαθητές 

στη συνειδητοποίηση του δείκτη της σύνθεσης αφαιρώντας τον από το πρώτο συνθετικό. Η 

επίδραση της διαφάνειας διαπιστώνεται στο θέµα 5, ίδιας µορφολογικής δοµής µε το προη-

γούµενο, όπου ο τόνος του συνθέτου δε συµπίπτει µε τον τόνο ενός από τα συστατικά. Στην 

Α΄ τάξη το ποσοστό σωστής απάντησης είναι ιδιαίτερα χαµηλό(28,9%), ενώ στη Β΄τάξη, αν 

και µέτριο, είναι αισθητά υψηλότερο(58,9%). Μάλιστα οι περισσότεροι µαθητές της Α΄ τάξης 

(68,9%) αποτυγχάνουν να διακρίνουν το δεύτερο θεµατικό µόρφηµα. 

 Γενικά τα υποκείµενα του δείγµατός µας φαίνεται ότι δυσκολεύονται να συνειδητο-

ποιήσουν πλήρως τη µορφολογική πολυπλοκότητα της σύνθεσης. Ακόµα και οι µαθητές της 

Β΄τάξης, αν και σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις  από τους µαθητές της Α΄τάξης, αποτυγχά-

νουν να αντιληφθούν όλα τα ιδιαίτερα µορφολογικά χαρακτηριστικά των σύνθετων λέξεων.  

 

 δ)  Κατανοµές των απαντήσεων στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων 

Κι εδώ επιχειρούµε να αναλύσουµε τόσο τις σωστές όσο και τις µερικώς σωστές απα-

ντήσεις των υποκειµένων σε όλα τα θέµατα του κριτηρίου Υπενθυµίζουµε  ότι σωστές θεω-

ρούνται οι απαντήσεις στις οποίες τα υποκείµενα κάνουν την αναστροφή και προφέρουν σω-

στά τη νέα σύνθετη λέξη, ενώ µερικώς σωστές οι απαντήσεις στις οποίες κάνουν την ανα-

στροφή, προφέρουν τη νέα σύνθετη λέξη, αλλά κάνουν λάθος στον τονισµό. 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 11 διαπιστώνουµε µεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στην κατηγορία των σύνθετων ουσιαστικών. Τα υψηλότερα ποσοστά 

παρατηρούνται στο θέµα 2 (62,2% στην Α΄ και 71,6% στη Β΄ τάξη), το οποίο περιλαµβάνει 

σύνθετο ουδέτερο ουσιαστικό µε µορφολογική δοµή της µορφής [Θέµα Λέξη]. Η παρουσία 

λέξης και όχι θεµατικού µορφήµατος πιθανόν να διευκολύνει περισσότερο τους µαθητές, 

ιδιαίτερα της Α΄ τάξης, στην αναστροφή. Πράγµατι, οι επιδόσεις των µαθητών της Α΄ τάξης 

στα θέµατα 6, 7 και 9, τα οποία περιλαµβάνουν επίσης σύνθετα ουδέτερα σύνθετα ουσιαστικά 

αλλά µε διαφορετική µορφολογική δοµή [Θέµα Θέµα], είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Στα θέµατα 7  

και 9 λιγότεροι από τους µισούς µαθητές της Α΄ τάξης(42,2% και 45,6% αντίστοιχα ) απα-

ντούν σωστά, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στους µαθητές της Β΄ τάξης(65,3% και 63,2% 
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αντίστοιχα). Λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη και τα ποσοστά των µερικώς σωστών απαντήσεων 

στα δύο αυτά θέµατα σε καθεµιά τάξη, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η αναστροφή των 

σύνθετων ουδέτερων ουσιαστικών είναι πιο εύκολη συγκριτικά µε την αναστροφή των σύνθε-

των αρσενικών ουσιαστικών. Όπως προκύπτει και από τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο 

θέµα 3 (4,4% στην Α΄ και 22,1% στη Β΄τάξη), η παρουσία του κλιτικού επιθήµατος –ος στο 

σύνθετο αρσενικό ουσιαστικό, φαίνεται να  δυσκολεύει την αναστροφή. Ωστόσο, ιδιαίτερα 

χαµηλά είναι και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο θέµα 6 (16,7% στην Α΄ και 21,1% στη 

Β΄τάξη), όπου έχουµε σύνθετο ουδέτερο ουσιαστικό, του οποίου όµως το β΄ συνθετικό είναι 

τρισύλλαβη λέξη. Στο συγκεκριµένο θέµα  αρκετοί µαθητές της Α΄ τάξης(47,8%) και της 

Β΄τάξης (41,1%) ενώ αντιστρέφουν τη σύνθετη λέξη µε βάση τα µορφηµατικά της χαρακτη-

ριστικά, την προφέρουν µε λάθος τονισµό. Ενδεχοµένως, το τρισύλλαβο β΄ συνθετικό να δυ-

σκολεύει το σωστό τονισµό της νέας σύνθετης λέξης. 

Μια κάπως παρόµοια εικόνα αναδύεται από τα στοιχεία του Πίνακα 11 και στην κατη-

γορία των σύνθετων επιθέτων. Τα υποκείµενα του δείγµατός µας έχουν υψηλότερα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων στα θέµατα 1 (64,4% στην Α΄ και 66,3% στη Β΄τάξη) και 4 (60% στην 

Α΄ και 76,8 % στη Β΄τάξη) ,τα οποία περιλαµβάνουν σύνθετα ουδέτερα επίθετα. Μάλιστα στο 

θέµα 4 µε µορφολογική δοµή [Θέµα Λέξη] αρκετοί είναι οι µαθητές της Α΄τάξης(34,4%)  που 

ενώ κάνουν την αναστροφή αδυνατούν να τονίσουν σωστά τη νέα σύνθετη λέξη. Η παρουσία 

λέξης ως β΄ συνθετικό στα σύνθετα ουδέτερα επίθετα φαίνεται να διευκολύνει ακόµα περισ-

σότερο την αναστροφή, όπως και στην κατηγορία των σύνθετων ουδέτερων ουσιαστικών. 

Χαµηλότερα είναι τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των µαθητών της Α΄ τάξης στα θέµατα 5 

(42,2%), 8 (34,4%) και 10 (21,1%), τα οποία περιλαµβάνουν σύνθετα αρσενικά επίθετα απλής 

µορφολογικής δοµής [Θέµα Λέξη]. Λαµβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά 

των µερικώς σωστών απαντήσεών τους στα θέµατα αυτά, διαπιστώνουµε, και σε αυτήν την 

κατηγορία, δυσκολία στην αναστροφή των θεµατικών µορφηµάτων ταυτόχρονα µε το χειρι-

σµό του κλιτικού επιθήµατος –ος. Οι µαθητές της Β΄τάξης φαίνεται επίσης να δυσκολεύονται, 

αν και σε µικρότερο βαθµό από τους µαθητές της Α΄ τάξης, στην αναστροφή των θεµατικών 

µορφηµάτων ταυτόχρονα µε το χειρισµό του κλιτικού επιθήµατος –ος, όπως προκύπτει από τα 

ποσοστά των σωστών απαντήσεών τους στα θέµατα 5 (63,2%), 8 (63,2 %) και 10 (52,6 %).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11  

Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών και των µερικώς ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄ και Β΄ 

 τάξεων του δείγµατος µε βάση τις απαντήσεις τους στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων 
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Συµπερασµατικά, από τα δεδοµένα του Πίνακα 11, διαπιστώνεται ότι οι µαθητές Α΄ και 

Β΄ τάξεων του δείγµατος δε φαίνεται να συνειδητοποιούν σε ικανοποιητικό βαθµό τα λει-

τουργικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης, προκειµένου να αντιστρέψουν σωστά µια σύνθετη 

λέξη. Μεγαλύτερη οµοιοµορφία παρατηρούµε στις επιδόσεις των µαθητών της Β΄ τάξης. Αν 

και τα ποσοστά των σωστών απαντήσεών τους δεν είναι υψηλά, στα περισσότερα θέµατα του 

κριτηρίου, εντούτοις φαίνεται να δυσκολεύονται λιγότερο, συγκριτικά µε τους µαθητές της Α΄ 

τάξης, στην αναστροφή των µορφηµάτων µιας σύνθετης λέξης. Οι επιδόσεις των µαθητών 

καθεµιάς τάξης είναι υψηλότερες σε σύνθετα ουδέτερα ουσιαστικά και επίθετα µε απλή µορ-

φολογική δοµή της µορφής [Θέµα Λέξη]. 

 

 

 

7.1.2  Η επίδοση στις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να διαπιστωθεί ο βαθµός ανταπόκρισης των 

υποκειµένων του δείγµατός µας σε κάθε ένα από τα κριτήρια που χρησιµοποιήσαµε για τη 

µέτρηση των µεταµορφολογικών τους ικανοτήτων, στη συνολική επίγνωση της µορφολογίας 

των σύνθετων λέξεων καθώς και στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής 

επίγνωσης. Ως κριτήριο κατοχής των δεξιοτήτων που ερευνούµε, προσδιορίσαµε το 80% των 

σωστών απαντήσεων στις απαιτήσεις του καθενός ξεχωριστά από τα κριτήρια που χορηγήθη-

Α΄ ΤΑΞΗ 
Ν= 90 

Β΄ ΤΑΞΗ 
Ν=95 

Σωστές Μερικώς  
σωστές Σωστές Μερικώς  

σωστές 
Θέµατα κριτηρίου 

f % f % f % f % 
1.   στενόµακρο 58 64,4 9 10 63 66,3 7 7,4 
2.   χιονόνερο 56 62,2 1 1,3 68 71,6 5 5,3 
3.   πονοκέφαλος 4 4,4 13 14,4 21 22,1 23 24,2 
4.   γλυκόξινο 54 60 31 34,4 73 76,8 15 15,8 
5.   ασπρόµαυρος 38 42,2 16 17,8 60 63,2 17 17,9 
6.   νερολούλουδο 15 16,7 43 47,8 20 21,1 39 41,1 
7.   κουκλόσπιτο 38 42,2 19 21,1 62 65,3 13 13,7 
8.   κοντόχοντρος 31 34,4 12 13,3 60 63,2 15 15,8 
9.   σπιρτόκουτο 41 45,6 28 31,1 60 63,2 19 20 
10.  ψηλόλιγνος 19 21,1 13 14,4 50 52,6 16 16,8 
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καν στους µαθητές του δείγµατός µας. Ένας µαθητής, δηλαδή, θεωρείται ότι έχει αναπτύξει 

µια δεξιότητα όταν απαντά σωστά στο 80% τουλάχιστον των ερωτήσεων, που αναφέρονται 

στην αξιολογούµενη δεξιότητα (Βάµβουκας,1992α:20). Υπενθυµίζουµε, επίσης, ότι ο µέσος 

όρος σε κάθε  µεταµορφολογική µέτρηση δηλώνει το µέσο ποσοστό επιτυχίας των µαθητών 

στην κάθε µέτρηση. 

 

7.1.2.1 Η επίδοση στην κλιτική µορφολογική επίγνωση 

Στον Πίνακα 12  παρουσιάζεται αναλυτικά η επίδοση των υποκειµένων στο κριτήριο 

αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Από την ανάγνωση των στοι-

χείων του, παρατηρούµε πως η επίδοση των υποκειµένων του δείγµατός µας στο κριτήριο 

αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης είναι µέση προς υψηλή, καθώς το 

µεγαλύτερο ποσοστό των υποκειµένων καταλαµβάνει τις µεσαίες προς υψηλές τιµές, ενώ κα-

νένας µαθητής δεν αποτυγχάνει πλήρως. Συγκεκριµένα 73 µαθητές της Α΄ τάξης (ή ποσοστό 

81,3%)  και 85 µαθητές της Β΄τάξης ( 89,5%) είχαν επίδοση πάνω από 50 µονάδες, πάνω δη-

λαδή από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου.  

Αναλυτικότερα, για τους µαθητές της Α΄ τάξης του δείγµατος, µε βάση τα στοιχεία του 

Πίνακα 12, διαπιστώνεται ότι οι 42 από τους 90 συνολικά µαθητές (ή ποσοστό 46,7%) είχαν 

επίδοση από 80 έως και 100 µονάδες, πέτυχαν, δηλαδή, να απαντήσουν σωστά στο 80% του-

λάχιστον των θεµάτων του κριτηρίου. Μάλιστα 7 µαθητές(7,8%) είχαν απόλυτη επιτυχία. 

Επίσης 43 µαθητές (47,7%) είχαν µέση επίδοση από 50 έως και 70 µονάδες. Παρατηρούµε, 

εποµένως, πως το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών της Α΄τάξης συγκεντρώνεται στις 

µεσαίες τιµές. Αντίθετα, χαµηλή επίδοση, κάτω από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου, 

σηµείωσε µόλις το 5,6% των µαθητών στην τάξη αυτή. 

∆ιαφορετική είναι η εικόνα για τους µαθητές της Β΄ τάξης, αφού το µεγαλύτερο ποσο-

στό συγκεντρώνεται στις υψηλές τιµές. Πράγµατι οι 59 από τους 95 συνολικά µαθητές της 

Β΄τάξης (ή ποσοστό 62,1%) πέτυχαν να απαντήσουν σωστά στο 80% τουλάχιστον των θεµά-

των του κριτηρίου, καθώς είχαν επίδοση από 80 έως100 µονάδες. Μεγαλύτερος είναι και ο 

αριθµός των µαθητών που σηµείωσαν απόλυτη επιτυχία, καθώς 17 µαθητές(17,9%) συγκέ-

ντρωσαν το µέγιστο δυνατό αριθµό µονάδων. Μέση επίδοση από 50 έως και 70 µονάδες είχαν 

30 µαθητές(31,6%), ενώ το ποσοστό των µαθητών µε επίδοση κάτω των 50 µονάδων είναι 

ιδιαίτερα χαµηλό(6,3%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στο κριτήριο αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ) 
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Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται ευκρινέστερα στη Γραφική Παράσταση 1 που ακο-

λουθεί. Από το ύψος των τιµών των ράβδων στο δεξιό άκρο του ιστογράµµατος διαπιστώνεται 

η υπεροχή των µαθητών της Β΄τάξης στο συνειδητό χειρισµό της κλιτικής µορφολογικής δο-

µής των λέξεων. 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1 

Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση  

την επίδοσή τους στην κλιτική µορφολογική επίγνωση 
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Από την αναλυτικότερη εξέταση των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατός µας στην 

κλιτική µορφολογική επίγνωση σε σχέση µε την τάξη (Πίνακας 13), διαπιστώνεται ότι οι µα-

θητές της Α΄τάξης απάντησαν σωστά κατά µέσο όρο στο 72,33 % των θεµάτων του κριτη-

ρίου, ενώ της Β΄τάξης στo 78,84 %, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των µέσων όρων. Πα-

ρατηρείται εποµένως µια αύξηση του µέσου όρου από την Α΄ στη Β΄τάξη. Η διαφορά µάλιστα 

που προκύπτει υπέρ των µαθητών της Β΄ τάξης είναι στατιστικά σηµαντική(t = -2,61, p<.05). 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

30 0 0 1 1,1 
40 5 5,6 5 5,2 

50 12 13,3 4 4,2 

60 12 13,3 7 7,4 

70 19 21,1 19 20 

80 19 21,1 17 17,9 

90 16 17,8 25 26,3 

100 7 7,8 17 17,9 

Σύνολο 90 100 95 100 
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Επίσης, συγκρίνοντας τις διαµέσους φαίνεται µια σταθερή βελτίωση από τάξη σε τάξη της 

επίδοσης των µαθητών του δείγµατος. Ωστόσο, οι τυπικές αποκλίσεις των επιδόσεων στα 

ανεξάρτητα δείγµατα είναι σχεδόν της ίδιας τάξης, γεγονός που δηλώνει ότι οι ενδοατοµικές 

διαφορές που επηρεάζουν την επίδοση στην κλιτική µορφολογική επίγνωση δε µεταβάλλονται 

από τάξη σε τάξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(md) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

 τάξεων του δείγµατος στην κλιτική µορφολογική επίγνωση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας  

των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας

M md s M md s t df p 

ΚΛΙΤΙΚΗ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
72,33 70 16,6 78,84 80 17,3 -2,61 183 .01 

 

Εποµένως, από την εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας στην κλιτική 

µορφολογική επίγνωση παρατηρούµε ότι: α) οι µαθητές της Α΄ τάξης παρουσιάζουν ικανο-

ποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής σε ποσοστό 46,7%, ενώ οι µαθητές της Β΄ τάξης σε 

ποσοστό 62,1%, και, β) η επίδοση στην κλιτική µορφολογική επίγνωση βελτιώνεται αισθητά 

από την Α΄ στη Β΄ τάξη, γεγονός που δείχνει την αναπτυξιακή πορεία της κλιτικής µορφολο-

γικής επίγνωσης των µαθητών γ) οι µαθητές της Β΄τάξης έχουν σηµαντικά υψηλότερη κλιτική 

µορφολογική επίγνωση από τους µαθητές της Α΄ τάξης. 

 

7.1.2.2  Η επίδοση στην  παραγωγική µορφολογική επίγνωση                

Στον Πίνακα 14 δίνεται η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος ανάλογα µε την 

επίδοσή τους στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Από τα στοιχεία του διαπιστώνεται ότι κανένας µαθητής δεν αποτυγχάνει πλήρως, αφού η κα-

τώτερη τιµή είναι 20 και η ανώτερη 100.  

Σε ό,τι αφορά στους µαθητές της Α΄ τάξης του δείγµατός µας διαπιστώνεται ότι το µε-

γαλύτερο ποσοστό µαθητών είχε πολύ χαµηλή επίδοση, κάτω από τη µέση τιµή επίδοσης του 

κριτηρίου, καθώς οι 48 από τους 90 συνολικά µαθητές της Α΄ τάξης(ή ποσοστό 53,3%) είχαν 

επίδοση κάτω από 50 µονάδες. Αντίθετα το ποσοστό των µαθητών που πέτυχε να απαντήσει 

σωστά στο 80% τουλάχιστον των θεµάτων του κριτηρίου δεν ξεπέρασε το 7%.  Πιο αναλυ-

τικά, η εικόνα που εµφανίζουν τα δεδοµένα του Πίνακα 14  έχει ως εξής:  6 µαθητές (6,6%) 

είχαν επίδοση από 80 έως και 100 µονάδες, 21 µαθητές (23%) είχαν επίδοση από 60 έως και 
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70 µονάδες ενώ 15 µαθητές(16,7%) είχαν επίδοση 50 µονάδες. Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο 

ότι κανένας µαθητής της Α΄ τάξης δεν είχε απόλυτη επιτυχία.  

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 14 οι µαθητές της Β΄ τάξης του δείγµατός µας, αν και 

σηµειώνουν καλύτερη επίδοση, δυσκολεύονται, επίσης, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του κριτηρίου αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Πράγµατι, αν 

και το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών στην τάξη αυτή(38,9%) είχε επίδοση από 80 έως 

και 100 µονάδες, πέτυχε, δηλαδή, να απαντήσει σωστά στο 80% τουλάχιστον των θεµάτων 

του κριτηρίου, εντούτοις, ένα σηµαντικό ποσοστό (29,4%) είχε πολύ χαµηλή επίδοση, κάτω 

από 50 µονάδες. Επίσης 21 µαθητές(ή ποσοστό 22,1%) είχαν επίδοση από 60 έως και 70 µο- 

νάδες και 9 µαθητές (9,5%) είχαν επίδοση 50 µονάδες. Αξίζει να τονιστεί ότι µόλις 5 µαθητές 

της Β΄ τάξης(5,3%) πέτυχαν να απαντήσουν σωστά στο σύνολο των θεµάτων του κριτηρίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στο κριτήριο αξιολόγησης της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Γραφική Παράσταση 2 που ακολουθεί διαπιστώνεται καταφανώς η συγκέντρωση 

των µαθητών της Α΄τάξης στο αριστερό άκρο του ιστογράµµατος, ενώ των µαθητών της 

Β΄τάξης στο µέσο και στο δεξιό άκρο. 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 2 

Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση  

την επίδοσή τους στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

20 16 17,8 8 8,4 

30 13 14,4 8 8,4 

40 19 21,1 12 12,6 

50 15 16,7 9 9,5 

60 12 13,3 9 9,5 

70 9 10 12 12,6 

80 3 3,3 16 16,8 

90 3 3,3 16 16,8 

100 0 0 5 5,3 

Σύνολο 90 100 95 100 
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Από τη συγκριτική µελέτη των µέσων όρων των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατος 

κατά τάξη (Πίνακας 15) προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά υπέρ των µα-

θητών της Β΄τάξης (t = -5,36, p< .001). ∆εδοµένου ότι και σε αυτό το κριτήριο ο µέσος όρος 

δηλώνει το µέσο ποσοστό επιτυχίας των µαθητών, διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι οι µαθητές της 

Α΄τάξης απάντησαν σωστά κατά µέσο όρο στο 45,33 % των θεµάτων του κριτηρίου ενώ της 

Β΄τάξης στo 62,42%. Η µεγάλη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος από την 

Α΄ στη Β΄ τάξη αντανακλάται και στη σύγκριση των διαµέσων. Ωστόσο, οι τυπικές αποκλί-

σεις των ανεξάρτητων δειγµάτων των τάξεων, αν και έχουν αρκετά υψηλές τιµές,  ακολου-

θούν την αντίστροφη πορεία. Η πολύ υψηλότερη τιµή της τυπικής απόκλισης στη Β΄τάξη φα-

νερώνει µια αύξηση της επίδρασης των ενδοατοµικών διαφορών στη συγκεκριµένη επίδοση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

 τάξεων του δείγµατος στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση. Έλεγχος στατιστικής  

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας

M md s M md s t df p 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
45,33 40 18,9 62,42 70 24,2 -5,36 176,7 .000 

 

Εποµένως, η εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας στην παραγωγική 

µορφολογική επίγνωση δίνει τις εξής πληροφορίες: α) µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό των 

µαθητών της Α΄ τάξης(6,6%) παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής, β) το 

ποσοστό των µαθητών της Β΄τάξης που παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας 

αυτής είναι πολύ µεγαλύτερο (38,9%), γ) η επίδοση στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση 
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αυξάνεται από τάξη σε τάξη, γεγονός που υποδηλώνει την αναπτυξιακή της πορεία, και δ) οι 

µαθητές της Β΄τάξης έχουν σηµαντικά υψηλότερη παραγωγική µορφολογική επίγνωση από 

τους µαθητές της Α΄ τάξης. 

 

 

7.1.2.3  Η επίδοση στα κριτήρια διαχωρισµού και  αναστροφής µορφηµάτων 

Στην υποενότητα αυτή δίνονται οι κατανοµές των υποκειµένων του δείγµατος ανάλογα 

µε την επίδοσή τους στα κριτήρια διαχωρισµού µορφηµάτων και αναστροφής µορφηµάτων, 

τα οποία αξιολογούν τη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης.  

Σε σχέση µε την επίδοση στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων,  από τα στοιχεία του 

Πίνακα 16 διαπιστώνεται ότι οι 65 από τους 90 µαθητές της Α΄ τάξης (ή ποσοστό 72,2 %) εί-

χαν επίδοση πάνω από 50 µονάδες, πάνω δηλαδή από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου, 

ωστόσο µόνο 14 µαθητές (15,5%) είχαν επίδοση από 80 έως και 100 µονάδες, πέτυχαν, δη-

λαδή, να απαντήσουν σωστά στο 80% τουλάχιστον των θεµάτων του κριτηρίου. Αντίθετα 22 

µαθητές (24,4%) είχαν χαµηλή επίδοση, κάτω από 50 µονάδες. 

 Οι περισσότεροι µαθητές της Α΄τάξης σηµειώνουν µέση επίδοση, καθώς 54 µαθητές 

(60%) είχαν επίδοση από 50 έως και 75 µονάδες. Συγκεκριµένα 37 µαθητές(41,1%) είχαν επί-

δοση από 50 έως και 65 µονάδες και 17 µαθητές (18,9%) από 70 έως και 75 µονάδες. Μόλις 3 

µαθητές της Α΄ τάξης (3,3%) πέτυχαν να απαντήσουν σωστά σε όλα τα θέµατα του κριτηρίου. 

Στη Β΄ τάξη, επίδοση πάνω από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου είχαν 67 από τους 

95 µαθητές(ή ποσοστό 70,7%). Σηµαντικό, όµως, είναι και το ποσοστό των µαθητών που είχε 

χαµηλή επίδοση, κάτω από 50 µονάδες(23,3%).Ειδικότερα: 32 µαθητές(33,8%) είχαν επίδοση 

από 80 έως και 100 µονάδες, πέτυχαν, δηλαδή, να απαντήσουν σωστά στο 80% τουλάχιστον 

των θεµάτων του κριτηρίου και 7 µαθητές(7,4%) είχαν τη µέγιστη δυνατή επίδοση. 

 Οι περισσότεροι µαθητές της Β΄τάξης σηµειώνουν µέση επίδοση, καθώς 41 µαθητές 

(43,2%) είχαν επίδοση από 50 έως και 75 µονάδες. Από αυτούς οι 28 (29,5%) είχαν επίδοση 

από 50 έως και 65 µονάδες και οι υπόλοιποι 13 (13,7%) από 70 έως και 75 µονάδες. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) 
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Σε σχέση µε το κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων, από την ανάγνωση του Πίνακα 17 

διαπιστώνεται ότι οι 44 από τους 90 µαθητές της Α΄ τάξης του δείγµατος (ή ποσοστό 49%) εί-

χαν υψηλότερη επίδοση από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου, αλλά µόνο 11 µαθητές 

(12,2 %) πέτυχαν να απαντήσουν σωστά στο 80% τουλάχιστον των θεµάτων του κριτηρίου, 

είχαν δηλαδή επίδοση από 80 έως και 100 µονάδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι µόνο 1 µαθητής 

σηµείωσε την απόλυτη επίδοση, ενώ κανένας δεν είχε µηδενική επίδοση. Μέση επίδοση, από 

50 έως και 75 µονάδες, σηµείωσαν 39 µαθητές της Α΄τάξης (43,5%). Συγκεκριµένα 28 µαθη-

τές(31,2%) είχαν επίδοση από 50 έως και 65 µονάδες και 11 µαθητές (12,3%) από 70 έως και 

75 µονάδες. Οι περισσότεροι µαθητές της Α΄ τάξης είχαν επίδοση χαµηλότερη από 50 µονά-

δες, καθώς 40 µαθητές(ή ποσοστό 44,4%) είχαν επίδοση από 10 έως και 45 µονάδες. 

Η εικόνα για τους µαθητές της Β΄τάξης του δείγµατός µας είναι διαφορετική. Πράγµατι, 

από τα δεδοµένα του Πίνακα 17 παρατηρούµε ότι οι 70 από τους 95 µαθητές( ή ποσοστό 

73,7%) είχαν επίδοση πάνω από 50 µονάδες, πάνω δηλαδή από τη µέση τιµή επίδοσης του 

κριτηρίου. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι 34 µαθητές(35,8%) είχαν επίδοση από 80 έως και 100 

µονάδες, πέτυχαν, δηλαδή, να απαντήσουν σωστά στο 80% και πάνω των θεµάτων του κριτη-

ρίου. Κανένας µαθητής δε σηµείωσε µηδενική επίδοση, ενώ 5 µαθητές(5,3%) είχαν τη µέγι-

στη δυνατή επίδοση. Οι περισσότεροι µαθητές της Β΄ τάξης σηµειώνουν µέση επίδοση, καθώς 

37 µαθητές(39%) είχαν επίδοση από 50 έως και 75 µονάδες. Από αυτούς οι 17( 18%) είχαν 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 
f % f % 

15 0 0 1 1 1
20 4 4,4 2 2,1 
25 2 2,2 3 3,2 
30 1 1,1 4 4,2 
35 6 6,7 1 1,1 
40 5 5,6 6 6,3 
45 4 4,4 5 5,3 
50 3 3,3 6 6,3 
55 10 11,1 6 6,3 
60 16 17,8 7 7,4 
65 8 8,9 9 9,5 
70 8 8,9 4 4,2 
75 9 10 9 9,5 
80 5 5,6 4 4,2 
85 3  3,3 7 7,4 
90 1 1,1 11 11,6 
95 2 2,2 3 3,2 

100 3 3,3 7 7,4 
Σύνολο 90 100 95 100 
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επίδοση από 50 έως και 65 µονάδες και οι υπόλοιποι 20(21%) είχαν επίδοση από 70 έως και 

75 µονάδες. Σε αντίθεση µε τους µαθητές της Α΄ τάξης το ποσοστό των µαθητών που είχαν 

επίδοση χαµηλότερη από 50 µονάδες ήταν χαµηλότερο αλλά όχι ασήµαντο (25,5%).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη συγκριτική µελέτη των µέσων όρων των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατος 

στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων κατά τάξη (Πίνακας 18) προκύπτουν 

διαφορετικά στοιχεία. Στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων, όπως διαπιστώνουµε από τα 

στατιστικά δεδοµένα του Πίνακα 18,  η µέτρια επίδοση των µαθητών τόσο της Α΄ όσο και της 

Β΄τάξης στο διαχωρισµό των σύνθετων λέξεων µε βάση τα µορφηµατικά τους συστατικά επι-

βεβαιώνεται και από τους µέσους όρους επίδοσης (60  και 65,6 αντίστοιχα µε άριστα το 100), 

ενώ η υψηλή τιµή της τυπικής απόκλισης σε κάθε τάξη(19 και 22,6 αντίστοιχα) δείχνει σηµα-

ντική διασπορά των επιδόσεων και υποδηλώνει µεγάλη επίδραση των ενδοατοµικών διαφο-

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄  ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 
10 1 1 1 2 2 1
15 2 2,2 1 1,1 
20 9 10 3 3,2 
25 4 4,4 3 3,2 
30 10 11,1 3 3,2 
35 6 6,7 3 3,2 
40 5 5,6 6 6,3 
45 3 3,3 3 3,2 
50 6 6,7 1 1,1 
55 10 11,1 4 4,2 
60 6 6,7 7 7,4 
65 6 6,7 5 5,3 
70 5 5,6 10 10,5 
75 6 6,7 10 10,5 
80 3 3,3 10 10,5 
85 6 6,7 4 4,2 
90 1 1,1 9 9,5 
95 0 0 6 6,3 

100 1 1,1 5 5,3 
Σύνολο 90 100 95 100 
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ρών. Η διαφορά, όµως,  µεταξύ των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης δεν είναι στατιστικά σηµα-

ντική(t = -1,82 , p > .05). 

Αντίθετα, στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων, όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 18, 

ο χαµηλός µέσος όρος (50,06 µε άριστα το 100) επιβεβαιώνει µε συνοπτικό τρόπο τη δυσκο-

λία των µαθητών της Α΄τάξης στην αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων 

λέξεων, ενώ η αρκετά υψηλή τιµή της τυπικής απόκλισης (21,90) δείχνει τη µεγάλη διασπορά 

των επιδόσεων γύρω από το µέσο όρο και υποδηλώνει µεγάλη επίδραση των ενδοατοµικών 

διαφορών.  

Αλλά και ο µέσος όρος της επίδοσης των µαθητών της Β΄τάξης (65,53) επιβεβαιώνει τη 

δυσκολία τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε αυτό το κριτήριο, ενώ η πολύ υψηλότερη 

τιµή της τυπικής απόκλισης στην τάξη αυτή (23,92) φανερώνει µια αύξηση της επίδρασης των 

ενδοατοµικών διαφορών στη συγκεκριµένη επίδοση. Ωστόσο υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης ως προς την επίδοσή τους στην αναστροφή των 

µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων υπέρ των µαθητών της Β΄τάξης (t = -4,58, p 

< .001).  

Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο τάξεις και στα δύο κριτήρια αντανακλώνται και στη σύ-

γκριση των διαµέσων, όπου διαπιστώνεται µεγάλη διαφορά στην αναστροφή µορφηµάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

 τάξεων του δείγµατος στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων. 

 Έλεγχος στατιστικής  σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ M md s M md s t df p 

∆ΙΑΧ 60 60 19 65,6 65 22,6 -1,82 180,5 .07 

ΑΝΑΣ 50,1 50 21,9 65,5 70 23,9 -4,58 183 .000 

 

           

 

 

7.1.2.4  Η επίδοση στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά 
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Στην ανάλυση που ακολουθεί δίνεται η κατανοµή της επίδοσης στη συνολική επίγνωση 

της σύνθεσης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από το µέσο όρο της συνολικής 

επίδοσης στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων. Από τα δεδοµένα του Πί-

νακα  19 παρατηρούµε ότι  µόνο οι 52 (ή ποσοστό57,8%) από τους 90 µαθητές της Α΄ τάξης 

έχουν επίδοση πάνω από 50 µονάδες. Ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς  σηµειώνουν µέση 

επίδοση, καθώς 34 µαθητές(37,8%) έχουν επίδοση από 51 έως και 70 µονάδες. Αντίθετα τα 

ποσοστά των µαθητών που σηµειώνουν σχετικά υψηλή (71-80 µονάδες) ή υψηλή επίδοση(81-

100 µονάδες)  είναι ιδιαίτερα χαµηλά( 8,9% και 11,1% αντίστοιχα). Οι µαθητές της Α΄τάξης 

του δείγµατός µας φαίνεται να  δυσκολεύονται αρκετά στο χειρισµό των µορφηµατικών συ-

στατικών των σύνθετων λέξεων όπως µαρτυρά και το µεγάλο ποσοστό των µαθητών(42,2%) 

που σηµειώνει επίδοση κάτω από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου(50 µονάδες). Κανέ-

νας, όµως, µαθητής δεν αποτυγχάνει πλήρως. 

Καλύτερη, συγκριτικά, φαίνεται να είναι η εικόνα για τους µαθητές της Β΄ τάξης του 

δείγµατός µας. Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 19 το ποσοστό των µαθητών που σηµειώνει 

επίδοση κάτω από 50 µονάδες είναι σαφώς χαµηλότερο(27,4%) από το αντίστοιχο των µαθη-

τών της Α΄ τάξης. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά των µαθητών της Β΄τάξης που ση-

µειώνουν σχετικά υψηλή (71-80 µονάδες) ή υψηλή επίδοση(81-100 µονάδες) (15,8% και 

28,4% αντίστοιχα). Υψηλό είναι και το ποσοστό των µαθητών της τάξης αυτής(28,4%) που 

σηµειώνει µέση επίδοση (51-70 µονάδες). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή  

τους στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

11-20 4 4,4 2 2,1 
21-30 7 7,8 5 5,3 
31-40 12 13,3 8 8,4 
41-50 15 16,7 11 11,6 
51-60 17 18,9 9 9,4 
61-70 17 18,9 18 19 
71-80 8 8,9 15 15,8 
81-90 8 8,9 18 19 

91-100 2 2,2 9 9,4 
Σύνολο 90 100 95 100 
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∆ιαπιστώνεται, εποµένως, ότι οι µαθητές της Β΄τάξης αν και δυσκολεύονται σε 

µικρότερο βαθµό, εντούτοις δε φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τη µορφολογική 

δοµή των σύνθετων λέξεων, όπως προκύπτει και πιο ευδιάκριτα από τη Γραφική Παράσταση 

3, όπου εµφανίζεται η κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος, ανάλογα 

µε την επίδοσή τους στη συνολική µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης.  

Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος επιβεβαιώνεται αρχικά η 

δυσκολία των µαθητών του δείγµατος και κυρίως της Α΄ τάξης. Παρατηρείται, εντούτοις, στο 

δεξί άκρο η διαφορά στην επίδοση µεταξύ των µαθητών των δύο τάξεων. 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 3 

Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος µε βάση  

την επίδοσή τους στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά 

 

 

                                                  1-10    11-20    21-30    31-40     41-50    51-60    61-70    71-80   81-90     91-100 

 

 

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδοµένα του Πίνακα 20  υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µαθητών Α΄ και Β΄ τάξης, ως προς την επίδοσή τους 

στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά (t = -3,496, p= < .01). Οι µαθητές της 

Α΄τάξης απάντησαν σωστά κατά µέσο όρο στο 55,03 % των θεµάτων των δύο κριτηρίων που 

αξιολογούν τη συνειδητοποίηση της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων, ενώ της Β΄τάξης στo 

65,55%. 

 Η βελτίωση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος από τάξη σε τάξη αντανακλάται 

και στη σύγκριση των διαµέσων. Επίσης, η συγκριτική παράθεση των πολύ υψηλών τυπικών 

αποκλίσεων των επιδόσεων κατά τάξη δείχνει ότι στη Β΄ τάξη αυξάνεται η επίδραση των 

ενδοατοµικών διαφορών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων του δείγµατος στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης συνολικά. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας

M md s M md s t df p 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

ΤΗΣ  

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 55,03 56,3 19,1 65,6 67,5 21,6 -3,496 183 .001

 

Εποµένως, από την  εξέταση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας στη 

µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης προκύπτουν τα εξής: α) µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό 

των µαθητών της Α΄ τάξης (13,2%) παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής, 

β) το ποσοστό των µαθητών της Β΄τάξης που παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της 

δεξιότητας αυτής είναι σαφώς µεγαλύτερο (32,7%), γ) οι επιδόσεις στη µορφολογική 

επίγνωση της σύνθεσης βελτιώνονται αισθητά από τάξη σε τάξη, γεγονός που δείχνει την 

αναπτυξιακή πορεία της µεταµορφολογικής αυτής ικανότητας των µαθητών του δείγµατος, 

και δ) οι µαθητές της Β΄τάξης έχουν σηµαντικά υψηλότερη επίγνωση της µορφολογίας των 

σύνθετων λέξεων από τους µαθητές της Α΄ τάξης. 

 

              7.1.2.5   Η επίδοση στη µορφολογική επίγνωση συνθετικά 

Η µορφολογική επίγνωση στην έρευνά µας παρουσιάζεται ως η συνισταµένη της κλιτι-

κής µορφολογικής επίγνωσης, της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης και της επίγνωσης 

της µορφολογίας της σύνθεσης. Η συνολική εκτίµηση της µορφολογικής επίγνωσης συγκρο-

τείται από τις επιδόσεις στα τέσσερα κριτήρια που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα. Η 

τιµή που έλαβαν τα υποκείµενα στη συγκεκριµένη µεταβλητή ήταν ο µέσος όρος από τις επι-

δόσεις των τεσσάρων επιµέρους κριτηρίων.  

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 21 διαπιστώνουµε ότι οι 56 (ή ποσοστό 62,2%) από 

τους 90 µαθητές της Α΄ τάξης σηµειώνουν επίδοση πάνω από 50 µονάδες. Ωστόσο, οι περισ-

σότεροι από αυτούς σηµειώνουν µέση επίδοση, καθώς 35 µαθητές(38,9%) έχουν επίδοση από 

51 έως και 70 µονάδες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα ποσοστά των µαθητών που σηµειώνουν 

σχετικά υψηλή (71-80 µονάδες) ή υψηλή επίδοση(81-100 µονάδες)  είναι ιδιαίτερα χα-

µηλά(14,4% και 8,9% αντίστοιχα). Οι µαθητές της Α΄τάξης του δείγµατός µας φαίνεται να  

δυσκολεύονται αρκετά στο συνειδητό χειρισµό της µορφολογικής δοµής των λέξεων όπως 
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υποδηλώνει και το σηµαντικό ποσοστό των µαθητών(37,8%) που σηµειώνει επίδοση κάτω 

από τη µέση τιµή επίδοσης του κριτηρίου(50 µονάδες). 

Αντίθετα, κάπως διαφορετική φαίνεται να είναι η εικόνα για τους µαθητές της Β΄ τάξης 

του δείγµατός µας. Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 21 το ποσοστό των µαθητών που ση-

µειώνει επίδοση κάτω από 50 µονάδες είναι σαφώς χαµηλότερο(21,1%) από το αντίστοιχο 

των µαθητών της Α΄ τάξης. Υψηλότερα είναι επίσης τα ποσοστά των µαθητών της Β΄τάξης 

που σηµειώνουν σχετικά υψηλή (71-80 µονάδες) ή υψηλή επίδοση(81-100 µονάδες) (22,1% 

και 31,5 % αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, ούτε οι µαθητές της Β΄τάξης δείχνουν σε µεγάλο 

βαθµό ικανοί να χειρίζονται µε µη αυτόµατο τρόπο τη µορφολογική δοµή των λέξεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

21-30 4 4,4 3 3,2 
31-40 15 16,7 6 6,3 
41-50 15 16,7 11 11,6 
51-60 18 20 13 13,7 
61-70 17 18,9 11 11,6 
71-80 13 14,4 21 22,1 
81-90 8 8,9 22 23,1 

91-100 0 0 8 8,4 
Σύνολο 90 100 95 100 

  

 

Στη Γραφική Παράσταση 4 διακρίνονται εµφανέστερα οι διαφορές στις επιδόσεις των 

µαθητών καθεµιάς τάξης. Από το ύψος των τιµών των ράβδων του ιστογράµµατος 

διαπιστώνεται, αρχικά, η δυσκολία των µαθητών του δείγµατος να ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά στις απαιτήσεις συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των λέξεων. 

Παρατηρούνται, ωστόσο, ευκρινώς στα δύο άκρα οι διαφορές στις επιδόσεις µεταξύ των 

µαθητών των δύο τάξεων. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 4 

Κατανοµή σχετικών συχνοτήτων  των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης 

 
 

 
Από την αναλυτικότερη εξέταση των επιδόσεων των µαθητών του δείγµατός µας στη 

µορφολογική επίγνωση συνολικά ,σε σχέση µε την τάξη (Πίνακας 22), διαπιστώνουµε µια 

σηµαντική αύξηση του µέσου όρου των επιδόσεων των µαθητών από την Α΄ στη Β΄ τάξη, της 

τάξης των 11 περίπου µονάδων. Συγκεκριµένα οι µαθητές της Α΄ τάξης απάντησαν σωστά 

κατά µέσο όρο στο 56,93% των θεµάτων των τεσσάρων κριτηρίων που αξιολογούν τη µορφο-

λογική επίγνωση, ενώ της Β΄ τάξης στο 68,09%, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των µέσων 

όρων. Η διαφορά µάλιστα που προκύπτει υπέρ των µαθητών της Β΄ τάξης είναι στατιστικά 

σηµαντική (t= -4,29, p< .001). Η βελτίωση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος από 

τάξη σε τάξη διαπιστώνεται, επίσης, και από τη σύγκριση των διαµέσων. Παράλληλα, η συ-

γκριτική παράθεση των τυπικών αποκλίσεων των επιδόσεων κατά τάξη δείχνει ότι από τάξη 

σε τάξη δεν αυξάνεται η οµοιογένεια των επιδόσεων και συνεπώς αυξάνεται η εξάρτησή τους 

από ενδοατοµικές διαφορές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Μέσοι όροι(M), διάµεσοι(dm) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών  

Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος στη µορφολογική επίγνωση συνθετικά. Έλεγχος 

 στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας 

M md s M md s t df p 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

 56,93 57,5 16,3 68,09 72,5 18,9 -4,29 183 .001
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Από την παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατός µας στη µορφολογική 

επίγνωση συνολικά παρατηρούµε ότι: α) το ποσοστό των µαθητών της Α΄ τάξης που 

παρουσιάζει ικανοποιητική κατοχή της δεξιότητας αυτής είναι σηµαντικά µικρό(8,9%), β) το 

αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της Β΄τάξης είναι συντριπτικά µεγαλύτερο (35,9%), γ) η 

επίδοση των µαθητών του δείγµατος στη µορφολογική επίγνωση αυξάνεται από τάξη σε τάξη, 

γεγονός που δείχνει την αναπτυξιακή πορεία της µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας των 

µαθητών του δείγµατος, και δ) οι µαθητές της Β΄τάξης έχουν σηµαντικά υψηλότερη 

µορφολογική επίγνωση από τους µαθητές της Α΄τάξης. 

 

 

 

7.1.3 Συνολική θεώρηση της επίδοσης στις µεταµορφολογικές µετρήσεις ανά τάξη 

Η έως τώρα παρουσίαση της επίδοσης των µαθητών του δείγµατος σε κάθε µεταµορ-

φολογική µέτρηση ξεχωριστά, επεδίωκε αφενός να περιγράψει όσο το δυνατόν καλύτερα τις 

επιδόσεις του δείγµατος σε διαφορετικές πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης και αφετέρου 

να τονίσει την επίδοση των µαθητών του δείγµατος κατά τάξη, για να διαφανεί πιθανή διαφο-

ροποίηση της επίδοσης σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση κατά τη φοίτηση των µαθητών 

στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου.  

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι οι επιδόσεις των µαθητών  της  Β΄ 

τάξης, σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε, είναι σηµαντικά 

υψηλότερες από τις επιδόσεις των µαθητών της Α΄ τάξης. Μάλιστα, οι διαφορές στην επίδοση 

υπέρ των µαθητών της Β΄ τάξης σε κάθε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης (επί-

γνωση της κλιτικής µορφολογίας, επίγνωση της παραγωγικής µορφολογίας, επίγνωση της 

µορφολογίας των συνθέτων), αλλά και στη συνολική µέτρησή της, ήταν στατιστικά σηµαντι-

κές.12 

 Στη Γραφική Παράσταση 5 διακρίνονται συνοπτικά οι διαφορές των µέσων όρων 

επίδοσης των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος σε κάθε επιµέρους πτυχή της 

µορφολογικής επίγνωσης αλλά και στη συνολική µέτρησή της.  

 

 

 

                                           
12  Σηµειώνουµε ότι οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που διαπιστώθηκαν µε τη χρήση της παραµετρικής 

διαδικασίας Independed Samples t-test παρέµειναν ίδιες και µε τη χρησιµοποίηση του απαραµετρικού κριτηρίου 

Mann- Whitney. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 5 

Μέσοι όροι επίδοσης των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος σε κάθε 

 επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης και στη συνολική µέτρησή της 
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7.1.4  ∆ιαφορές του επιπέδου ανάπτυξης των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής  

 επίγνωσης 

Η εικόνα που αναδύεται έως τώρα δείχνει ότι οι πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης 

που αξιολογήσαµε, δεν είναι στον ίδιο βαθµό αναπτυγµένες στα υποκείµενα του δείγµατός 

µας, καθώς άλλες δείχνουν να έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και άλλες λιγότερο. 

Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από τη σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης στις 

τρεις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης που µετρήσαµε(κλιτική, παραγωγική και 

επίγνωση της σύνθεσης). Υπενθυµίζουµε ότι ο µέσος όρος επίδοσης στη µορφολογική επί-

γνωση της σύνθεσης συγκροτείται από το µέσο όρο της συνολικής επίδοσης στα κριτήρια δια-

χωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων. Για τη σύγκριση αυτή χρησιµοποιήσαµε το απαρα-

µετρικό κριτήριο του Friedman, το οποίο έδειξε ότι οι µέσοι όροι επίδοσης στις τρεις επιµέ-

ρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης που µετρήσαµε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 

µεταξύ τους τόσο στην Α΄ τάξη (x2(2)=116,97,p<.001) όσο και στη Β΄ τάξη (x2(2)=51,58, 

p<.001). Ο έλεγχος Friedman, χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που συγκρίνουµε τρεις ή 

περισσότερες µεταβλητές των οποίων τα υποκείµενα είναι τα ίδια. (Μακράκης,2005:118). 

Μετά τη στατιστική επικύρωση της συνολικής διαφοράς των επιδόσεων προχωρήσαµε σε 

περαιτέρω σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης στις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής 

επίγνωσης, προκειµένου να διαπιστώσουµε ποιες είναι αυτές που διαφέρουν µεταξύ τους. 

Έτσι κάναµε διαδοχικές συγκρίσεις ανά δύο µε τη χρήση του κριτηρίου t  και την προσαρ- 

µογή Bonferroni (Μανωλίτσης, 2000:161). Οι µέσοι όροι επίδοσης στις πτυχές της µορφολο- 
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γικής επίγνωσης που µετρήθηκαν τοποθετήθηκαν σε διαδοχική σειρά από το µεγαλύτερο στο 

µικρότερο, όπως φαίνεται στη Γραφική Παράσταση 6. 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6 

Μέσοι όροι επίδοσης των υποκειµένων του δείγµατος στις επιµέρους πτυχές  

της µορφολογικής επίγνωσης κατά σειρά επίδοσης ανά τάξη 
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                                                       ΚΛΙΤΙΚΗ      ΣΥΝΘΕΣΗ      ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

 

Οι συγκρίσεις έγιναν ανά δύο διαδοχικά, δηλαδή πρώτα συγκρίθηκε το ζεύγος της 

κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης (η καλύτερη επίδοση) µε τη µορφολογική επίγνωση της 

σύνθεσης (η δεύτερη καλύτερη επίδοση). Έπειτα συγκρίθηκε το ζεύγος της µορφολογικής 

επίγνωσης της σύνθεσης µε την παραγωγική µορφολογική επίγνωση (τρίτη καλύτερη 

επίδοση) κτλ. Με την προσαρµογή Bonferroni οι διαφορές των µέσων όρων γίνονται 

αποδεκτές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10/00  µόνο όταν η κρίσιµη τιµή t 

αποδεικνύει ότι η διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0,0005 ( p<,0005).  

Από τις συγκρίσεις του Πίνακα. 23 προκύπτει ότι οι επιµέρους πτυχές της 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας διαφέρουν 

σηµαντικά ως προς το επίπεδο ανάπτυξής τους13. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος επίδοσης στην 

κλιτική µορφολογική επίγνωση, σε καθεµιά τάξη, είναι σηµαντικά υψηλότερος από τους 

µέσους όρους επίδοσης στην µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και στην παραγωγική 

µορφολογική επίγνωση, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10/00. Φαίνεται, εποµένως, 

ότι η κλιτική µορφολογική επίγνωση των µαθητών του δείγµατος είναι η πιο αναπτυγµένη 

πτυχή της µορφολογικής τους επίγνωσης.  

Επίσης, ο µέσος όρος επίδοσης των µαθητών της Α΄τάξης στη µορφολογική επίγνωση 

της σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο όρο επίδοσης στην παραγωγική 

                                           
13  Σηµειώνουµε ότι οι σηµαντικές διαφορές που παρατηρούµε στον Πίνακα 23 παρέµειναν ίδιες και µε τη 

χρησιµοποίηση του απαραµετρικού κριτηρίου Wilkoxon. 
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µορφολογική επίγνωση, σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 10/00 ( t(89)=6,52 ,p<.001). 

∆ιαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η παραγωγική µορφολογική επίγνωση των µαθητών της Α΄ τάξης 

του δείγµατος είναι η λιγότερο αναπτυγµένη πτυχή της µορφολογικής τους επίγνωσης.  

Αντίθετα, για τους µαθητές της Β΄τάξης του δείγµατος δε φαίνεται να υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και την 

παραγωγική µορφολογική τους επίγνωση (t(94)= 1,82 ,p >.05). Οι διαφορές αυτές στο επίπεδο 

ανάπτυξης των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης, σε καθεµιά τάξη, είναι 

αρκετά εµφανείς και στην παραπάνω Γραφική Παράσταση 6. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

∆ιαδοχική σύγκριση των µέσων όρων επίδοσης στις επιµέρους πτυχές  

της µορφολογικής επίγνωσης µεταξύ τους µε το κριτήριο  t ανά τάξη 

 

ΠΤΥΧΕΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 
ΚΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΛΙΤΙΚΗ - 7,1*** 8,52*** 

ΣΥΝΘΕΣΗ 9,59*** -        1,82 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 16,56*** 6,52*** - 

                                  *** p<.001  df(Α΄)= 89 ,   df(Β΄)=94 

              Σηµείωση: Οι t τιµές στην Α΄τάξη εµφανίζονται κάτω από τη διαγώνιο, 

                                    ενώ στη Β΄τάξη πάνω από τη διαγώνιο. 

                                    

  

7.1.5   Συσχέτιση των επιδόσεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής  

           επίγνωσης 

Στην ανάλυση που ακολουθεί εξετάζουµε αν υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των 

επιδόσεων στα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης. Από τα 

αποτελέσµατα των συσχετίσεων του Πίνακα 24 προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Πριν 

προβούµε, όµως, στην εξέταση των επιµέρους δεικτών, θα πρέπει να αρχικά να τονιστεί πως 

όλοι οι δείκτες συσχέτισης των µεταµορφολογικών ικανοτήτων έχουν θετική κατεύθυνση. 

Συγκεκριµένα, όλες οι επιδόσεις στα µεταµορφολογικά κριτήρια συσχετίζονται µεταξύ 

τους και κυµαίνονται τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη από ένα σηµαντικό (r = 0,51 και r 

=0,50 αντίστοιχα) έως ένα υψηλό βαθµό συσχέτισης (r =0,76 και r = 0,73 αντίστοιχα) σε επί-

πεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%. Οι περισσότερες συσχετίσεις είναι σηµαντικού βαθ-

µού. Φαίνεται, εποµένως, ότι οι µαθητές καθεµιάς τάξης που έχουν υψηλές επιδόσεις σε µία 
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µεταµορφολογική ικανότητα  έχουν σχετικά ανάλογες επιδόσεις και στις υπόλοιπες. Τις χα-

µηλότερες συσχετίσεις µε τα υπόλοιπα κριτήρια, σε καθεµιά τάξη, παρουσιάζει η αναλογία 

λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά(ΚΛΙΤΑΝ). Υπενθυµίζουµε ότι αυτό το κρι-

τήριο ήταν και το ευκολότερο από τα κριτήρια της µορφολογικής επίγνωσης που χρησιµοποι-

ήσαµε. Αντίθετα, η αναλογία λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΠΑΡΑΝ) 

παρουσιάζει υψηλότερες συσχετίσεις µε τα υπόλοιπα κριτήρια σε καθεµιά τάξη.  

Όπως προκύπτει και από τα δεδοµένα του Πίνακα 24, η µεγαλύτερη συσχέτιση παρα-

τηρείται ανάµεσα στην επίδοση στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων (∆ΙΑΧ) και την επί-

δοση στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ)  τόσο στην Α΄ τάξη (r = 0,76, p<,01) 

όσο και στη Β΄ τάξη (r = 0,73, p<,01). Το στοιχείο αυτό ήταν αναµενόµενο καθώς και τα δύο 

αυτά κριτήρια απαιτούν επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης. 

Yψηλού βαθµού συσχέτιση παρατηρείται επίσης ανάµεσα στην αναλογία λέξεων µε 

παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά(ΠΑΡΑΝ) και το διαχωρισµό µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) 

στη Β΄ τάξη (r = 0,70, p<,01), ενώ και στην Α΄ τάξη ο βαθµός συσχέτισης είναι σηµαντικός (r 

= 0,69, p<,01). Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ο σηµαντικός βαθµός συσχέτισης του κριτηρίου 

της παραγωγικής µορφολογίας(ΠΑΡΑΝ) µε το κριτήριο της κλιτικής µορφολογίας(ΚΛΙΤΑΝ) 

τόσο στην Α΄ τάξη (r = 0,63, p<,01) όσο και στη Β΄ τάξη (r = 0,64, p<,01). Γενικά διαπιστώ-

νεται µια σχετικά οµοιόµορφη σηµαντική συσχέτιση της επίδοσης στο κριτήριο της παραγω-

γικής µορφολογικής επίγνωσης µε τις επιδόσεις στα υπόλοιπα κριτήρια της µορφολογικής 

επίγνωσης σε καθεµιά τάξη.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Συντελεστές συσχέτισης Pearson r µεταξύ των επιδόσεων  των µαθητών Α΄ και Β΄  

τάξεων του δείγµατος στα τέσσερα κριτήρια της µορφολογικής επίγνωσης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

1.ΚΛΙΤΑΝ 2.ΠΑΡΑΝ 3.∆ΙΑΧ 4.ΑΝΑΣ 

1. ΚΛΙΤΑΝ _ 0,64** 0,58** 0,50** 

2. ΠΑΡΑΝ 0,63** _ 0,70** 0,68** 

3.  ∆ΙΑΧ 0,52** 0,69** _ 0,73** 

4.  ΑΝΑΣ 0,51** 0,68** 0,76** _ 

                         p**<.01                  
               Σηµείωση: Οι συσχετίσεις στην Α΄τάξη εµφανίζονται κάτω από τη διαγώνιο, 

                  ενώ στη Β΄τάξη πάνω από τη διαγώνιο. 
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7.2  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του  

        δείγµατος 

Στο δεύτερο µέρος της παρουσίασης των αποτελεσµάτων µας, σκοπός µας είναι να 

εξετάσουµε, αν συγκεκριµένοι παράγοντες, όπως η ηλικία των υποκειµένων του δείγµατός 

µας, το φύλο τους, η σειρά γέννησής τους, το µέγεθος της οικογένειάς τους(ολιγοµελής ή 

πολυµελής) και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας, συνδέονται µε 

την ανάπτυξη των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης. 

           

7.2.1  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και η ηλικία 

Στην προηγούµενη ενότητα διαπιστώθηκε ότι η επίδοση των υποκειµένων του δείγµα-

τος σε όλες τις µετρήσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, που πραγµατοποιήσαµε, 

είναι συνάρτηση της σχολικής τάξης φοίτησής τους. Συγκεκριµένα το επίπεδο ανάπτυξης της 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών της Β΄τάξης είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό 

των µαθητών της Α΄τάξης. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει την επίδραση της χρονολογικής τους 

ηλικίας στην ανάπτυξη της µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας. Ωστόσο, για να γίνει πιο λεπτή 

και πιο ακριβής η µελέτη της επίδοσης των υποκειµένων σε σχέση µε την ηλικία τους, οι µα-

θητές του δείγµατός µας, σε καθεµιά τάξη, χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες µε βάση την ηλικία 

τους.14 Αυτές ήταν η οµάδα των µαθητών µικρής και η οµάδα των µαθητών µεγάλης ηλικίας. 

Στον Πίνακα 25, φαίνονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των παιδιών 

καθεµιάς τάξης, σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, ανάλογα µε την ηλικία τους. Για τη 

σύγκριση των διαφορών των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Inde-

pended Samples T-Test, επειδή η κατανοµή των επιδόσεων παρουσιάζει κανονικότητα.  

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα. 25, διαπιστώνεται ότι σε όλες τις µετρήσεις οι µαθη-

τές της Α΄ τάξης, που ανήκουν στη µεγάλη ηλικιακή οµάδα, σηµειώνουν µέσους όρους επίδο-

σης πιο υψηλούς από τους συµµαθητές τους που ανήκουν στη µικρή ηλικιακή οµάδα. Μάλι-

στα οι διαφορές που παρατηρούνται υπέρ των µαθητών της µεγάλης ηλικιακής οµάδας είναι 

µεγάλες και στατιστικά σηµαντικές σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µι-

κρότερη διαφορά των µέσων όρων επίδοσης διαπιστώνεται στο κριτήριο διαχωρισµού µορ-

φηµάτων(∆ΙΑΧ)(t(88)=2,68 p<,01), ενώ η µεγαλύτερη στο κριτήριο της παραγωγικής µορφο-

λογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ)( t(88)= 3,92  p<,001),στα κριτήρια δηλαδή στα οποία παρατη-

ρείται η µεγαλύτερη και η µικρότερη µέση επίδοση αντίστοιχα των µαθητών της Α΄ τάξης. 

Μεγάλη διαφορά υπέρ της µεγάλης ηλικιακής οµάδας παρατηρείται, επίσης, στη συνολική 

µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ)(t(88)= 3,91 p<,001). Είναι εντυπωσιακό ότι 

                                           
14   Βλέπε Κεφάλαιο 6, σελ. 91. 
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η µικρή ηλικιακή οµάδα έχει µέσους όρους σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις τουλάχι-

στον έξι ποσοστιαίες µονάδες κάτω από τους µέσους όρους της Α΄τάξης. 

Ωστόσο, η εικόνα για τους µαθητές της Β΄ τάξης του δείγµατός µας είναι διαφορετική. 

Συγκεκριµένα, αν και οι µαθητές που ανήκουν στη µεγάλη ηλικιακή οµάδα σηµειώνουν µέ-

σους όρους επίδοσης πιο υψηλούς από τους συµµαθητές τους που ανήκουν στη µικρή ηλικι-

ακή οµάδα, εντούτοις όλες οι παρατηρούµενες διαφορές είναι αφενός µικρές και αφετέρου 

δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Εποµένως, και οι µικρότερης και οι µεγαλύτερης ηλικίας 

µαθητές της Β΄ τάξης σηµειώνουν ίδια ικανότητα στο συνειδητό χειρισµό της µορφολογικής 

δοµής των λέξεων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Μέσοι όροι(Μ) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β ΄ τάξεων  

του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε την ηλικία τους. 

 Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιαπιστώνεται εποµένως, ότι στην Α΄ τάξη η ηλικία των παιδιών είναι ένας παράγοντας 

που συνδέεται µε την ανάπτυξη των µεταµορφολογικών τους ικανοτήτων. Στην τάξη αυτή οι 

διαφορές που διαπιστώθηκαν µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων στις µετρήσεις όλων των 

ΤΑΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑ

Μεγάλοι 
Ν=52 

Μικροί 
Ν=38 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 
ΚΛΙΤΑΝ 76,9 15,2 66,1 16,7 3,22 88 .002 
ΠΑΡΑΝ 51,5 18,4 36,8 16,3 3,92 88 .000 

∆ΙΑΧ 64,4 18,9 54 17,6 2,68 88 .009 

ΑΝΑΣ 56,2 21,4 41,7 20 3,25 88 .002 

ΣΥΝΣΥΝ 60,3 18,8 47,8 17,4 3,20 88 .002 

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 62,3 15,3 49,6 14,8 3,91 88 .000 

Μεγάλοι 
Ν=43 

Μικροί 
Ν=52 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότηταςΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 
ΚΛΙΤΑΝ 81,6 14,1 76,5 19,3 1,48 91,8 .142 
ΠΑΡΑΝ 65,8 22,6 59,6 25,4 1,25 93 .216 

∆ΙΑΧ 69 21,6 62,8 23,2 1,33 93 .186 

ΑΝΑΣ 68,7 21,4 62,9 25,7 1,19 93 .238 

ΣΥΝΣΥΝ 68,8 20,1 62,8 22,7 1,35 93 .180 

Β΄ 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 71,3 16,8 65,5 20,3 1,50 93 .136 
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επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης αλλά και στη συνολική µέτρησή της ήταν 

στατιστικά σηµαντικές. Αντίθετα, στους µαθητές της Β΄τάξης η ηλικία δεν είναι παράγοντας 

που διαφοροποιεί τις επιδόσεις τους σε καµία επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης.  

Η απουσία της σχέσης αυτής στη Β΄τάξη ενδεχοµένως να οφείλεται στην επίδραση της συ-

στηµατικότερης µάθησης της ανάγνωσης στην ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης.  

 

7.2.2  Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και το φύλο 

Η µελέτη των διαφορών ανάµεσα στα δύο φύλα είναι από τα πιο πολυσυζητηµένα και 

αµφιλεγόµενα θέµατα στην Ψυχοπαιδαγωγική. Αρκετές εµπειρικές έρευνες διαπιστώνουν 

υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών όσον αφορά το βαθµό ανάπτυξης των γλωσσικών 

τους ικανοτήτων στη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης (Βάµβουκας, 1987). Ωστόσο, αυτή 

η υπεροχή δεν είναι απόλυτη, αλλά παρατηρείται σε ορισµένα δείγµατα, σε ορισµένες ηλικίες 

και σε ορισµένα γλωσσικά τεστ (Βάµβουκας,1992α). Έτσι, όσον αφορά στην ανάπτυξη των 

µεταγλωσσικών ικανοτήτων γενικά, αλλά και των µεταµορφολογικών ικανοτήτων ειδικότερα, 

σε πολλές έρευνες δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά των κοριτσιών 

έναντι των αγοριών. Για το λόγο αυτό στην παρούσα έρευνα θελήσαµε να εξετάσουµε την πι-

θανή σχέση του φύλου των υποκειµένων µας µε την ανάπτυξη της µορφολογικής τους επί-

γνωσης. 

Στον Πίνακα 26 αναγράφονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης 

των  αγοριών και κοριτσιών καθεµιάς τάξης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, που 

πραγµατοποιήσαµε, καθώς και οι τιµές του στατιστικού κριτηρίου Independed Samples T-

Test, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ανεξάρτητων δειγ-

µάτων σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε. Η χρησιµοποίηση 

της συγκεκριµένης στατιστικής διαδικασίας υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι η κατανοµή 

των επιδόσεων ήταν κανονική. 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 26  προκύπτει ότι σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρή-

σεις τα κορίτσια της Α΄ τάξης σηµειώνουν µέσους όρους επίδοσης πιο υψηλούς από τα αγόρια 

συµµαθητές τους. Οι παρατηρούµενες όµως διαφορές στην επίδοση των δύο φύλων είναι 

πολύ µικρές και η σχετική υπεροχή των κοριτσιών δεν είναι στατιστικά σηµαντική σε καµιά 

από τις περιπτώσεις σύγκρισης. Αντίθετα, τα κορίτσια της Β΄τάξης σηµειώνουν µέσους όρους 

επίδοσης πιο υψηλούς από τα αγόρια συµµαθητές τους µόνο σε δύο περιπτώσεις σύγκρισης. 

Κι εδώ, ωστόσο, όλες οι διαφορές είναι πολύ µικρές και δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Ει-

δικότερα, στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης η διαφορά υπέρ των κοριτσιών 

στην Α΄τάξη είναι πάρα πολύ µικρή (t(88)= -1,22  p>,05), ενώ στη Β΄τάξη είναι ασήµαντη 

(t(93)= -0,43  p>,05). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων 

 του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το φύλο τους.  

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς, µεταξύ αγοριών και κοριτσιών και στις δύο τάξεις δεν υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στην ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των λέξεων, καθώς 

οι παρατηρούµενες διαφορές σε κάθε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης και στη 

συνολική µέτρησή της δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Το φύλο, εποµένως, των υποκειµένων 

µας δε συνδέεται µε την ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνωσης. 

 

7.2.3   Σειρά γέννησης των υποκειµένων και ανάπτυξη της µορφολογικής  

     επίγνωσης 

Η µελέτη της σχέσης της σειράς γέννησης των υποκειµένων µε τις επιδόσεις τους και, 

γενικά, µε τη σχολική και κοινωνική τους επιτυχία έχει γίνει από πολύ παλιά αντικείµενο µε-

λέτης και έρευνας. Σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί υπεροχή των πρωτότοκων 

υποκειµένων (Βάµβουκας,1992α). Επίσης, όταν ένα παιδί έχει µεγαλύτερα αδέρφια, τότε και 

οι περιστάσεις επικοινωνίας, στις οποίες εκτίθεται, ενδεχοµένως να είναι περισσότερες µε 

ΤΑΞΕΙΣ ΦΥΛΟ
Αγόρια 
Ν=46 

Κορίτσια 
Ν=44 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 
ΚΛΙΤΑΝ 70,9 16,7 73,9 16,6 -0,85 88 .396 
ΠΑΡΑΝ 42,6 19,6 48,2 18 -1,41 88 .164 

∆ΙΑΧ 57,9 20,7 62,2 16,9 -1,06 88 .293 

ΑΝΑΣ 48,2 21,8 52,1 22,1 -0,84 88 .402 

ΣΥΝΣΥΝ 53 20,1 57,1 18,1 -1,01 88 .318 

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 54,9 16,9 59,1 15,6 -1,22 88 .227 

Αγόρια 
Ν=50 

Κορίτσια 
Ν=45 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότηταςΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 
ΚΛΙΤΑΝ 76,6 18,4 81,3 15,8 -1,34 93 .183 
ΠΑΡΑΝ 63 25,5 61,8 23 0,24 93 .807 

∆ΙΑΧ 63,8 21,9 67,6 23,3 -0,81 93 .421 

ΑΝΑΣ 65,8 24,4 65,2 23,6 0,12 93 .907 

ΣΥΝΣΥΝ 64,8 21,6 66,4 21,9 -0,36 93 .723 

Β΄ 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 67,3 19,7 69 18,1 -0,43 93 .670 
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αποτέλεσµα να δέχεται περισσότερη γλώσσα, σε σχέση µε τα παιδιά που είναι πρωτότοκα ή 

έχουν ενδιάµεση σειρά γέννησης 

 Όσον αφορά, ωστόσο, στην επίδραση της σειράς γέννησης στην ανάπτυξη της µορφο-

λογικής επίγνωσης, σε πολλές σχετικές µε το αντικείµενο αυτό έρευνες δεν υπάρχουν ερευνη-

τικά δεδοµένα. Κρίθηκε, εποµένως, σκόπιµο να εξετασθεί στην παρούσα έρευνα η σχέση 

µεταξύ της σειράς γέννησης των υποκειµένων µας και του επιπέδου ανάπτυξης της µορφολο-

γικής τους επίγνωσης. Έτσι, οι µαθητές του δείγµατός µας, σε καθεµιά τάξη, χωρίστηκαν σε 

τρεις κατηγορίες µε βάση τη σειρά γέννησής τους.15  

Στον Πίνακα 27 παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης 

των  µαθητών, καθεµιάς τάξης, σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, καθώς και οι τιµές 

του στατιστικού κριτηρίου ONE WAY ANOVA(Aνάλυση διακύµανσης µε ένα παράγοντα). 

Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε, επειδή σε όλες τις µετρήσεις καθεµιάς τάξης διαπιστώθηκε 

οµοιογένεια των διακυµάνσεων(έλεγχος οµοιογένειας Levene), η οποία αποτελεί προϋπόθεση 

για την επιλογή της συγκεκριµένης παραµετρικής στατιστικής ανάλυσης (Μακράκης,2005). 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 27  διαπιστώνεται ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών της 

Α΄ τάξης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις δεν είναι σηµαντικά διαφορετικές µεταξύ 

των τριών κατηγοριών που καθορίστηκαν µε βάση τη σειρά γέννησης. Συγκεκριµένα αν και οι 

επιδόσεις των πρωτότοκων και των υστερότοκων µαθητών είναι υψηλότερες από τις αντίστοι-

χες των συµµαθητών τους µε ενδιάµεση σειρά γέννησης, εντούτοις, οι παρατηρούµενες δια-

φορές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Αντίθετα, τελείως διαφορετική είναι η εικόνα στους µαθητές της Β΄ τάξης, αφού διαπι-

στώνεται υπεροχή των µαθητών µε ενδιάµεση σειρά γέννησης έναντι των συµµαθητών τους 

που ανήκουν στις άλλες δύο κατηγορίες. Μάλιστα οι διαφορές που παρατηρούνται στο κριτή-

ριο της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) και στη συνολική µέτρηση της µορ-

φολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) µεταξύ των τριών κατηγοριών είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Ωστόσο, οι εξαιρέσεις αυτές µπορούν, ίσως, να εξηγηθούν από τον αριθµό του δείγµατος και 

τους επιµέρους πληθυσµούς των κατηγοριών, φαινόµενα που οφείλονται, πιθανότατα, στο τυ-

χαίο της δειγµατοληψίας. Πράγµατι, σε καθεµιά τάξη εξετάστηκαν ελάχιστα υποκείµενα µε 

ενδιάµεση σειρά γέννησης (10 στην Α΄ και 9 στη Β΄ τάξη).  

 

 

 

 

                                           
15   Βλέπε Κεφάλαιο 6, σελ. 91. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος στις 

µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε τη σειρά γέννησής τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των 

διαφορών των µέσων όρων 

 

ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Πρωτότοκοι
Ν=47 

Ενδιάµεσοι 
Ν=10 

Υστερότοκοι
Ν=33 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 71,9 16,1 70 17,6 73,6 17,5 0,21 2 87 .810
ΠΑΡΑΝ 45,7 20 42 16,9 45,8 18,4 0,17 2 87 .843

∆ΙΑΧ 62,1 21,4 48,5 16,5 60,5 14,8 2,20 2 87 .117

ΑΝΑΣ 52,9 22,9 39,5 16,2 49,2 21,5 1,59 2 87 .209

ΣΥΝΣΥΝ 57,5 20,7 44 15,9 54,8 16,9 2,10 2 87 .128

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 58,2 17,3 50 13,9 57,3 15,5 1,05 2 87 .355

Πρωτότοκοι
Ν=53 

Ενδιάµεσοι 
Ν=9 

Υστερότοκοι
Ν=33 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότηταςΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 80,4 17,2 87,8 19,2 73,9 15,8 2,86 2 92 .062
ΠΑΡΑΝ 64,7 23 75,6 25,1 55,2 24,5 3,19 2 92 .046

∆ΙΑΧ 69,2 24,3 70,6 22,1 58,5 18,3 2,6 2 92 .080

ΑΝΑΣ 67,6 23,3 75,6 22,1 59,6 24,5 2,06 2 92 .134

ΣΥΝΣΥΝ 68,3 22,1 73,1 20,2 59 20,1 2,57 2 92 .082

Β΄ 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 70,4 18,7 77,4 18,9 61,8 17,8 3,52 2 92 .034

 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα συνάγεται ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µε-

ταξύ των πρωτότοκων, των υστερότοκων και των υποκειµένων µε ενδιάµεση σειρά γέννησης, 

και στις δυο τάξεις, στην ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των λέ-

ξεων. Εποµένως, η σειρά γέννησης των υποκειµένων µας δε συνδέεται µε την ανάπτυξη της 

µορφολογικής τους επίγνωσης. 

 

 

7.2.4   Το µέγεθος της οικογένειας των υποκειµένων και η ανάπτυξη της  

           µορφολογικής επίγνωσης 

Το σκεπτικό εξέτασης αυτής της µεταβλητής έγκειται στη διαφοροποίηση του οικογε-

νειακού περιβάλλοντος, όπου µεγαλώνει ένα παιδί, και την πιθανή επίδρασή του στη γλωσ-

σική του ανάπτυξη. Ενδεχοµένως όσο λιγότερα είναι τα παιδιά στην οικογένεια τόσο περισ-

σότερο και οι γονείς τους είναι διαθέσιµοι στο να ασχοληθούν µαζί τους. Μάλιστα η υπεροχή 
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των πρωτότοκων παιδιών ολιγοµελών οικογενειών έχει επανειληµµένα διαπιστωθεί 

(Βάµβουκας,1992β). 

Στον Πίνακα 28  παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης 

των  µαθητών καθεµιάς τάξης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις ανάλογα µε το µέγε-

θος της οικογένειάς τους, καθώς και οι τιµές του στατιστικού κριτηρίου Independed Samples 

T-Test, το οποίο επιλέχθηκε, επειδή η κατανοµή των επιδόσεων ήταν κανονική. Από τα στοι-

χεία του Πίνακα 28 διαπιστώνεται ότι η επίδοση των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του δείγµατος 

που προέρχονται από ολιγοµελείς οικογένειες(µε δύο το πολύ παιδιά) είναι υψηλότερη από 

την επίδοση των συµµαθητών τους που προέρχονται από πολυµελείς οικογένειες (µε περισσό-

τερα από δύο παιδιά), σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε. 

Ωστόσο, οι διαφορές που παρατηρούνται στους µέσους όρους των δύο κατηγοριών δεν είναι, 

στην πλειοψηφία των µετρήσεων, στατιστικά σηµαντικές.  

Στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων διαπιστώνεται µόνο στην Α΄ 

τάξη και συγκεκριµένα στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) (t(88)=2,36 p<,05), το 

οποίο αξιολογεί την επίγνωση της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων και απαιτεί υψηλά επί-

πεδα συνειδητού γνωστικού ελέγχου από τα παιδιά, καθώς και στη συνολική µέτρηση της 

µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) (t(88)=2,28  p<,05).  

Παρατηρείται, εποµένως, στην τάξη αυτή, ότι οι µαθητές που προέρχονται από ολιγο-

µελείς οικογένειες έχουν υψηλότερη ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δο-

µής των σύνθετων λέξεων από τους συµµαθητές τους που προέρχονται από πολυµελείς οικο-

γένειες. Βέβαια, όπως διαφαίνεται και από την κατανοµή του δείγµατός µας, οι πολυµελείς 

οικογένειες σπανίζουν στην εποχή µας. Συγκεκριµένα από τα 90 υποκείµενα της Α΄τάξης τα 

64 προέρχονται από ολιγοµελή οικογένεια και µόλις τα 26 από πολυµελή, ενώ κάτι ανάλογο 

συµβαίνει και µε τα υποκείµενα της Β΄τάξης (68 έναντι 27).  

Κατά συνέπεια, επειδή είναι πολύ πιθανόν αυτή η εξαίρεση να οφείλεται στη δειγµατο-

ληψία, θα πρέπει να εξετασθούν οι προηγούµενες σχέσεις σε άλλα δείγµατα πιο µεγάλα και 

πιο αντιπροσωπευτικά. Πιθανόν, αν προσδιορίζαµε το µέγεθος της οικογένειας µε δύο κατη-

γορίες όπου τη µία να αποτελούσαν αυτές που έχουν ένα µόνο παιδί και την άλλη οι οικογέ-

νειες που έχουν δύο και περισσότερα παιδιά, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που χαρακτηρί-

ζουν τη σηµερινή οικογένεια, θα µπορούσαµε να µελετήσουµε ακριβέστερα την επίδραση 

αυτού του παράγοντα στην επίδοση των µαθητών. 

 

 

 

 



 160

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων 

 του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το µέγεθος της οικογένειάς τους. 

 Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Γενικά, διαπιστώνεται ότι το µέγεθος της οικογένειας των υποκειµένων µας δε συνδέε-

ται µε την ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνωσης. Ειδικότερα, το µέγεθος της οικογέ-

νειας των µαθητών καθεµιάς τάξης δε φαίνεται να συνδέεται µε την ανάπτυξη της κλιτικής 

και της παραγωγικής µορφολογικής τους επίγνωσης. Η σύνδεση που παρατηρείται µε την 

ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης παρατηρείται µόνο στην Α΄ τάξη, ενώ 

κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται στη Β΄τάξη. Απαιτείται, συνεπώς, η εξέταση της παραπάνω 

σχέσης σε µεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγµατα. 

 

7.2.5  Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων και η ανάπτυξη της  

    µορφολογικής επίγνωσης 

Στην παρούσα ανάλυση εξετάζουµε τη σχέση της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τά-

ξεων του δείγµατός µας σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε, µε 

ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ολιγοµελής 
N=64 

Πολυµελής 
N=26 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 73,3 16 70 18,1 0,85 88 .399 

ΠΑΡΑΝ 46,7 19,2 41,9 18,1 1,09 88 .278 

∆ΙΑΧ 62,3 19,5 54,2 16,6 1,87 88 .065 

ΑΝΑΣ 53,4 21,9 41,7 19,8 2,36 88 .021 

ΣΥΝΣΥΝ 57,9 19,3 48 17,1 2,28 88 .025 

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 58,9 16,2 52 15,7 1,87 88 .065 

Ολιγοµελής 
Ν=68 

Πολυµελής 
Ν= 27 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 79,6 16 77 20,3 0,64 93 .523 
ΠΑΡΑΝ 63 24,2 61,1 24,7 0,33 93 .742 

∆ΙΑΧ 66,9 23,5 62,2 20 0,91 93 .364 

ΑΝΑΣ 66,3 23,7 63,5 24,7 0,51 93 .609 

ΣΥΝΣΥΝ 66,6 22,1 62,9 20,6 0,76 93 .449 

Β΄ 

 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 68,9 19,1 66 18,5 0,69 93 .492 
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το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο κάθε γονέα χωριστά. Υπενθυµίζουµε ότι η κατάταξη των γο-

νέων των υποκειµένων µας σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο έγινε µε βάση το επάγγελµα που 

ασκούν, καθώς, σύµφωνα µε τα δεδοµένα από το χώρο της Κοινωνιολογίας, η ανώτερη επαγ-

γελµατική κατηγορία συχνά συνυπάρχει και µε ένα υψηλό κοινωνικοοικονοµικό και πολιτι-

στικό επίπεδο. Οι γονείς ανώτερης επαγγελµατικής κατηγορίας έχοντας πιο υψηλά εισοδή-

µατα, έχουν συχνά και πιο υψηλές φιλοδοξίες και προσδοκίες για τα παιδιά τους ικανοποιώ-

ντας έτσι καλύτερα τις ανάγκες τους συγκριτικά µε τους γονείς κατώτερης επαγγελµατικής 

κατηγορίας (Βάµβουκας,1992β:34). Έτσι, µε βάση το επάγγελµα του κάθε γονέα χωριστά, τα 

υποκείµενα χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες κοινωνικοεπαγγελµατικής προέλευσης. Ο τρόπος 

µε τον οποίο έγινε η κατηγοριοποίηση αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Μεθοδολο-

γίας.16  

Στον Πίνακα 29 φαίνονται οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των  µα-

θητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος σε όλες τις µετρήσεις αξιολόγησης των ικανοτήτων 

µορφολογικής επίγνωσης ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα, καθώς και 

οι τιµές του στατιστικού κριτηρίου ONE WAY ANOVA(Aνάλυση διακύµανσης µε ένα παρά-

γοντα). Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε, επειδή σε όλες τις µετρήσεις καθεµιάς τάξης διαπιστώ-

θηκε οµοιογένεια των διακυµάνσεων(έλεγχος οµοιογένειας Levene), η οποία αποτελεί προϋ-

πόθεση για την εφαρµογή της συγκεκριµένης στατιστικής διαδικασίας. 

Από τα δεδοµένα του Πίνακα 29 προκύπτει ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών καθε-

µιάς τάξης στα κριτήρια αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ) και 

της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης (ΠΑΡΑΝ) δεν είναι σηµαντικά διαφορετικές µε-

ταξύ των τεσσάρων κοινωνικοοικονοµικών επιπέδων που καθορίστηκαν µε βάση το επάγ-

γελµα του πατέρα. Στα δύο αυτά κριτήρια αν και η επίδοση των µαθητών καθεµιάς τάξης των 

οποίων ο πατέρας ανήκει στο ανώτερο και στο ανώτατο επίπεδο είναι υψηλότερη από την 

αντίστοιχη των συµµαθητών τους των οποίων ο πατέρας ανήκει στο µεσαίο και στο κατώτερο 

επίπεδο, εντούτοις, οι παρατηρούµενες διαφορές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Αντίθετα, στα κριτήρια αναστροφής(ΑΝΑΣ) και διαχωρισµού µορφηµάτων(∆ΙΑΧ), στη 

συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) και στη συνολική 

µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) οι µέσοι όροι που παρουσιάζουν οι µαθητές 

τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ τάξης µεταξύ των επιπέδων είναι σηµαντικά διαφορετικοί. 

Βλέπουµε, δηλαδή, πως υπάρχει µία στενή σχέση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου 

                                           
16  Βλέπε Κεφάλαιο 6, σελ. 93. 
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του πατέρα και της επίδοσης των µαθητών καθεµιάς τάξης σε αυτές τις µεταµορφολογικές µε-

τρήσεις.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος στις 

µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα τους. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 
 

ΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΠΑΤΕΡΑ 

Κατώτερο 
Ν=13 

Μεσαίο 
Ν=36 

Ανώτερο 
Ν=25 

Ανώτατο 
Ν=16 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

 KΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 67,7 17,9 68,1 16,7 76,8 12,8 78,8 18,2 2,67 3 86 .053
ΠΑΡΑΝ 35,4 16,1 42,8 19,9 50,4 16,7 51,3 18,9 2,68 3 86 .052
∆ΙΑΧ 43,9 20,5 57,1 17,9 66,4 18,5 69,7 9,4 6,92 3 86 .000
ΑΝΑΣ 30,8 13,7 46,1 22,1 60,6 20,6 58,1 16,2 7,90 3 86 .000

ΣΥΝΣΥΝ 37,3 16,7 51,6 18,9 63,5 18,1 63,9 9,5 8,65 3 86 .000

 
 
Α΄ 

 
ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 44,4 15,2 53,5 16,3 63,6 14,7 64,5 11,4 6,66 3 86 .000

Κατώτερο 
Ν=10 

Μεσαίο 
Ν=41 

Ανώτερο 
Ν=22 

Ανώτατο 
Ν=20 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 72 18,8 76,3 17,1 85 14,7 80 18,9 1,79 3 89 .155
ΠΑΡΑΝ 54 23,2 58,3 25 71,8 23,6 63 22,3 1,95 3 89 .128
∆ΙΑΧ 47,5 21 65,1 22,2 68,4 23,6 71,5 20,4 2,84 3 89 .042
ΑΝΑΣ 48 25,7 62,6 24 70,5 24,3 74,8 18,5 3,5 3 89 .019

ΣΥΝΣΥΝ 47,8 20,7 63,8 21,5 69,4 22,7 73,1 17,7 3,61 3 89 .016

 
 
 
 

Β΄  
 

  ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 55,4 18,6 65,6 19,3 73,9 18,4 72,3 16,7 2,91 3 89 .039

 

 

Ωστόσο, οι στατιστικά σηµαντικές τιµές του F δείχνουν µόνο ότι οι µέσοι όροι των τεσ-

σάρων επιπέδων, συνεξεταζόµενοι ταυτόχρονα, δεν είναι όλοι ίσοι, δηλαδή µόνο µε την ανά-

λυση της διακύµανσης δεν έχουµε ενδείξεις αν διαφέρουν µεταξύ τους όλοι οι µέσοι όροι ή 

µόνο ένας. Είναι λοιπόν σηµαντικό να γνωρίζουµε αν και πού υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των επιπέδων. Για να εξετάσουµε αυτές τις διαφορές εφαρµόσαµε το τεστ πολλαπλών 

συγκρίσεων Scheffe προκειµένου να προσδιορίσουµε τα ζεύγη των επιπέδων στα οποία οφεί-

λεται η σηµαντικότητα αυτή.  

Έτσι οι πολλαπλές συγκρίσεις στην Α΄τάξη έδειξαν ότι οι σηµαντικές διαφορές σε επί-

πεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% παρατηρούνται κυρίως µεταξύ των ακραίων κοινωνι-

κοοικονοµικών επιπέδων του πατέρα. Αναλυτικότερα, η σηµαντικότητα των διαφορών των 

µέσων όρων επίδοσης στα κριτήρια αναστροφής(ΑΝΑΣ) και διαχωρισµού µορφηµάτων 
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(∆ΙΑΧ), στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) και 

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) οφείλεται στη διαφορά επίδο-

σης των µαθητών του κατώτερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου από εκείνη των συµµαθη-

τών τους τόσο του ανώτερου όσο και του ανώτατου επιπέδου. 

Κάπως διαφορετική είναι η εικόνα στη Β΄ τάξη, αφού παρόλο που η συσχέτιση της επί-

δοσης των µαθητών στις τέσσερις αυτές µεταµορφολογικές µετρήσεις έδειξε πως οι διαφορές 

των µέσων όρων είναι στατιστικά σηµαντικές, εντούτοις οι επιµέρους συγκρίσεις των µέσων 

όρων δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο για όλες τις µετρήσεις. Συγκεκριµένα, σηµαντικές δια-

φορές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%  µεταξύ των κοινωνικοοικονοµικών βαθµί-

δων παρατηρούνται µόνο στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων (ΑΝΑΣ) και στη συνολική 

µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ). Μάλιστα, η σηµαντικότητα 

των διαφορών των µέσων όρων επίδοσης στις δύο αυτές µετρήσεις οφείλεται στη διαφορά 

επίδοσης των µαθητών του κατώτερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου από εκείνη των συµ-

µαθητών τους του ανώτατου επιπέδου. Αναλυτικά οι πολλαπλές συγκρίσεις παρατηρούνται 

στον Πίνακα Α1 του Παραρτήµατος Α. 

Η επίδοση των υποκειµένων εξετάστηκε, επίσης, σε συνάρτηση µε το κοινωνικοοικο-

νοµικό επίπεδο της µητέρας. Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης 

του εάν οι επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης σε όλες τις µετρήσεις αξιολόγησης των 

ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης διαφοροποιούνται ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο της µητέρας. Όπως διαπιστώνεται, η στατιστική τεχνική που χρησιµοποιήθηκε και σε 

αυτήν την περίπτωση ήταν η ανάλυση διακύµανσης ONE WAY ANOVA, καθώς διαπιστώ-

θηκε οµοιογένεια των διακυµάνσεων.  

Από την ανάγνωση του Πίνακα 30 προκύπτει ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών κα-

θεµιάς τάξης στα κριτήρια αναστροφής (ΑΝΑΣ) και διαχωρισµού µορφηµάτων (∆ΙΑΧ), στη 

συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) και στη συνολική 

µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) είναι ανάλογες µε το κοινωνικο- οικονοµικό 

επίπεδο της µητέρας τους. Όσο, δηλαδή, υψηλότερο είναι το επίπεδο τόσο υψηλότερες είναι 

και οι επιδόσεις τους. ∆εδοµένου ότι οι παρατηρούµενες διαφορές στις µεταµορφολογικές αυ-

τές µετρήσεις τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη είναι στατιστικά σηµαντικές, εφαρµόστηκε 

και πάλι το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe προκειµένου να προσδιορίσουµε τα ζεύγη 

των επιπέδων στα οποία οφείλεται η σηµαντικότητα αυτή. 

 

 

 

 



 164

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος στις 

µεταµορφολογικές µετρήσεις σύµφωνα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας τους. Έλεγχος 

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις πολλαπλές συγκρίσεις στην Α΄ τάξη έδειξαν 

µία εικόνα ανάλογη µε αυτήν που παρατηρήθηκε και µεταξύ των κοινωνικοοικονοµικών επι-

πέδων του πατέρα, καθώς σηµαντικές διαφορές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% 

διαπιστώνονται, επίσης µεταξύ των ακραίων επαγγελµατικών επιπέδων της µητέρας. Ειδικό-

τερα, η σηµαντικότητα των διαφορών των µέσων όρων επίδοσης στο κριτήριο διαχωρισµού 

µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) και στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΣΥΝ) 

οφείλεται στη διαφορά επίδοσης των µαθητών του κατώτερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέ-

δου από εκείνη των συµµαθητών τους του ανώτατου επιπέδου, ενώ η σηµαντικότητα των δι-

αφορών των µέσων όρων επίδοσης στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και στη 

συνολική επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) οφείλεται στη διαφορά επίδοσης των µαθητών 

τόσο του κατώτερου όσο και του µεσαίου επιπέδου από εκείνη των συµµαθητών τους του 

ανώτατου επιπέδου. 

ΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

Χαµηλό 
Ν=25 

Μεσαίο 
Ν=29 

Ανώτερο 
Ν=15 

Ανώτατο 
Ν=20 

Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

 KΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 66,4 14,4 71,4 17,9 82 13,2 75 16,7 3,2 3 85 .027

ΠΑΡΑΝ 41,6 17,2 40,3 21,1 52 15,2 52 18,2 2,55 3 85 .061

∆ΙΑΧ 50,8 18,6 57,1 21,1 66,3 15,4 70,8 11,8 5,6 3 85 .001

ΑΝΑΣ 41,4 20,4 45,3 22 54 16,6 64,3 21 5,37 3 85 .002

ΣΥΝΣΥΝ 46,1 18,5 51,2 20,6 60,2 13,8 67,5 14,2 6,3 3 85 .001

 
 
Α΄ 

 
ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 50,1 15 53,5 18,1 63,6 12,1 65,5 13,2 5,18 3 85 .002

Χαµηλό 
Ν=38 

Μεσαίο 
Ν=20 

Ανώτερο 
Ν=18 

Ανώτατο 
Ν=18 

Έλεγχος στατιστικής 
 σηµαντικότηταςΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s M s M s F df1 df2 p 
ΚΛΙΤΑΝ 74,7 19,7 78 14 84,4 14,6 81,7 16,2 1,56 3 90 .205

ΠΑΡΑΝ 57,4 24,7 59 23,8 67,8 23,7 70 22,8 1,6 3 90 .196

∆ΙΑΧ 59,9 24,4 60,3 19 70,3 23,6 76,9 15 3,22 3 90 .027

ΑΝΑΣ 58,3 22,9 59,3 25,4 71,1 26,4 80,8 11 4,97 3 90 .003

ΣΥΝΣΥΝ 59,1 22,2 59,8 19,8 70,7 23,1 78,9 12,1 4,78 3 90 .004

 
 
 
 

Β΄  
 

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 62,6 20,4 64,1 16,2 73,4 18,8 77,4 13 3,6 3 90 .016



 165

Σε ό,τι αφορά τους µαθητές της Β΄τάξης οι επιµέρους συγκρίσεις των µέσων όρων δεν 

επιβεβαιώνουν την παρατηρούµενη στατιστικά σηµαντική διαφορά στο διαχωρισµό µορφη-

µάτων (∆ΙΑΧ). Αντίθετα στις άλλες τρεις µεταµορφολογικές µετρήσεις διαπιστώνονται ση-

µαντικές διαφορές σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%  µεταξύ των κοινωνικοοικο-

νοµικών βαθµίδων. Συγκεκριµένα η σηµαντικότητα των διαφορών των µέσων όρων επίδοσης 

στο κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και στη συνολική επίγνωσης της σύνθε-

σης(ΣΥΝΣΥΝ) οφείλεται στη διαφορά επίδοσης των µαθητών τόσο του κατώτερου όσο και 

του µεσαίου επιπέδου από εκείνη των συµµαθητών τους του ανώτατου επιπέδου, ενώ στη συ-

νολική µορφολογική επίγνωση (ΣΥΝΜΕ) οφείλεται στη διαφορά επίδοσης των µαθητών του 

κατώτερου επιπέδου από εκείνη των συµµαθητών τους του ανώτατου επιπέδου. Αναλυτικά οι 

πολλαπλές συγκρίσεις παρατηρούνται στον Πίνακα Α2 του Παραρτήµατος Α. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως η παρατηρούµενη στατιστικά σηµαντική δια-

φορά στο κριτήριο της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης (ΚΛΙΤΑΝ) µεταξύ των επαγγελµα-

τικών επιπέδων της µητέρας µόνο στην Α΄τάξη δεν ελήφθη υπόψη στο τεστ πολλαπλών συ-

γκρίσεων Scheffe, καθώς είναι πολύ πιθανόν αυτή η µεµονωµένη εξαίρεση, που διαπιστώ-

θηκε, να οφείλεται στη δειγµατοληψία. Επίσης, οι µέσες επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τά-

ξης στο κριτήριο της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης (ΠΑΡΑΝ) δεν είναι σηµαντικά 

διαφορετικές µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων που καθορίστηκαν µε βάση το επάγγελµα της 

µητέρας. 

Η ολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι υπάρχει µια στενή σχέση ανάµεσα 

στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο τόσο του πατέρα όσο και της µητέρας, όπως αυτό καθορί-

ζεται µε βάση το επάγγελµα που ασκούν, και το βαθµό επίδοσής τους στη συνολική µέτρηση 

της επίγνωσης της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων. Συγκεκριµένα όσο πιο υψηλό είναι το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας τόσο πιο υψηλή είναι και η επί-

δοση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της 

σύνθεσης. Αντίθετα οι ικανότητες της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης και της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κοινωνικοοικονοµικών επιπέ-

δων των γονέων τους.  Σε ό,τι αφορά στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης δι-

απιστώνεται µια στενή σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων, µόνο, όµως, 

των µαθητών της Α΄τάξης. Όσο πιο υψηλού ή χαµηλού επιπέδου είναι η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας τόσο πιο υψηλή ή χαµηλή είναι και η επίδοση των µαθητών της 

Α΄τάξης στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης. Αντίθετα, στη 

Β΄τάξη, η σχέση αυτή παρατηρείται µόνο µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας. 
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 7.3   Η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων του δείγµατος µε τις 

             δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων 

Στο τρίτο µέρος της παρουσίασης των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας εξετάζε-

ται η σχέση των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατος µε τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και ειδικότερα τις δεξιότητές τους στην 

αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων και στην αναγνωστική κατανόηση. 

Πριν προχωρήσουµε, όµως, στη διερεύνηση των υποθέσεών µας, κρίνεται σκόπιµο να 

εστιάσουµε λίγο την προσοχή µας στις επιδόσεις των υποκειµένων του δείγµατος στα τεστ 

αξιολόγησης των ικανοτήτων αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και αναγνωστικής κατανό-

ησης. Από τα στοιχεία του Πίνακα 31 διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι µαθητές της Α΄ τά-

ξης σηµειώνουν µέση επίδοση στην αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης) 

γραπτών λέξεων, ενώ τα ποσοστά των µαθητών που σηµειώνουν σχετικά υψηλή (30,5-35 µο-

νάδες) ή υψηλή επίδοση(35,5-40 µονάδες) είναι ιδιαίτερα χαµηλά(14,4% και 3,4% αντί-

στοιχα). Αντίθετα, καλύτερη φαίνεται η εικόνα για τους µαθητές της Β΄τάξης, καθώς οι πε-

ρισσότεροι(57,9%) σηµειώνουν σχετικά υψηλή επίδοση(30,5-35 µονάδες), ενώ υψηλή επί-

δοση (35,5-40 µονάδες) σηµειώνει το 13,7% των µαθητών της τάξης αυτής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στην αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης) γραπτών λέξεων  

 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

5,5-10 1 1,1 0 0 
10,5-15 7 7,8 1 1,1 
15,5-20 13 14,4 2 2,1 
20,5-25 15 16,7 3 3,1 
25,5-30 38 42,2 21 22,1 
30,5-35 13 14,4 55 57,9 
35,5-40 3 3,4 13 13,7 
Σύνολο 90 100 95 100 

  

Ανάλογη εικόνα διαπιστώνεται και στις επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση. 

Συγκεκριµένα, από τα στοιχεία του Πίνακα 32 διαπιστώνεται ότι οι 69 από τους 95 µαθητές 

της Β΄τάξης(ή ποσοστό 62,1%) σηµειώνουν σχετικά υψηλή και υψηλή επίδοση(41-50 

µονάδες), ενώ στην Α΄τάξη το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά πολύ µικρότερο(37,8%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

Κατανοµή συχνοτήτων των µαθητών του δείγµατος µε βάση την επίδοσή τους  

στην αναγνωστική κατανόηση 

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

f % f % 

11-15 2 2,2 0 0 
16-20 3 3,3 3 3,2 
21-25 5 5,6 0 0 
26-30 11 12,2 8 8,4 
31-35 13 14,5 4 4,2 
36-40 22 24,4 21 22,1 
41-45 21 23,3 40 42,1 
46-50 13 14,5 19 20 
Σύνολο 90 100 95 100 

  

 

Όπως, µάλιστα, διαπιστώνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 33 προκύπτουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπέρ των µαθητών της Β΄τάξης σε όλες τις αναγνωστικές 

µετρήσεις. Η µεγαλύτερη διαφορά διαπιστώνεται στη µέτρηση της ταχύτητας ανάγνωσης 

λέξεων, ενώ η µικρότερη στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ 

 τάξεων του δείγµατος στα τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και αναγνωστικής 

 κατανόησης. Έλεγχος στατιστικής  σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

Α΄  ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 
Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας  
ΤΕΣΤ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
M s M s t df p 

Αποκωδικοποίηση 

(ακρίβεια και ταχύτητα) 
25,1 6,1 31,6 4,4 -7,01 169,6 .000 

Ακρίβεια ανάγνωσης 16,2 2,5 17,3 2,3 -3,32 183 .001 

Ταχύτητα  ανάγνωσης 8,9 4,3 14,2 4,4 -10,02 146,3 ,000 

Αναγνωστική κατανόηση 36,6 8,6 40,4 7 -3,31 172,3 .001 
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Επιπλέον, η κατανοµή των απαντήσεων των υποκειµένων ως προς την ακρίβεια ανά-

γνωσης των λέξεων έδειξε ότι οι σύνθετες λέξεις ήταν αυτές που προκάλεσαν τις περισσότε-

ρες δυσκολίες στους µαθητές καθεµιάς τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δεκατρείς συ-

νολικά σύνθετες λέξεις του τεστ, µόνο οι πέντε διαβάστηκαν σωστά από το 80% και πάνω 

των µαθητών της Α΄ τάξης. Αντίθετα, στη Β΄ τάξη διαβάστηκαν σωστά εννέα σύνθετες λέξεις 

από το 80% και πάνω των µαθητών. Τα χαµηλότερα ποσοστά ορθής ανάγνωσης στις σύνθετες 

λέξεις, σε καθεµιά τάξη, καταγράφηκαν στην ανάγνωση του σύνθετου επιθέτου κιτρινόµαυ-

ρος, ενώ ιδιαίτερη δυσκολία διαπιστώθηκε και στα σύνθετα ουσιαστικά καγκελόπορτα, λου-

λουδότοπος και λαχανόσουπα. Γενικά, τα ποσοστά ορθής ανάγνωσης σε εκείνες τις σύνθετες 

λέξεις στις οποίες ο τόνος δε συµπίπτει µε τον τόνο ενός από τα επιµέρους συνθετικά, όταν 

συναντάται ως ανεξάρτητη λέξη, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ένα άλλο αξιοσηµείωτο στοιχείο 

ήταν ότι το χαµηλότερο ποσοστό ορθής απάντησης τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄τάξη διαπι-

στώθηκε στην κλιτή λέξη ποντικοί (48,9% και 48,7% αντίστοιχα), εξαιτίας του λανθασµένου 

τονισµού (ποντίκι αντί ποντικοί). Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ενδεικτικά, καθώς η ποιο-

τική ανάλυση των λαθών στην ανάγνωση των λέξεων δεν αποτελεί αντικείµενο αυτής της 

έρευνας. Αναλυτικά, οι κατανοµές των ορθών απαντήσεων στην ακρίβεια ανάγνωσης των λέ-

ξεων παρουσιάζονται στον Πίνακα Α3 του Παραρτήµατος Α.  

 

7.3.1  Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε την  επίδοση  στην 

           αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων

Στην ανάλυση που ακολουθεί βασικός στόχος είναι ο έλεγχος της σχέσης ανάµεσα στις 

ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων, που εξετάζουµε, και 

στην ικανότητά τους στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων. 

Στον Πίνακα 34 απεικονίζονται αναλυτικά οι συσχετίσεις των επιδόσεων των µαθητών 

καθεµιάς τάξης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, µε την επίδοσή τους στην αποκωδι-

κοποίηση γραπτών λέξεων. Από τις απλές αυτές συσχετίσεις παρατηρούµε, αρχικά, ότι όλες οι 

µεταµορφολογικές ικανότητες σχετίζονται θετικά και στατιστικά σηµαντικά µε τις επιδόσεις 

στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη θεώρηση των 

µεταµορφολογικών ικανοτήτων, σύµφωνα και µε το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξής τους, ως 

ικανοτήτων που σχετίζονται θετικά µε την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Ωστόσο, ο 

βαθµός συσχέτισης αυτών των ικανοτήτων, πράγµα που αποτελεί και µία από τις γενικές µας 

υποθέσεις, διαφοροποιείται. 

Συγκεκριµένα, διαπιστώνουµε ότι οι δείκτες γραµµικής συσχέτισης των επιδόσεων στις 

µεταµορφολογικές µετρήσεις µε την επίδοση στην αποκωδικοποίηση, κυµαίνονται από ένα 

σηµαντικό έως ένα υψηλό βαθµό συσχέτισης σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%.  Η 
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συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) εµφανίζει σηµαντικό βαθµό συ-

σχέτισης µε την επίδοση στην αποκωδικοποίηση στην Α΄τάξη (r = 0,69, p<,01), ενώ στη 

Β΄τάξη ο βαθµός συσχέτισης είναι υψηλός (r = 0,73, p<,01). Φαίνεται, εποµένως, πως ο 

βαθµός ανταπόκρισης των µαθητών καθεµιάς τάξης στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης 

της µορφολογικής επίγνωσης σχετίζεται, σε υψηλό βαθµό, µε την επίδοσή τους στην αποκω-

δικοποίηση των γραπτών λέξεων. Ένα άλλο κοινό στοιχείο που παρατηρείται και στις δύο τά-

ξεις είναι οι υψηλές συσχετίσεις µε τις επιδόσεις στην αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και 

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ). 

Γενικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα. 34 διαπιστώνουµε ότι οι επιµέρους πτυχές 

της µορφολογικής επίγνωσης(κλιτική µορφολογική επίγνωση, παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση, επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης), διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συ-

σχέτισής τους µε την  αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Μάλιστα, η διαφοροποίηση 

αυτή είναι ίδια τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη. Συγκεκριµένα, τον υψηλότερο βαθµό συ-

σχέτισης, σε καθεµιά τάξη, παρουσιάζει η συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης 

της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) (r= 0,69 στην Α΄ και r= 0,72 στη Β΄ τάξη, p<,01) , ενώ το χαµηλό-

τερο βαθµό συσχέτισης, επίσης σε καθεµιά τάξη, παρουσιάζει η µέτρηση της κλιτικής µορφο-

λογικής επίγνωσης( ΚΛΙΤΑΝ)( r= 0,44 στην Α΄ και r= 0,48 στη Β΄τάξη , p<,01). Τέλος, αξίζει 

να τονιστεί ιδιαίτερα ο υψηλός βαθµός συσχέτισης της αποκωδικοποίησης λέξεων µε τη µέ-

τρηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) στη Β΄ τάξη (r= 0,65, p<,01), ο 

οποίος είναι υψηλότερος από το βαθµό συσχέτισης στην Α΄τάξη(r= 0,59, p<,01). Είναι αξιο-

σηµείωτο ότι ο βαθµός συσχέτισης της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση µε κάθε µεταµορφο-

λογική µέτρηση είναι σχετικά υψηλότερος στη Β΄τάξη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) της αποκωδικοποίησης 

 γραπτών λέξεων  µε τις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              **p < .01          

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΡΑΠΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 

          ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ A΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 

1. ΚΛΙΤΑΝ 0,44** 0,48**
2. ΠΑΡΑΝ 0,59** 0,65** 
3. ∆ΙΑΧ 0,59** 0,60** 
4. ΑΝΑΣ 0,69** 0,73** 
5. ΣΥΝΣΥΝ 0,69** 0,72** 
6. ΣΥΝΜΕ 0,69** 0,73** 
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Όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω, οι συσχετίσεις της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση 

γραπτών λέξεων µε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις αποδείχτηκαν θετικές και στατι-

στικά σηµαντικές. Ωστόσο, οι παραπάνω συσχετίσεις δεν επαρκούν για να ισχυριστούµε ότι 

οι µαθητές καθεµιάς τάξης µε υψηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης έχουν σηµα-

ντικά υψηλότερη ικανότητα στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων από τους συµµαθητές 

τους µε χαµηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης. Γι’ αυτό το λόγο προχωρήσαµε σε 

µια βαθύτερη ανάλυση των δεδοµένων µας. 

Έτσι, χωρίσαµε τους µαθητές καθεµιάς τάξης σε δύο επίπεδα, µε βάση τις επιδόσεις 

τους στις µετρήσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, που πραγµατοποιήσαµε. Συνε-

πώς, για κάθε µεταµορφολογική µέτρηση σχηµατίστηκε µια οµάδα υψηλής ικανότητας και 

µια οµάδα χαµηλής ικανότητας τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄τάξη. Το κριτήριο για το διαχω-

ρισµό των οµάδων ήταν ο µέσος όρος. Οι µαθητές καθεµιάς τάξης που είχαν επιδόσεις πάνω 

από το µέσο όρο, σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση, ταξινοµήθηκαν στην οµάδα υψηλής 

ικανότητας, ενώ όσοι είχαν επιδόσεις κάτω από το µέσο όρο ταξινοµήθηκαν στην οµάδα χα-

µηλής ικανότητας. Για τη σύγκριση των διαφορών των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το πα-

ραµετρικό κριτήριο Independed Samples T-Test, επειδή η κατανοµή των επιδόσεων και των 

δύο οµάδων σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση παρουσιάζει κανονικότητα.  

Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 35, οι διαφορές των µέσων όρων επίδοσης στην απο-

κωδικοποίηση γραπτών λέξεων µεταξύ των δύο οµάδων επίδοσης σε όλες τις µεταµορφολογι-

κές µετρήσεις στην Α΄τάξη είναι έντονες και στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότη-

τας 10/00.Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Β΄τάξη, µε εξαίρεση τη διαφορά των µέσων όρων 

επίδοσης στην κλιτική µορφολογική επίγνωση, η οποία είναι στατιστικά σηµαντική σε επί-

πεδο σηµαντικότητας 1%. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Α΄ τάξη οι οµάδες της υψηλής επίδο-

σης στις µεταµορφολογικές µετρήσεις έχουν µέσους όρους επίδοσης στην αποκωδικοποίηση 

τουλάχιστον δύο βαθµούς πάνω από το συνολικό µέσο όρο της τάξης, ενώ οι αντίστοιχες 

οµάδες χαµηλής επίδοσης έχουν τουλάχιστον δύο βαθµούς περίπου κάτω από το συνολικό 

µέσο όρο. Στη Β΄τάξη οι αντίστοιχες διαφορές των µέσων όρων των δύο οµάδων επίδοσης 

από το συνολικό µέσο όρο είναι τουλάχιστον ένας και δύο βαθµοί.  

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, που προκύπτουν από τον Πίνακα 35 είναι τα εξής: 

 α) Η µικρότερη διαφορά των µέσων όρων επίδοσης στην αποκωδικοποίηση γραπτών 

λέξεων µεταξύ των δύο οµάδων επίδοσης, σε καθεµιά τάξη, εµφανίζεται στη µέτρηση της κλι-

τικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ), ενώ η µεγαλύτερη διαφορά εµφανίζεται στη µεν 

Α΄ τάξη στην αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) στη δε Β΄ τάξη στη συνολική µέτρηση της 

µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ).  
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β) Η οµάδα της υψηλής επίδοσης στην αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) στην Α΄ τάξη 

έχει τον υψηλότερο µέσο όρο επίδοσης στην αποκωδικοποίηση (Μ=29,3) από κάθε άλλη 

οµάδα, ενώ στη Β΄τάξη τον αντίστοιχο υψηλότερο µέσο όρο(Μ=34,10) έχει η οµάδα της υψη-

λής επίδοσης  στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ). 

 γ) Στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) η διαφορά µεταξύ 

των δύο οµάδων επίδοσης είναι µεγαλύτερη στους µαθητές της Β΄τάξης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατος στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων ανάλογα µε το επίπεδο  επίδοσης στις µετρήσεις 

µορφολογικής επίγνωσης.  Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

. 

ΑΠΟΚΩ∆/ ΣΗ 

ΛΕΞΕΩΝ 

Έλεγχος 
στατιστικής 
σηµαντικότητας

TAΞΕΙΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

EΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=48) 

Υψηλό   (Ν=42)

23 

27,5

6,2 

5
-3,78 88 .000 

ΠΑΡΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=48) 

Υψηλό   (Ν=42) 

22,1 

28,5 

5,8 

4,5 
-5,81 86,9 .000 

∆ΙΑΧ 
Χαµηλό  (Ν=51) 

Υψηλό   (Ν=39) 

22,7 

28,2 

5,9 

4,9 
-4,74 88 .000 

ΑΝΑΣ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=44) 

21,1 

29,3 

5,4 

3,4 
-8,75 76,2 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 
Χαµηλό  (Ν=45) 

Υψηλό   (Ν=45) 

21,2 

29 

5,5 

3,8 
-7,80 77,6 .000 

 

 

 

 

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 
Χαµηλό  (Ν=43) 

Υψηλό   (Ν=47) 

21,5 

28,4 

5,7 

4,4 
-6,37 79,2 .000 

ΚΛΙΤΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=36) 

Υψηλό   (Ν=59)

29,6 

32,8

4,7 

3,9
-3,55 93 .001 

ΠΑΡΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=49) 

29,3 

33,7 

4,8 

2,7 
-5,52 69,2 .000 

∆ΙΑΧ 
Χαµηλό  (Ν=50) 

Υψηλό   (Ν=45) 

29,3 

34,1 

4,6 

2,5 
-6,42 76,9 .000 

ΑΝΑΣ 
Χαµηλό  (Ν=41) 

Υψηλό   (Ν=54) 

28,5 

33,9 

4,7 

2,5 
-6,64 56,6 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=49) 

28,9 

34,1 

4,6 

2,2 
-6,97 64 .000 

   

 

 

 

Β΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 
Χαµηλό  (Ν=42) 

Υψηλό   (Ν=53) 

28,4 

34,1 

4,5 

2,2 
-7,50 55,9 ,000 
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∆ιαπιστώνεται, εποµένως, ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄τάξεων του δείγµατος µε υψηλό-

τερες µεταµορφολογικές ικανότητες έχουν σηµαντικά υψηλότερη ικανότητα στην αποκωδι-

κοποίηση γραπτών λέξεων από τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερες αντίστοιχες ικανότη-

τες.  

 

7.3.1.1  Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε τις επιδόσεις στην  

              ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης γραπτών λέξεων 

Στην ανάλυση αυτή θα εξετάσουµε τη σχέση των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

των υποκειµένων του δείγµατος µε τις επιδόσεις τους στην ακρίβεια και στην ταχύτητα ανά-

γνωσης γραπτών λέξεων, προκειµένου να έχουµε µια πληρέστερη διερεύνηση της σχέσης της 

µορφολογικής επίγνωσης µε τις δύο αυτές διαστάσεις της αποκωδικοποίησης των γραπτών 

λέξεων. 

Από την ανάγνωση του Πίνακα.36 προκύπτει ότι οι δείκτες γραµµικής συσχέτισης των 

επιδόσεων στις µεταµορφολογικές µετρήσεις µε την επίδοση στην ακρίβεια ανάγνωσης κυ-

µαίνονται, σε καθεµιά τάξη, από ένα σηµαντικό έως ένα υψηλό βαθµό συσχέτισης σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 1%. Η µεγαλύτερη συσχέτιση σε καθεµιά τάξη παρατηρείται µε 

τη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ)( r= 0,77 στην Α΄και r= 0,74 , 

p<,01. Φαίνεται, εποµένως, κι εδώ πως η επίδοση των µαθητών καθεµιάς τάξης στο σύνολο 

των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής τους επίγνωσης σχετίζεται, σε υψηλό βαθµό, 

µε την επίδοσή τους στην ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων. Συσχετίσεις υψηλού βαθµού παρατη-

ρούνται επίσης µε την αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) καθώς και µε τη συνολική µέτρηση 

της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ), σε καθεµιά τάξη. Παρατηρούµε, επί-

σης, κι εδώ ότι οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης διαφοροποιούνται ως προς 

το βαθµό συσχέτισής τους µε την ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων.  

Ειδικότερα, διαπιστώνουµε ότι τον υψηλότερο βαθµό συσχέτισης, σε καθεµιά τάξη, πα-

ρουσιάζει η συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) (r= 

0,80 στην Α΄και r= 0,78 στη Β΄ τάξη, p<,01),ενώ το χαµηλότερο βαθµό συσχέτισης, επίσης σε 

καθεµιά τάξη, παρουσιάζει η µέτρηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ)( r= 

0,61 στην Α΄ και r= 0,52 στη Β΄τάξη , p<,01). Είναι, επίσης, αξιοσηµείωτος ο υψηλός βαθµός 

συσχέτισης της ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων µε τη µέτρηση της παραγωγικής µορφολογικής 

επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) στη Β΄ τάξη (r= 0,72, p<,01), ο οποίος είναι υψηλότερος από το βαθµό 

συσχέτισης στην Α΄τάξη(r= 0,67, p<,01). 

∆ιαφορετική είναι η εικόνα στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων. Όπως παρατηρούµε 

στον Πίνακα 36 οι συσχετίσεις της επίδοσης στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων µε τις επιδό-

σεις στις µεταµορφολογικές µετρήσεις κυµαίνονται τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη από 
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ένα µέτριο σε ένα σηµαντικό βαθµό συσχέτισης. ∆ιαπιστώνεται, εποµένως, πως οι επιδόσεις 

των µαθητών καθεµιάς τάξης του δείγµατος στις µεταµορφολογικές µετρήσεις σχετίζονται σε 

µικρότερο βαθµό µε την επίδοσή τους στην ταχύτητα ανάγνωσης απ’ ότι µε την επίδοσή τους 

στην ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων. 

Το µικρότερο βαθµό συσχέτισης µε την ταχύτητα ανάγνωσης παρουσιάζει η µέτρηση 

της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ) στην Α΄ (r= 0,27, p<.05) και στη Β΄ τάξη(r= 

0,36, p<.01), ενώ το µεγαλύτερο η αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) τόσο στην Α΄ (r= 0,54, 

p<.01) όσο και στη Β΄τάξη(r= 0,57, p<.01). Σηµαντικού βαθµού συσχετίσεις παρατηρούνται, 

σε καθεµιά τάξη, και µε τη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης 

(ΣΥΝΣΥΝ), ενώ χαµηλότερες είναι οι συσχετίσεις µε τη µέτρηση της παραγωγικής µορ-

φολογικής επίγνωσης (ΠΑΡΑΝ). Συνεπώς, διαπιστώνεται κι εδώ ότι οι επιµέρους πτυχές της 

µορφολογικής επίγνωσης διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συσχέτισής τους µε την  ταχύ-

τητα ανάγνωσης των γραπτών λέξεων. Τέλος, η επίδοση στο σύνολο των κριτηρίων αξιολό-

γησης της µορφολογικής επίγνωσης (ΣΥΝΜΕ) συσχετίζεται σηµαντικά µε την ταχύτητα ανά-

γνωσης και στις δύο τάξεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) της ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων και της  

ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων µε τις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

 

 

 

 

 
 

 

 

            *p < .05 ,   **p < .01   
 

Η εικόνα αυτή των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η µορφολογική επίγνωση των υποκειµέ-

νων µας συσχετίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό µε την ακρίβεια ανάγνωσης απ’ ότι µε την ταχύ-

τητα ανάγνωσης και ότι η επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης εµφανίζει τις υψηλότερες 

συσχετίσεις µε τις δύο αυτές αναγνωστικές ικανότητες σε σχέση µε την κλιτική και την παρα-

γωγική µορφολογική επίγνωση. Ωστόσο, προκειµένου να ελέγξουµε αν οι µαθητές σε καθεµιά 

τάξη µε υψηλότερη µορφολογική επίγνωση έχουν σηµαντικά υψηλότερη ικανότητα τόσο στην 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 

MΕΤΡΗΣΕΙΣ 
A΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ A΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 

1. ΚΛΙΤΑΝ 0,61** 0,52** 0,27* 0,36** 
2. ΠΑΡΑΝ 0,67** 0,72** 0,44** 0,46** 
3. ∆ΙΑΧ 0,69** 0,62** 0,43** 0,48** 
4. ΑΝΑΣ 0,76** 0,76** 0,54** 0,57** 
5. ΣΥΝΣΥΝ 0,77** 0,74** 0,52** 0,56** 
6. ΣΥΝΜΕ 0,80** 0,78** 0,50** 0,55** 
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ακρίβεια όσο και στην ταχύτητα γραπτών λέξεων από τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερη 

µορφολογική επίγνωση προχωρήσαµε σε περαιτέρω ανάλυση. Συγκεκριµένα, προχωρήσαµε 

στη σύγκριση των µέσων όρων των επιδόσεων τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ταχύτητα 

ανάγνωσης λέξεων µεταξύ των δύο οµάδων υψηλού και χαµηλού επιπέδου επίδοσης καθεµιάς 

τάξης στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης. Όπως προαναφέρθηκε το κριτή-

ριο για το διαχωρισµό των οµάδων ήταν ο µέσος όρος. Για τη σύγκριση των διαφορών των 

µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το παραµετρικό κριτήριο Independed Samples T-Test, επειδή η 

κατανοµή των επιδόσεων και των δύο οµάδων παρουσιάζει κανονικότητα.  

Από τα στοιχεία του Πίνακα 37 διαπιστώνεται ότι οι διαφορές των µέσων όρων επίδο-

σης τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ταχύτητα ανάγνωσης µεταξύ των δύο οµάδων επίδοσης 

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης και στις δύο τάξεις είναι έντονες και 

στατιστικά σηµαντικές, σε επίπεδο σηµαντικότητας 10/00. Μάλιστα, η διαφορά των δύο οµά-

δων στην ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων φαίνεται να είναι ίδια και στις δύο τάξεις, ενώ η δια-

φορά στην ταχύτητα ανάγνωσης είναι µεγαλύτερη ανάµεσα στις δύο οµάδες της Β΄ τάξης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατος στην ακρίβεια και στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων ανάλογα µε το επίπεδο 

επίδοσης  στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωση(ΣΥΝΜΕ). Έλεγχος  

στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

ΣΥΝΜΕ 

Χαµηλό 
Ν=43 

Υψηλό 
Ν=47 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας  
Α΄  ΤΑΞΗ 

 
 

M s M s t df p 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 14,3 2,2 17,9 1,4 -9,11 68,4 .000 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

7,2 4,3 10,5 3,7 -3,95 83,4 .000 

Χαµηλό 
Ν=42

Υψηλό 
Ν=53 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας
 

Β΄ ΤΑΞΗ 
M s M s t df p 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 15,5 2,1 18,8 1,2 -9,08 62,7 .000 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

12,9 3,1 15,3 1,6 -4,7 57,7 .000 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά µας οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων 

του δείγµατός µας  µε υψηλότερη µορφολογική επίγνωση έχουν υψηλότερη ικανότητα στην 
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ακρίβεια και στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων από τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερες 

αντίστοιχες ικανότητες.  

 

7.3.2 Σχέσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε την  επίδοση στην 

            αναγνωστική κατανόηση

Στην παρούσα ανάλυση εξετάζουµε τη σχέση ανάµεσα στις ικανότητες µορφολογικής 

επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος και στην ικανότητά τους στην ανα-

γνωστική κατανόηση. Στον Πίνακα 38 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των επιδόσεων των µα-

θητών καθεµιάς τάξης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, µε την επίδοσή τους στο τεστ 

κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης. Όπως παρατηρούµε όλες οι µεταµορφολογικές µετρήσεις 

σχετίζονται θετικά και στατιστικά σηµαντικά µε την επίδοση των µαθητών στην αναγνωστική 

αυτή ικανότητα. Φαίνεται, εποµένως, σε πρώτη µατιά, ότι οι µεταµορφολογικές ικανότητες 

των µαθητών είναι ικανότητες που παίζουν έναν ουσιώδη ρόλο στην αναγνωστική κατανό-

ηση. Ωστόσο, ο βαθµός συσχέτισης των ικανοτήτων αυτών µε την αναγνωστική κατανόηση 

εµφανίζει διαφοροποιήσεις. 

Από τη λεπτοµερή ανάγνωση του Πίνακα. 38 διαπιστώνουµε ότι οι δείκτες γραµµικής 

συσχέτισης των επιδόσεων στις µεταµορφολογικές µετρήσεις µε την επίδοση στο τεστ κατα-

νόησης της πρώτης ανάγνωσης κυµαίνονται τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη από ένα ση-

µαντικό (r = 0,58 και r =0,53 αντίστοιχα) έως ένα υψηλό βαθµό συσχέτισης (r = 0,77 και r 

=0,74 αντίστοιχα) σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%. Η µεγαλύτερη συσχέτιση  πα-

ρατηρείται µε τη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) τόσο στην Α΄ 

τάξη (r = 0,77, p<,01) όσο και στη Β΄ τάξη (r = 0,74, p<,01). Η επίδοση, δηλαδή, των µαθη-

τών καθεµιάς τάξης στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης 

εµφανίζει πολύ υψηλό βαθµό συσχέτισης µε την επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση, 

ανάλογο µε το βαθµό συσχέτισης µε τις επιδόσεις τους στην ακρίβεια ανάγνωσης 

λέξεων.Επίσης, πρέπει να προσέξουµε κι εδώ τη διαφοροποίηση των επιµέρους πτυχών της 

µορφολογικής επίγνωσης ως προς το βαθµό συσχέτισής τους µε την αναγνωστική κατανόηση. 

Συγκεκριµένα, τον υψηλότερο βαθµό συσχέτισης τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄τάξη παρου-

σιάζει η συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) (r= 0,73 

και r= 0,71 αντίστοιχα, p<,01), ενώ το χαµηλότερο βαθµό συσχέτισης, επίσης σε καθεµιά 

τάξη, παρουσιάζει η µέτρηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης( ΚΛΙΤΑΝ)( r= 0,58 στην 

Α΄ και r= 0,53 στη Β΄τάξη , p<,01).  

Σηµαντικός είναι και ο βαθµός συσχέτισης, σε καθεµιά τάξη, που παρουσιάζει η µέ-

τρηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ)( r= 0,69 στην Α΄ και r= 0,65 στη 

Β΄τάξη , p<,01). Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η υψηλή συσχέτιση της αναστροφής µορφηµά-
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των (ΑΝΑΣ) µε την αναγνωστική ικανότητα. Η επίδοση των µαθητών καθεµιάς τάξης στην 

αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων εµφανίζει µεγαλύτερη συ-

σχέτιση από τα υπόλοιπα τρία µεταµορφολογικά κριτήρια, που επιδώσαµε, όχι µόνο µε την 

αναγνωστική κατανόηση αλλά και µε τη συνολική µέτρηση της αποκωδικοποίησης των γρα-

πτών λέξεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) της aναγνωστικής κατανόησης 

 µε τις µεταµορφολογικές µετρήσεις 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                     **p<0,01 

 
Στη συνέχεια θα διερευνήσουµε αν οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων µε υψηλότερες ικανό-

τητες µορφολογικής επίγνωσης έχουν υψηλότερη ικανότητα στην αναγνωστική κατανόηση 

από τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερες αντίστοιχες ικανότητες. Επειδή οι θετικές συσχε-

τίσεις µεταξύ του τεστ της αναγνωστικής κατανόησης και όλων των µεταµορφολογικών µε-

τρήσεων, που διαπιστώθηκαν παραπάνω, δεν επαρκούν προς την κατεύθυνση αυτή, προχω-

ρήσαµε και πάλι σε µια ανάλυση ανάλογη µε αυτή που πραγµατοποιήσαµε για τον έλεγχο της 

σχέσης της µορφολογικής επίγνωσης µε τη συνολική µέτρηση της αποκωδικοποίησης γρα-

πτών λέξεων. Έτσι, προχωρήσαµε στη σύγκριση των µέσων όρων των επιδόσεων στην 

αναγνωστική κατανόηση µεταξύ των δύο οµάδων υψηλού και χαµηλού επιπέδου επίδοσης 

καθεµιάς τάξης σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

Πίνακα 39 οι διαφορές των µέσων όρων στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης ανάµεσα 

στις δύο οµάδες επίδοσης σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, και στις δύο τάξεις, είναι 

έντονες και στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 10/00.  

 Αξίζει να τονιστεί ότι στην Α΄ τάξη οι οµάδες της υψηλής επίδοσης στις µεταµορφολο-

γικές µετρήσεις έχουν µέσους όρους στην αναγνωστική κατανόηση τουλάχιστον τέσσερις 

βαθµούς πάνω από το συνολικό µέσο όρο της τάξης, ενώ οι αντίστοιχες οµάδες χαµηλής επί-

δοσης έχουν τουλάχιστον τέσσερις βαθµούς περίπου κάτω από το συνολικό µέσο όρο. Στη 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 

          ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ A΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ 

1. ΚΛΙΤΑΝ 0,58** 0,53**
2. ΠΑΡΑΝ 0,69** 0,65** 
3. ∆ΙΑΧ 0,62** 0,62** 
4. ΑΝΑΣ 0,73** 0,69** 
5. ΣΥΝΣΥΝ 0,73** 0,71** 
6. ΣΥΝΜΕ 0,77** 0,74** 
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Β΄τάξη οι αντίστοιχες διαφορές των µέσων όρων των δύο οµάδων επίδοσης από το συνολικό 

µέσο όρο είναι τουλάχιστον δύο και τρεις βαθµοί, ενώ ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στην 

τάξη αυτή είναι ότι οι οµάδες της υψηλής επίδοσης σε ορισµένες µεταµορφολογικές µετρή-

σεις απαντούν στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης µε µέσο όρο επίδοσης πολύ κοντά 

στην ανώτατη επίδοση(50 βαθµοί). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατος στην αναγνωστική κατανόηση ανάλογα µε το επίπεδο επίδοσης στις µετρήσεις 

µορφολογικής επίγνωσης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων. 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας TAΞΕΙΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 

EΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=48) 

Υψηλό   (Ν=42)

32,4 

41,4 

8,8 

5,2 
-5,96 77,9 ,000 

ΠΑΡΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=48) 

Υψηλό   (Ν=42) 

31,8 

42,2 

7,9 

5,3 
-7,42 82,7 ,000 

∆ΙΑΧ 
Χαµηλό  (Ν=51) 

Υψηλό   (Ν=39) 

32,4 

42,1 

8 

5,7 
-6,75 87,5 ,000 

ΑΝΑΣ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=44) 

30,9 

42,6 

7,9 

3,9 
-9,06 66,4 ,000 

ΣΥΝΣΥΝ 
Χαµηλό  (Ν=45) 

Υψηλό   (Ν=45) 

30,9 

42,3 

8 

4,2 
-8,40 66,8 ,000 

 

 

 

 

Α΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 
Χαµηλό  (Ν=43) 

Υψηλό   (Ν=47) 

30,4 

42,3 

7,7 

4,4 
-9,08 65,6 ,000 

ΚΛΙΤΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=36) 

Υψηλό   (Ν=59)

37 

42,5 

7,3 

6 
-3,97 93 ,000 

ΠΑΡΑΝ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=49) 

37 

43,7 

7,6 

4,5 
-5,14 71,7 ,000 

∆ΙΑΧ 
Χαµηλό  (Ν=50) 

Υψηλό   (Ν=45) 

36,9 

44,4 

7,3 

4,1 
-6,25 78,7 ,000 

ΑΝΑΣ 
Χαµηλό  (Ν=41) 

Υψηλό   (Ν=54) 

35,8 

44 

7,8 

3,4 
-6,25 51,3 ,000 

ΣΥΝΣΥΝ 
Χαµηλό  (Ν=46) 

Υψηλό   (Ν=49) 

36,5 

44,1 

7,3 

4,3 
-6,23 71,7 ,000 

   

 

 

 

Β΄  

ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΜΕ 
Χαµηλό  (Ν=42) 

Υψηλό   (Ν=53) 

35,8 

44,1 

7,2 

4,2 
-6,69 62,2 ,000 

 

Στον Πίνακα 39 παρατηρούµε, επίσης, για µία ακόµα φορά, ότι η µικρότερη διαφορά 

των µέσων όρων επίδοσης στην αναγνωστική κατανόηση µεταξύ των δύο οµάδων επίδοσης, 

σε καθεµιά τάξη, εµφανίζεται στη µέτρηση της ικανότητας χειρισµού κλιτικών µορφηµάτων 



 178

(ΚΛΙΤΑΝ). Αντίθετα, η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται, τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη, 

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης (ΣΥΝΜΕ). ∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι 

στην Α΄ τάξη η οµάδα της υψηλής επίδοσης στην αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών 

των σύνθετων λέξεων (ΑΝΑΣ) έχει τον υψηλότερο µέσο όρο στην αναγνωστική κατανό-

ηση(Μ= 42,6), ενώ στη Β΄τάξη τον υψηλότερο µέσο όρο έχει η οµάδα της υψηλής επίδοσης 

στο διαχωρισµό των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων(∆ΙΑΧ) (Μ=44,4).  

Το χαµηλότερο µέσο όρο στην αναγνωστική κατανόηση έχει στην Α΄ τάξη η οµάδα της 

χαµηλής επίδοσης στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) (Μ=30,4), 

ενώ στη Β΄τάξη η οµάδα της χαµηλής επίδοσης στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επί-

γνωσης και στην αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων 

(ΑΝΑΣ)(Μ=35,8). Είναι αξιοσηµείωτο ότι στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνω-

σης(ΣΥΝΜΕ), σε αντίθεση µε τα τεστ της ακρίβειας και της ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων η 

διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων είναι µεγαλύτερη για τους µαθητές της Α΄ τάξης.  

∆ιαπιστώνεται, εποµένως ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος µε υψηλότερες 

ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης πέρα από την υψηλότερη ικανότητα στην αποκωδικο-

ποίηση γραπτών λέξεων έχουν και υψηλότερη ικανότητα στην αναγνωστική κατανόηση από 

τους συµµαθητές τους µε χαµηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης.  

 

7.3.3 Επιδράσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης στις επιδόσεις της   

            αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων και της αναγνωστικής κατανόησης 

Ένα από τα ερωτήµατα, στα οποία θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση η παρούσα ανά-

λυση είναι αν οι µεταµορφολογικές µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε, ή κάποιες από αυτές, 

µπορούν ίσως να δώσουν κάποιες προβλέψεις για µελλοντικά αποτελέσµατα όσον αφορά 

τόσο στη δεξιότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων όσο και στην αναγνωστική κατανό-

ηση.  

Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήσαµε πολλαπλή παλινδροµική ανάλυση µε τη µέθοδο 

βήµα-βήµα(stepwise).Ως εξαρτηµένες µεταβλητές θεωρήθηκαν οι επιδόσεις των υποκειµένων 

µας στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων και στην αναγνωστική κατανόηση. Ως ανεξάρ-

τητες µεταβλητές θεωρήθηκαν οι επιδόσεις σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, η ηλικία 

των υποκειµένων, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα και το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο της µητέρας. Οι τρεις τελευταίες µεταβλητές επιλέχθηκαν, γιατί, σύµφωνα µε συσχε-

τιστική ανάλυση που πραγµατοποιήσαµε, εµφανίζουν συσχετίσεις µέτριου βαθµού, τουλάχι-

στον, στο σύνολο του δείγµατος, µε όλες τις εξαρτηµένες µεταβλητές.17 Έτσι, για κάθε 

                                           
17  Βλέπε Παράρτηµα  Α΄, Πίνακας  Α4. 



 179

εξαρτηµένη µεταβλητή πραγµατοποιήσαµε έξι παλινδροµικές αναλύσεις, ώστε να αξιολογεί-

ται χωριστά η συνεισφορά κάθε µεταµορφολογικής µέτρησης. Σε κάθε παλινδροµική ανά-

λυση συµπεριλάβαµε ως ανεξάρτητες µεταβλητές: α) την ηλικία, β) το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο του πατέρα, γ) το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας και δ) καθεµιά µεταµορ-

φολογική µέτρηση. Οι πρώτες τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές χαρακτηρίζονται ως ελεγχόµε-

νες. Γίνεται αντιληπτό ότι σε κάθε ανάλυση οι πρώτες τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές παρέµε-

ναν οι ίδιες και άλλαζε µόνο η µεταµορφολογική µέτρηση, προκειµένου να διαπιστωθεί αν 

συµβάλει, ανεξάρτητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές, στην εξαρτηµένη µεταβλητή. Λαµβά-

νοντας, επίσης, υπόψη τον παράγοντα ηλικία ως ελεγχόµενη µεταβλητή, στα υποκείµενα του 

δείγµατός µας συνολικά, µπορούµε να διαπιστώσουµε την επίδραση κάθε µεταµορφολογικής 

µέτρησης στις εξαρτηµένες µεταβλητές ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησής τους. 

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σε κάθε ανάλυση οι ανεξάρτητες µεταβλη-

τές πληρούν τις προϋποθέσεις της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης για έλλειψη πολυσυγ-

γραµικότητας (multicollinearity), αφού οι συσχετίσεις µεταξύ τους είναι χαµηλές, µε µόνη 

εξαίρεση τη συσχέτιση του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου του πατέρα µε αυτό της µητέ-

ρας18. Επίσης, από την εξέταση των διαγραµµάτων σκεδασµού φαίνεται ότι οι συσχετίσεις 

των ανεξάρτητων µεταβλητών, σε κάθε παλινδροµική ανάλυση, µε τις δύο εξαρτηµένες µετα-

βλητές είναι γραµµικές. Για την ερµηνεία της παλινδροµικής ανάλυσης χρησιµοποιήσαµε 

τους δείκτες R2, το βαθµό της στατιστικά σηµαντικής αύξησης που πρόσφερε στο R2  κάθε 

ανεξάρτητη µεταβλητή, που εισαγόταν στο παλινδροµικό µοντέλο (αύξηση στο R2 ) και το 

σταθµισµένο συντελεστή «Βήτα». Χρησιµοποιήσαµε αυτούς τους δείκτες, επειδή παρουσιά-

ζουν µε έναν αριθµητικό τρόπο το βαθµό ευθύνης κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής στη διακύ-

µανση των εξαρτηµένων µεταβλητών. Το συνολικό R2 δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης 

που εξηγούν όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές, οι οποίες συµµετέχουν σε κάθε παλινδροµικό 

µοντέλο, σε κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή. Ο βαθµός αύξησης στο R2 δηλώνει το ιδιαίτερο πο-

σοστό της διακύµανσης, που εξηγεί η κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, η οποία συµµετέχει στο 

µοντέλο, σε κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή. Ο συντελεστής «Βήτα» δείχνει την ιδιαίτερη επιρ-

ροή που ασκεί κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, της οποίας η τιµή έχει σταθµιστεί σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες, σε µια συγκεκριµένη εξαρτηµένη µεταβλητή. Το µέγεθος, δηλαδή, του κάθε συ-

ντελεστή «Βήτα» εκφράζει τη συνεισφορά της συγκεκριµένης ανεξάρτητης µεταβλητής στη 

διακύµανση των τιµών κάθε εξαρτηµένης µεταβλητής (Μανωλίτσης, 2000).  

Στον Πίνακα 40 παρατηρούµε τα αποτελέσµατα των έξι πολλαπλών παλινδροµικών 

αναλύσεων µόνο για εκείνες τις ανεξάρτητες µεταβλητές που κατάφεραν να έχουν στατιστικά 

                                           
18 Βλέπε Παράρτηµα  Α΄, Πίνακες  Α5-Α6. 
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σηµαντική αύξηση στο R2 και στατιστικά σηµαντικό συντελεστή «Βήτα». Όπως διαπιστώνε-

ται όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες κατόρθωσαν να εξηγήσουν ένα σηµαντικό ποσοστό 

της διακύµανσης στην αποκωδικοποίηση ανεξάρτητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές. Μάλι-

στα, στις πέντε από τις έξι περιπτώσεις εισάγονται στο παλινδροµικό µοντέλο πρώτες, εξηγώ-

ντας και το µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων σε 

σχέση µε τις ελεγχόµενες µεταβλητές. Η ικανότητα κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης 

(ΚΛΙΤΑΝ) αποδεικνύεται ο λιγότερο ισχυρός δείκτης πρόβλεψης της αποκωδικοποίησης 

γραπτών λέξεων. Στο παλινδροµικό µοντέλο, στο οποίο συµµετέχει  το µεγαλύτερο ποσοστό 

της διακύµανσης εξηγείται από την ηλικία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τις ελεγχόµενες µετα-

βλητές η ηλικία συνεισφέρει σηµαντικά στη διακύµανση της αποκωδικοποίησης σε όλες τις 

περιπτώσεις, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα συνεισφέρει σε µικρό βαθµό σε  

τρεις  µόνο περιπτώσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

Αποτελέσµατα της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης βήµα-βήµα(stepwise) για τις  

µεταµορφολογικές µετρήσεις που συνέβαλαν στατιστικά σηµαντικά και ανεξάρτητα  

 από τις ελεγχόµενες µεταβλητές  στην επίδοση της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων 

ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
R2 

ΑΥΞΗΣΗ 
R2 ΒΗΤΑ 

1. Ηλικία 

2.  ΚΛΙΤΑΝ 

3. Κοιν. Επ. πατέρα 

0,26 

0,39 

0,44

0,26*** 

0,13*** 

0,05***

0,42*** 

0,32*** 

0,22*** 
1.  ΠΑΡΑΝ 

2.  Ηλικία 

3. Κοιν. Επ. πατέρα 

0,43 

0,51 

0,55 

0,43*** 

0,08*** 

0,04*** 

0,50*** 

0,31*** 

0,20*** 

1. ∆ΙΑΧ 

2.  Ηλικία 

3.  Κοιν. Επ. πατέρα 

0,31 

0,48 

0,50 

0,31*** 

0,17*** 

     0,02** 

0,43*** 

0,42*** 

0,15** 

1.  ΑΝΑΣ 

2.  Ηλικία 

0,53 

0,61

0,53*** 

0,08***

0,63*** 

0,30*** 
1. ΣΥΝΣΥΝ 

2. Ηλικία 

0,48 

0,59

0,48*** 

0,10***

0,60*** 

0,34*** 
1. ΣΥΝΜΕ 

2. Ηλικία 

3. Κοιν. Επ. πατέρα 

0,51 

0,59 

0,60 

0,51*** 

0,08*** 

     0,01* 

0,57*** 

0,31*** 

0,11* 

 *p<.05,  **p<.01, ***p<.001 

Αντίθετα, πολύ ισχυροί δείκτες πρόβλεψης αποδεικνύονται η ικανότητα αναστροφής 

µορφηµάτων(ΑΝΑΣ), η συνολική ικανότητα στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης 

(ΣΥΝΣΥΝ) και µετά η ικανότητα παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης (ΠΑΡΑΝ) και η 

ικανότητα διαχωρισµού µορφηµάτων(∆ΙΑΧ), όπως φαίνεται και από τους σταθµισµένους συ-
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ντελεστές «Βήτα». Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το παλινδροµικό µοντέλο, στο οποίο συµ-

µετέχει η ικανότητα αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ), εξηγεί και το µεγαλύτερο ποσο-

στό(61%) της διακύµανσης της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων από κάθε 

άλλο µοντέλο των παλινδροµικών αναλύσεων που πραγµατοποιήσαµε. Τα δεδοµένα του 

Πίνακα 40 αναδεικνύουν, επίσης, τη συνολική µορφολογική επίγνωση(ΣΥΝΜΕ) ως ένα πολύ 

ισχυρό δείκτη πρόβλεψης της διακύµανσης της αποκωδικοποίησης, καθώς εξηγεί το 51% της 

διακύµανσης της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Παρατηρώντας δε 

και το συντελεστή «Βήτα» διαπιστώνουµε την πολύ µεγάλη σε µέγεθος συνεισφορά της στη 

διακύµανση της αποκωδικοποίησης, ακόµα και όταν η µέτρησή της σταθµίζεται σε σχέση µε 

τις ελεγχόµενες ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Τέλος, στον Πίνακα 41 παρατηρούµε τα αποτελέσµατα της πολλαπλής παλινδροµικής 

ανάλυσης µόνο για εκείνες τις ανεξάρτητες µεταβλητές που κατάφεραν να έχουν µια στατι-

στικά σηµαντική και ανεξάρτητη συµβολή στη διακύµανση της επίδοσης στην αναγνωστική 

κατανόηση. Αρχικά, παρατηρούµε ότι όλες οι µεταµορφολογικές µετρήσεις κατορθώνουν να 

συµβάλλουν στην αναγνωστική κατανόηση ανεξάρτητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές. Μά-

λιστα, σε όλες τις περιπτώσεις εισάγονται στο παλινδροµικό µοντέλο πρώτες, εξηγώντας και 

το µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης της αναγνωστικής κατανόησης σε σχέση µε τις 

ελεγχόµενες µεταβλητές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Αποτελέσµατα της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης βήµα-βήµα(stepwise) για τις 

 µεταµορφολογικές µετρήσεις που συνέβαλαν στατιστικά σηµαντικά και ανεξάρτητα  

από τις ελεγχόµενες µεταβλητές  στην αναγνωστική κατανόηση 

 

ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
R2 

ΑΥΞΗΣΗ 
R2 ΒΗΤΑ 

1. ΚΛΙΤΑΝ 

2.  Ηλικία 

3. Κοιν. Επ. µητέρας 

0,33 

0,36 

0,40

0,33*** 

0,03** 

0,04**

0,49*** 

0,21** 

0,20** 
1.  ΠΑΡΑΝ 

2.  Κοιν. Επ. µητέρας 

0,47 

0,50 

0,47*** 

0,03** 

0,65*** 

0,17** 

1. ∆ΙΑΧ 

2.  Ηλικία 

0,41 

0,45 

0,41*** 

0,04*** 

0,60*** 

0,21*** 

1.  ΑΝΑΣ 0,53 0,53*** 0,73*** 

1. ΣΥΝΣΥΝ 

2. Ηλικία 

0,54 

0,55 

0,54*** 

   0,01* 

0,70*** 

0,12* 

1. ΣΥΝΜΕ 0,60 0,60*** 0,77*** 

                       *p<.05,  **p<.01, ***p<.001 
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Παρατηρώντας, επίσης, το συντελεστή «Βήτα» διαπιστώνουµε την πολύ µεγάλη σε µέ-

γεθος συνεισφορά τους στη διακύµανση της αναγνωστικής κατανόησης, ακόµα και όταν οι 

µετρήσεις τους σταθµίζονται σε σχέση µε τις ελεγχόµενες ανεξάρτητες µεταβλητές. Από τις 

ελεγχόµενες µεταβλητές η ηλικία συνεισφέρει στατιστικά σηµαντικά σε τρεις µόνο περιπτώ-

σεις, αλλά η συµβολή της είναι µικρού βαθµού, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µη-

τέρας συνεισφέρει σε µικρό βαθµό σε µία µόνο περίπτωση.  

Η συνολική µορφολογική επίγνωση(ΣΥΝΜΕ) αποδεικνύεται σε αυτήν την ανάλυση ο 

ισχυρότερος δείκτης πρόβλεψης της αναγνωστικής κατανόησης, εξηγώντας ανεξάρτητα το 

60% της διακύµανσης της αναγνωστικής κατανόησης. Πολύ ισχυροί δείκτες πρόβλεψης ανα-

δεικνύονται, επίσης, η  συνολική ικανότητα στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης 

(ΣΥΝΣΥΝ), η ικανότητα αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και η ικανότητα παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης (ΠΑΡΑΝ). Αντίθετα, η ικανότητα κλιτικής µορφολογικής επίγνω-

σης είναι ο λιγότερο ισχυρός δείκτης πρόβλεψης, εξηγώντας το 33% της διακύµανσης της 

αναγνωστικής κατανόησης.  

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων της πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης 

αναδεικνύει την προγνωστική ισχύ των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης στην πρόβλεψη 

των διακυµάνσεων των δύο εξαρτηµένων µεταβλητών: α) αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και τα-

χύτητα ανάγνωσης) γραπτών λέξεων και β) αναγνωστική κατανόηση.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης η µορφο-

λογική επίγνωσης της σύνθεσης φαίνεται να είναι ο ισχυρότερος δείκτης πρόβλεψης των 

εξαρτηµένων µεταβλητών και ακολούθως η παραγωγική µορφολογική επίγνωση. Αντίθετα, η 

κλιτική µορφολογική επίγνωσης είναι ο λιγότερο ισχυρός δείκτης πρόβλεψης, ιδιαίτερα της 

αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων. Η συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνω-

σης(ΣΥΝΜΕ) εξηγεί ανεξάρτητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές ένα πολύ µεγάλο ποσοστό 

της διακύµανσης της επίδοσης και στις δύο διαστάσεις της αναγνωστικής δεξιότητας. 

Ένα άλλο στοιχείο, που απορρέει από τη συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων της 

πολλαπλής παλινδροµικής ανάλυσης, είναι το γεγονός ότι τα παλινδροµικά µοντέλα εξηγούν 

το 44% έως και το 61% της διακύµανσης της επίδοσης στην αποκωδικοποίηση και το 40% 

έως και το 60% της διακύµανσης της αναγνωστικής κατανόησης. Τα ποσοστά αυτά δε µπο-

ρούµε να τα θεωρήσουµε ως µη ικανοποιητικά, αλλά δε µπορούµε να παραβλέψουµε ότι τα 

υπόλοιπα ποσοστά εξηγούνται από άλλους παράγοντες που δε λάβαµε υπόψη µας. Για το 

λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή εσφαλµένων γενικεύσεων. 
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7.3.4   Σύγκριση «καλών» - «κακών» αναγνωστών σε σχέση µε την επίδοση στις  

            µετρήσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

Στην ανάλυση που ακολουθεί θα εξετάσουµε αν η µορφολογική επίγνωση των υποκει-

µένων του δείγµατος είναι διαφοροποιητικός παράγοντας µεταξύ «καλών» και «κακών» ανα-

γνωστών σε καθεµιά τάξη ξεχωριστά. O διαχωρισµός σε «καλούς» και «κακούς» αναγνώστες 

γίνεται ξεχωριστά για την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων και ξεχωριστά για την ανα-

γνωστική κατανόηση.  

Αρχικά, διαχωρίσαµε τους µαθητές καθεµιάς τάξης σε δύο οµάδες µε βάση τη συνολική 

τους επίδοση στο τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων. Η µία οµάδα υψηλής ικανότητας 

συγκροτήθηκε από παιδιά που είχαν επίδοση στο τεστ αυτό πάνω από τη διάµεσο, ενώ η άλλη 

οµάδα χαµηλής ικανότητας συγκροτήθηκε από τα παιδιά που είχαν επιδόσεις ίσες ή κατώτε-

ρες από τη διάµεσο. Η διάµεσος, ως κριτήριο διαχωρισµού των δύο οµάδων, χρησιµοποιή-

θηκε επειδή η µέτρηση στο τεστ της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων εµφάνιζε έντονα δε-

ξιά κύρτωση και στις δύο τάξεις. Στους µαθητές της Α΄ τάξης του δείγµατος η οµάδα υψηλής 

ικανότητας είχε µέσο όρο στο τεστ αποκωδικοποίησης λέξεων Μ=  29,9 (s= 2,3), ενώ η οµάδα 

χαµηλής ικανότητας είχε µέσο όρο στο ίδιο τεστ Μ = 20,2 (s =4,6). Οι διαφορές των δύο µέ-

σων ήταν στατιστικά σηµαντικές ( t(64,6)=-12,61, p< .001). Σε ό,τι αφορά στους µαθητές της 

Β΄τάξης του δείγµατος η οµάδα υψηλής ικανότητας είχε µέσο όρο Μ= 34,8 (s=1,5)  και η 

οµάδα χαµηλής ικανότητας Μ = 28,6 (s= 4,1), ενώ και εδώ, όπως ήταν αναµενόµενο, οι δια-

φορές των δύο µέσων ήταν στατιστικά σηµαντικές ( t(62,9)= -9,93, p< .001). 

Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των µέσων όρων των δύο διαφορετικών οµάδων , 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 42 έδειξαν ότι τόσο οι µαθητές της Α΄τάξης όσο και οι 

µαθητές της Β΄τάξης µε υψηλότερες επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων είχαν 

σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις από τους συµµα-

θητές τους µε χαµηλότερες επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση, σε επίπεδο σηµαντικότητας 

10/00. Μόνο στη µέτρηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης στην Α΄τάξη η διαφορά είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας  1%. 

Για τους µαθητές της Α΄ τάξης οι µεγαλύτερες διαφορές των µεταξύ των δύο οµάδων 

εντοπίζονται πρώτα στην αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και ακολούθως στη συνολική µέ-

τρηση της µορφολογίας της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) και τη συνολική µέτρηση της µορφολογικής 

επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ), ενώ η µικρότερη διαφορά εντοπίζεται στην αναλογία λέξεων µε κλιτικά 

µορφολογικά χαρακτηριστικά(ΚΛΙΤΑΝ).  

Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε εξαίρεση την κλιτική µορφολογική επίγνωση, σε όλες τις 

υπόλοιπες µεταµορφολογικές µετρήσεις οι µαθητές µε υψηλή ικανότητα ως προς την αποκω-

δικοποίηση γραπτών λέξεων έχουν πολύ υψηλότερη µέση επίδοση από το γενικό µέσο όρο 
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των µαθητών της Α΄τάξης. Για παράδειγµα, στην αναστροφή µορφηµάτων, η οµάδα υψηλής 

ικανότητας είχε µέσο ποσοστό ορθών απαντήσεων 63,9%, ενώ το γενικό µέσο ποσοστό επιτυ-

χών απαντήσεων είναι 50,06%. Εντύπωση µάλιστα προκαλούν οι πολύ χαµηλές επιδόσεις της 

οµάδας χαµηλής ικανότητας αποκωδικοποίησης, στην τάξη αυτή, στα κριτήρια της παραγωγι-

κής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) και της αναστροφής µορφηµάτων . 

Για τους µαθητές της Β΄τάξης, η µεγαλύτερη διαφορά για τις δύο οµάδες παρατηρείται 

στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης(ΣΥΝΜΕ) και η µικρότερη στο κριτήριο 

της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ). Με εξαίρεση, µάλιστα το κριτήριο αυτό, σε 

καθεµιά από τις υπόλοιπες µεταµορφολογικές µετρήσεις το µέσο ποσοστό ορθών απαντήσεων 

των µαθητών µε υψηλή ικανότητα ως προς την αποκωδικοποίηση, υπερβαίνει το αντίστοιχο 

γενικό µέσο ποσοστό επιτυχών απαντήσεων τουλάχιστον  κατά δεκατρείς ποσοστιαίες µονά-

δες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του 

δείγµατος στις µετρήσεις της µορφολογικής επίγνωσης ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητας στην 

αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

των διαφορών των µέσων όρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΑΞΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

(1)

ΥΨΗΛΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

(2) 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 66,4 17,5 78,2 13,5 -3,57 82,8 .001 

ΠΑΡΑΝ 35,33 15,9 55,33 16,3 -5,89 88 .000 

∆ΙΑΧ 50,44 18,6 69,6 14 -5,51 81,8 .000 

ΑΝΑΣ 36,2 17,1 63,9 16,9 -7,72 88 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 43,3 16,5 66,7 13,8 -7,3 88 .000 

Α΄  

ΤΑΞΗ 
Ν(1)= 45 

Ν(2)= 45 

ΣΥΝΜΕ 47,1 13,8 66,8 12,2   -7,15 88 .000 

ΚΛΙΤΑΝ 70,6 18,1 88 10,4 -5,82 79,4 .000 

ΠΑΡΑΝ 49,4 22,1 76,9 17,4 -6,77 91,5 .000 

∆ΙΑΧ 53,5 21,1 79,9 13,1 -6,64 93 .000 

ΑΝΑΣ 51,8 22,7 80,8 14,1 -7,56 83,1 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 52,7 19,6 79,9 13,1 -8,02 86,1 .000 

Β΄ 
 

ΤΑΞΗ 
 

Ν(1)= 50 

Ν(2)= 45 

ΣΥΝΜΕ 56,3 16,9 81,2 10,6 -8,68 83,5 .000 
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Στη συνέχεια, διαχωρίσαµε τους µαθητές καθεµιάς τάξης σε δύο οµάδες µε βάση την 

ικανότητά τους στην αναγνωστική κατανόηση και συγκρίναµε τους µέσους όρους τους σε 

κάθε µεταµορφολογικό κριτήριο. Ως κριτήριο διαχωρισµού των δύο οµάδων επιλέξαµε τη 

διάµεσο καθώς η µέτρηση στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης εµφάνιζε έντονα δεξιά 

κύρτωση και στις δύο τάξεις. Οι µαθητές καθεµιάς τάξης οι οποίοι είχαν επιδόσεις πάνω από 

τη διάµεσο ταξινοµήθηκαν στην οµάδα υψηλής ικανότητας, ενώ οι συµµαθητές τους µε επι-

δόσεις ίσες ή κάτω από τη διάµεσο ταξινοµήθηκαν στην οµάδα της χαµηλής ικανότητας. 

Στους µαθητές του δείγµατος της Α΄ τάξης η οµάδα υψηλής ικανότητας είχε µέσο όρο 

επίδοσης στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης Μ = 44 (s= 2,78), ενώ η οµάδα χαµηλής ικανό-

τητας είχε µέσο όρο Μ = 30,7 (s =6,8). Οι διαφορές των δύο µέσων ήταν στατιστικά σηµαντι-

κές ( t (67,8) = -12,524, p< .001). Σε ό,τι αφορά στους µαθητές της Β΄ τάξης του δείγµατος η 

οµάδα υψηλής ικανότητας είχε µέσο όρο Μ= 45,68 (s=2,1),  η οµάδα χαµηλής ικανότητας  

Μ= 35,9 (s=6,6), ενώ και οι διαφορές των δύο µέσων ήταν επίσης στατιστικά σηµαντικές  

(t(61,03)  = -10,01, p< .001). 

Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των µέσων όρων των δύο διαφορετικών οµάδων ανα-

γνωστικής κατανόησης, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Πίνακα 43, έδειξαν ότι τόσο οι 

µαθητές της Α΄τάξης όσο και οι µαθητές της Β΄τάξης µε υψηλές ικανότητες ως προς την ανα-

γνωστική κατανόηση είχαν σηµαντικά περισσότερες µεταµορφολογικές ικανότητες από τους 

αντίστοιχους συµµαθητές τους µε χαµηλές ικανότητες. Όλες οι διαφορές είναι στατιστικά ση-

µαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 10/00 .  

Η εικόνα που αναδύεται από τη σύγκριση των µέσων όρων σε κάθε µεταµορφολογική 

µέτρηση είναι παρόµοια µε την εικόνα στην αποκωδικοποίηση. Οι  µικρότερες διαφορές µε-

ταξύ των δύο οµάδων καθεµιάς τάξης εντοπίζονται κι εδώ στο κριτήριο της κλιτικής µορφο-

λογικής επίγνωσης(ΚΛΙΤΑΝ). Επίσης για τους µαθητές της Α΄τάξης οι µεγαλύτερες διαφορές 

µεταξύ των δύο οµάδων εντοπίζονται πρώτα στην αναστροφή µορφηµάτων(ΑΝΑΣ) και ακο-

λούθως στη συνολική µέτρηση της µορφολογίας της σύνθεσης(ΣΥΝΣΥΝ) και την αναλογία 

λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά(ΠΑΡΑΝ), ενώ για τους µαθητές της Β΄ 

τάξης οι µεγαλύτερες διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων διαπιστώνονται πρώτα στο κριτήριο 

της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης(ΠΑΡΑΝ) και µετά στην αναστροφή µορφηµάτων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι µε εξαίρεση το κριτήριο της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης 

σε καθεµιά από τις υπόλοιπες µεταµορφολογικές µετρήσεις το µέσο ποσοστό ορθών απαντή-

σεων των µαθητών της Α΄τάξης µε υψηλή ικανότητα ως προς την αναγνωστική κατανόηση, 

υπερβαίνει το αντίστοιχο γενικό µέσο ποσοστό επιτυχών απαντήσεων στην Α΄τάξη τουλάχι-

στον  κατά δώδεκα ποσοστιαίες µονάδες.  
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Παρόµοια εικόνα διαπιστώνουµε και για τους µαθητές της Β΄τάξης µε υψηλή ικανό-

τητα. Για παράδειγµα, στο κριτήριο της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης η οµάδα υψη-

λής ικανότητας είχε µέσο ποσοστό ορθών απαντήσεων 78,64 %, ενώ το γενικό µέσο ποσοστό 

επιτυχών απαντήσεων στην τάξη αυτή είναι 62,42%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43 

Μέσοι όροι(M) και τυπικές αποκλίσεις(s) της επίδοσης των µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων του 

δείγµατος στις µετρήσεις της µορφολογικής επίγνωσης ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητας στην  

αναγνωστική κατανόηση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η µορφολογική επίγνωση συνολικά και οι επιµέρους πτυχές 

που τη συνθέτουν συνιστούν ένα γενικότερο ικανοποιητικό δείκτη διαχωρισµού των πληθυ-

σµών των  «καλών» και των «κακών» αναγνωστών τόσο ως προς την αποκωδικοποίηση γρα-

πτών λέξεων όσο και ως προς την αναγνωστική κατανόηση, σε ό,τι αφορά τους µαθητές 

Α΄και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας. Φαίνεται, επίσης, ότι συγκεκριµένες µεταµορφολογικές 

ικανότητες των µαθητών µπορούν να οδηγήσουν σε πιο επιτυχή διαχωρισµό «καλών» και 

«κακών» αναγνωστών. Ιδιαίτερα, αξίζει να αναφερθούν η επίγνωση της µορφολογίας της 

σύνθεσης και η παραγωγική µορφολογική επίγνωση. 

ΤΑΞΕΙΣ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

(1)

ΥΨΗΛΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

(2) 

Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

M s M s t df p 

ΚΛΙΤΑΝ 64,6 15,3 82 12,9 -5,75 88 .000 

ΠΑΡΑΝ 34,6 12,8 58,8 16,7 -7,77 88 .000 

∆ΙΑΧ 50 15,8 72,5 14,7 -6,91 88 .000 

ΑΝΑΣ 37,3 17,3 66 15,8 -8,13 88 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 43,7 15 69,3 13,4 -8,42 88 .000 

Α΄  

ΤΑΞΗ 
Ν(1)= 50 

Ν(2)= 40 

ΣΥΝΜΕ 46,6 11,7 69,8 11,3 -9,49 88 .000 

ΚΛΙΤΑΝ 71,2 17,9 87,7 11,4 -5,46 86,0 .000 

ΠΑΡΑΝ 48,4 20,9 78,6 16,5 -7,86 92,3 .000 

∆ΙΑΧ 54,1 19,2 78,9 18,6 -6,35 93 .000 

ΑΝΑΣ 53,4 22,5 79,6 16,9 -6,44 91,4 .000 

ΣΥΝΣΥΝ 53,8 18,6 79,2 16,3 -7,03 93 .000 

Β΄ 
 

ΤΑΞΗ 
 

Ν(1)= 51 

Ν(2)= 44 

ΣΥΝΜΕ 56,8 16,1 81,2 12,4 -8,35 91,8 .000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην έρευνα αυτή, σκοπός µας ήταν να διερευνήσουµε  αφενός τη φύση και το επίπεδο 

ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης ελληνόφωνων µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δηµοτικού 

σχολείου και αφετέρου τη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητές τους στην 

αποκωδικοποίηση και κατανόηση γραπτών κειµένων. Σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο έχει 

ακριβώς την ίδια διάρθρωση µε το προηγούµενο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων και υποδιαι-

ρείται σε τρία τµήµατα, σχολιάζουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατά µας και συγκρίνουµε τα 

δικά µας ευρήµατα µε τα ευρήµατα ανάλογων ερευνών.  

 

8.1 Η φύση και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των 

υποκειµένων του δείγµατος 

Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία  των δεδοµένων µας,  πα-

ρατηρούµε ότι τα υποκείµενα της έρευνάς µας διαθέτουν ποικίλες ικανότητες µορφολογικής 

επίγνωσης, οι οποίες, όµως, παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο ανάπτυ-

ξής τους.  

Συγκεκριµένα, η κλιτική µορφολογική επίγνωση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του 

δείγµατός µας φάνηκε να είναι η πιο αναπτυγµένη πτυχή της µορφολογικής τους επίγνωσης. 

Όπως προέκυψε από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, οι µαθητές καθεµιάς τάξης παρουσίασαν 

ικανοποιητικές επιδόσεις στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηρι-

στικά, στο οποίο καλούνταν να χειριστούν συνειδητά µε µη αυτόµατο τρόπο τα κλιτικά επι-

θήµατα. Ωστόσο, τα υποκείµενα του δείγµατός µας δε φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει 

πλήρως κάποιες πτυχές της κλιτικής µορφολογίας της ελληνικής γλώσσας.  

To γεγονός, όµως, ότι οι µαθητές της Β΄ τάξης παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερες 

επιδόσεις από τους µαθητές της Α΄ τάξης, ενισχύει την άποψη που υποστηρίζουν πολλοί 

ερευνητές (Carlisle, 2003; Kuo&Anderson,2006) για την αναπτυξιακή πορεία της κλιτικής 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις πρώτες τά-

ξεις του δηµοτικού σχολείου. Όπως είχαµε επισηµάνει από την προβληµατική της έρευνάς 

µας, ενδεχοµένως οι αναγνωστικές γνώσεις να αυξάνουν σηµαντικά τις ικανότητες συνειδη-

τοποίησης της κλιτικής µορφολογικής δοµής των λέξεων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται επί-

σης σε σχετικές έρευνες µε γαλλόφωνα (Casalis& Louis-Alexandre, 2000:316) και αγγλό-

φωνα υποκείµενα (Brittain,1970:45).  

Αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι το επίπεδο επίδοσης των µαθητών καθεµιάς τάξης της 

έρευνάς µας διαφοροποιείται, σε πολύ µικρό βαθµό, από αυτό των µαθητών, σε αντίστοιχες 
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τάξεις, οι οποίοι συµµετείχαν σε έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν σε άλλες χώρες (Berko,1958; 

Brittain, 1970; Carlisle ,1995; Casalis &Louis-Alexandre,2000; Deacon & Kirby,2004; 

Rispens et al.,2007). Πιθανότατα, η διαφοροποίηση αυτή να οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο 

αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης. Επιπλέον, σε καµιά από τις παραπάνω 

έρευνες δε χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο αναλογίας λέξεων, ενώ οι περισσότερες από αυτές 

συµπεριέλαβαν στα θέµατά τους ψευδολέξεις. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι µορφολογι-

κές διαφορές των γλωσσών µεταξύ τους, καθώς και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα, 

µπορεί να ευθύνονται για τις διαφορές επίδοσης όχι µόνο στην κλιτική µορφολογική επίγνωση 

αλλά σε οποιαδήποτε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης. Εντούτοις, η κοινή ει-

κόνα που αναδύεται τόσο από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας όσο και από τα ευρήµατα 

των παραπάνω ερευνών είναι ότι η ικανότητα των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στο χειρισµό 

της µορφολογίας της ονοµατικής κλίσης είναι περισσότερο αναπτυγµένη από την ικανότητα 

χειρισµού της µορφολογικής δοµής της ρηµατικής κλίσης.  

Ειδικότερα, οι µαθητές του δείγµατός µας  τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ τάξης, παρουσί-

ασαν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις στη µετατροπή του αριθµού των ουσιαστικών, στην ονο-

µαστική πτώση, µε την προσθήκη των κατάλληλων κλιτικών επιθηµάτων, ανεξάρτητα από το 

γένος τους, τον αριθµό των συλλαβών τους, την κλιτική τους τάξη και την ύπαρξη ή µη συ-

στηµατικής θεµατικής αλλοµορφίας. Έδειξαν, δηλαδή, στον ίδιο βαθµό ικανοί να χειρίζονται 

συνειδητά τα κλιτικά επιθήµατα στην περίπτωση της ονοµαστικής ενικού και πληθυντικού 

των ουσιαστικών. Μάλιστα, οι συγκεκριµένες επιδόσεις των υποκειµένων της µελέτης µας 

ήταν λίγο υψηλότερες από αυτές των αγγλόφωνων υποκειµένων σε ανάλογα θέµατα  στις 

αντίστοιχες τάξεις (Brittain, 1970:40-41). Αλλά και σε ό,τι αφορά µόνο τους µαθητές της Α΄ 

τάξης της µελέτης µας, οι επιδόσεις τους στο χειρισµό της κλίσης των ουσιαστικών ήταν λίγο 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις ολλανδόφωνων (Rispens et al.,2007:10) και αγγλό-

φωνων (Berko ,1958 :159) µαθητών Α΄ τάξης. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στις 

µελέτες αυτές τα ευρήµατα για την ικανότητα συνειδητού χειρισµού της κλίσης των ουσια-

στικών προέρχονται από τις επιδόσεις των µαθητών σε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, τα 

οποία περιλάµβαναν µόνο ψευδολέξεις. Είναι αξιοσηµείωτο, επίσης, ότι οι επιδόσεις των µα-

θητών καθεµιάς τάξης του δείγµατός µας στα θέµατα του κριτηρίου αναλογίας λέξεων, στα 

οποία κλήθηκαν να χειριστούν τα κλιτικά επιθήµατα της ονοµαστικής ενικού και πληθυντικού 

ουσιαστικών, ήταν κατά πολύ υψηλότερες από τις επιδόσεις ελληνόφωνων παιδιών του Νηπι-

αγωγείου (Κουρουπάκη, 2004) σε ανάλογα θέµατα κριτηρίου αναλογίας λέξεων.  

Αντίθετα, τα υποκείµενα της µελέτης µας δεν παρουσίασαν το ίδιο υψηλές επιδόσεις 

στο χειρισµό της ρηµατικής κλίσης. Στην κατηγορία αυτή περισσότερο αναπτυγµένη ήταν η 

ικανότητα των µαθητών τόσο της Α΄ όσο και της Β΄ τάξης να µετατρέπουν τη φωνή του ρή-
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µατος. Πράγµατι, η διαδικασία της µετατροπής της ενεργητικής φωνής σε παθητική (στον ίδιο 

χρόνο, πρόσωπο, αριθµό) φάνηκε να µη δυσκολεύει ιδιαίτερα τους µαθητές καθεµιάς τάξης. 

Σε αυτήν την περίπτωση η µη φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος, η διαφά-

νεια δηλαδή της µορφολογικής δοµής, πιθανόν να διευκόλυνε τους µαθητές να συνειδητο-

ποιήσουν τα κλιτικά επιθήµατα που φέρουν τις πληροφορίες της φωνής, του χρόνου, του προ-

σώπου και του αριθµού. Το εύρηµά µας αυτό συµφωνεί µε την άποψη της Carlisle(1995), η 

οποία υποστηρίζει ότι οι µαθητές παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο χειρισµό κλιτικών 

τύπων, µε διαφανή µορφολογική δοµή, χωρίς φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφή-

µατος ή αλλοµορφία.  

Η ικανότητα των υποκειµένων της µελέτης µας να συνειδητοποιούν τη µετατροπή του 

προσώπου του ρήµατος ήταν λιγότερο αναπτυγµένη από την προηγούµενη ικανότητα. Αν και 

η µορφολογική δοµή ήταν διαφανής, εντούτοις  οι µαθητές καθεµιάς τάξης δυσκολεύτηκαν, 

στον ίδιο βαθµό, στο χειρισµό των κλιτικών επιθηµάτων του ενεστωτικού χρόνου που φέρουν 

τα χαρακτηριστικά του προσώπου και του αριθµού. Ενδεχοµένως η αλλαγή του προσώπου 

από α΄ ενικό σε γ΄ πληθυντικό και όχι στο αντίστοιχο πρόσωπο του πληθυντικού να απαιτούσε 

υψηλό βαθµό συνειδητοποίησης. Παρόµοιες δυσκολίες στο χειρισµό των κλιτικών επιθηµά-

των του ενεστωτικού χρόνου διαπιστώνουµε επίσης σε έρευνες µε γαλλόφωνους (Casalis & 

Louis-Alexandre ,2000:316) και αγγλόφωνους µαθητές (Brittain ,1970:45) στην Α΄ και στη Β΄ 

τάξη, αλλά και σε έρευνες µε µαθητές Α΄ τάξης που η µητρική τους γλώσσα είναι η αγγλική 

(Berko,1958:160), η φινλανδική(Muller & Brady,2001:771) και η ολλανδική (Rispens et al., 

2007:10). Ωστόσο η διατύπωση συµπερασµάτων απαιτεί περισσότερο τεκµηριωµένα στοιχεία 

καθώς σε όλες τις παραπάνω έρευνες τα προφορικά κριτήρια αξιολόγησης περιλάµβαναν 

κυρίως ψευδολέξεις ενταγµένες σε σηµασιολογικά συγκείµενα. Η παρουσία προτασιακού 

πλαισίου, ιδιαίτερα κατά το χειρισµό λέξεων, πιθανόν να διευκολύνει τους µαθητές να 

προσαρµόζουν το πρόσωπο του ρήµατος, όπως διαπιστώνουµε από τις πολύ υψηλές επιδόσεις 

ελληνόφωνων παιδιών του Νηπιαγωγείου στη διαδικασία προσαρµογής του ρήµατος στο 

υποκείµενο της πρότασης (Κουρουπάκη,2004). 

Η ικανότητα των µαθητών του δείγµατός µας στη µετατροπή του ενεστωτικού χρόνου 

σε αόριστο δε φάνηκε, επίσης, να έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Όπως προέκυψε 

από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, οι επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης στα θέµατα που 

απαιτούσαν συνειδητό χειρισµό της κλίσης του αορίστου δεν ήταν υψηλές. Ωστόσο, οι επιδό-

σεις των µαθητών της Β΄ τάξης ήταν σαφώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες των µαθητών της 

Α΄ τάξης. Ενδεχοµένως οι δυσκολίες στην επίδοση να οφείλονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

των θεµάτων αυτών, καθώς προϋποθέτουν υψηλές γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες. Στην 

ελληνική γλώσσα η µετατροπή του ενεστωτικού χρόνου σε αόριστο, απαιτεί υψηλό βαθµό συ-
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νειδητοποίησης της µορφολογικής δοµής των ρηµάτων η οποία δεν είναι πάντα διαφανής, κα-

θώς στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στο ενεστωτικό και το 

αοριστικό θεµατικό µόρφηµα. Για παράδειγµα η συνειδητοποίηση της µορφολογικής δοµής 

είναι εύκολη όταν έχουµε γραµµατικές αντιθέσεις, όπως το αγγλικό walk-walked όπου απλώς 

προστίθεται µια κατάληξη στο θεµατικό µόρφηµα. Έτσι εξηγείται και η τάση αγγλόφωνων 

παιδιών πολύ µικρής ηλικίας να χρησιµοποιούν αδιακρίτως την κατάληξη –ed του αορίστου 

και σε περιπτώσεις ανώµαλων ρηµάτων (Kuo&Anderson, 2006: 164). Η αντίστοιχη αντίθεση 

στα ελληνικά είναι περπατώ-περπάτησα κι αυτό µόνο για το α΄ ενικό πρόσωπο του συγκεκρι-

µένου ρήµατος της ενεργητικής φωνής και της συγκεκριµένης κλιτικής τάξης (Κατή, 

2000:157). Ωστόσο, το εύρηµά µας περί καλύτερης επίδοσης των µαθητών της Β΄ τάξης, στις 

πολυπλοκότερες µορφές της κλιτικής µορφολογίας, επιβεβαιώνεται και στην  έρευνα της 

Brittain (1970) µε αγγλόφωνους µαθητές Α΄ και Β΄τάξεων. 

Συγκεκριµένα, οι µαθητές του δείγµατός µας φάνηκαν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο 

σχηµατισµό του ενεργητικού αορίστου που συνοδεύεται µε αλλαγή της µορφής του θεµατικού 

µορφήµατος, λόγω του φωνολογικού κανόνα της ανοµοίωσης. Η υπερβολική δυσκολία του 

δείγµατός µας και ιδιαίτερα των µαθητών της Α΄τάξης είναι πιθανό να οφείλεται στην αδυνα-

µία συνειδητοποίησης συγκεκριµένων παραλλαγών των µορφηµάτων που δηµιουργούνται 

από την εφαρµογή φωνολογικού κανόνα. Αρκετές δυσκολίες διαπιστώθηκαν και στο χειρισµό 

της κλίσης του παθητικού αορίστου όπου έχουµε, επίσης, φωνολογική µετατροπή του θεµατι-

κού µορφήµατος λόγω της προσθήκης του αλλόµορφου -θηκ- , το οποίο εκφράζει συγχρόνως 

την παθητική φωνή και την τιµή του [συνοπτικού] του χαρακτηριστικού της όψης και ταξινο-

µικά εµφανίζεται στον αόριστο(Ράλλη,2005). Εκτός, όµως, από τη φωνολογική µετατροπή 

του θεµατικού µορφήµατος ένας άλλος παράγοντας που φάνηκε να προκαλεί δυσκολίες στα 

παιδιά και ιδιαίτερα στους µαθητές της Α΄τάξης κατά το χειρισµό της κλίσης του αορίστου εί-

ναι η παρουσία µη συστηµατικής αλλοµορφίας. Ενδεχοµένως οι δυσκολίες να οφείλονται 

αφενός στη µεταβολή της µορφής του θεµατικού µορφήµατος και αφετέρου στο γεγονός ότι 

σε αντίθεση µε τους λεγόµενους ένσιγµους και οµαλούς τύπους ρηµάτων απουσιάζει το κλι-

τικό επίθηµα ( -σ- ) που εκφράζει την όψη(µε την τιµή του συνοπτικού) (Ράλλη, 2005) και δι-

ευκολύνει τη συνειδητοποίηση της µορφολογικής δοµής του αορίστου.  

Οι ιδιαίτερες δυσκολίες στο χειρισµό της κλίσης του αορίστου που απαιτεί µετατροπές 

στο θεµατικό µόρφηµα επιβεβαιώνονται, επίσης,  σε έρευνες µε αγγλόφωνα υποκείµενα στην 

Α΄ τάξη (Berko,1958),στη Β΄ τάξη(Deacon & Kirby,2004) αλλά και παραπέρα Selby(1972). 

Βέβαια, στις έρευνες αυτές πολλά από τα ρήµατα που κλήθηκαν να χειριστούν τα παιδιά ήταν 

ανώµαλα, όµως, στην αγγλική γλώσσα, πολλά φαινοµενικά ανώµαλα ρήµατα εµφανίζουν 
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οµοιότητες στο θεµατικό µόρφηµα κατά το σχηµατισµό του αορίστου(π.χ ring-rang, sing-

sang) (Kuo & Anderson, 2006:164). 

Ωστόσο, τα υποκείµενα της µελέτης µας σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις, όταν ο αό-

ριστος που κλήθηκαν να σχηµατίσουν εµφάνιζε πιο οµαλή κλίση παρά την παρουσία συστη-

µατικής αλλοµορφίας. Μάλιστα η αλλαγή του ενεστωτικού χρόνου σε αόριστο ενός ρήµατος, 

της δεύτερης κλιτικής τάξης, του οποίου το θεµατικό µόρφηµα εµφανίζει τη συστηµατική αλ-

λοµορφική σχέση Χ(α)~ Χφωνήεν, δε φάνηκε να δυσκολεύει τους µαθητές της Β΄τάξης να 

συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στη µορφολογική δοµή του αορίστου. Το στοιχείο αυτό δεν 

πρέπει να µας προκαλεί εντύπωση. Η Berko(1958) υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στο  συνειδητό χειρισµό των κλιτικών µορφηµάτων, όταν οι λέξεις είναι οµαλές 

κατά την κλίση τους.   

Σε αντίθεση µε την κλιτική µορφολογική επίγνωση, η παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας φάνηκε να είναι η λιγότερο ανα-

πτυγµένη πτυχή της µορφολογικής τους επίγνωσης. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας, οι µαθητές καθεµιάς τάξης παρουσίασαν ιδιαίτερα χαµηλές επιδόσεις στο κριτή-

ριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά, το οποίο απαιτούσε συ-

νειδητό χειρισµό των παραγωγικών προσφυµάτων. Η ικανότητα της παραγωγικής µορφολογι-

κής επίγνωσης των υποκειµένων της µελέτης µας φάνηκε να µην έχει αναπτυχθεί σε ικανο-

ποιητικό βαθµό, σε αντίθεση µε την ικανότητα της κλιτικής µορφολογικής τους επίγνωσης. 

Το αποτέλεσµα αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς παρόµοια εικόνα διαπιστώνουµε και σε 

ανάλογες έρευνες µε γαλλόφωνους µαθητές στην Α΄και στη Β΄τάξη (Casalis &Louis-

Alexandre,2000:318), µε αγγλόφωνους µαθητές Α΄τάξης (Berko,1958:168; Carlisle & 

Nomanbhoy,1993:186) και σερβόφωνους µαθητές Α΄τάξης (Fowler et al., 2003:62), ανεξάρ- 

τητα από τη µεθοδολογική τους προσέγγιση. Σύµφωνα, εξάλλου, και µε τις απόψεις πολλών 

ερευνητών η συνειδητοποίηση της παραγωγικής µορφολογίας αναπτύσσεται  αργότερα από τη 

συνειδητοποίηση της κλιτικής µορφολογίας και ακολουθεί µεγαλύτερη αναπτυξιακή κλίµακα 

(Selby,1972 ;Tyler & Nagy,1989; Carlisle,2000; Singson et al.,2000; Casalis &Louis-

Alexandre,2000).  

Η αναπτυξιακή πορεία της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δηµοτικό σχολείο επαληθεύεται και από τα ευρήµατα της 

δικής µας έρευνας. Η ικανότητα των µαθητών της Β΄τάξης στο χειρισµό των παραγωγικών 

επιθηµάτων είναι σηµαντικά υψηλότερη από αυτήν των µαθητών της Α΄τάξης του δείγµατος, 

εξακολουθεί όµως να παραµένει σε µέτρια επίπεδα. Ενδεχοµένως η εµπειρία του γραπτού λό-

γου και ιδιαίτερα οι ορθογραφικές κανονικότητες να διευκολύνουν την επίγνωση της µορφο-

λογικής δοµής, ιδιαίτερα όταν έχουµε φωνολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος 
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κατά το σχηµατισµό παράγωγων τύπων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ποσοστό των µαθητών της 

Α΄ τάξης που παρουσίασε ικανοποιητική κατοχή της ικανότητας αυτής ήταν εξαιρετικά χα-

µηλό(6,6%). Το εύρηµα αυτό φαίνεται να ενισχύει την άποψη του Anglin(1993), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι οι µαθητές της Α΄τάξης έχουν συνήθως µόνο υποτυπώδη γνώση των παράγω-

γων µορφών, πολύ λιγότερη απ’ ότι η γνώση τους για τα θεµατικά µορφήµατα και τις κλιτές 

µορφές. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της Β΄ τάξης ήταν πολύ µεγαλύ-

τερο(38,9%). Σηµαντική διαφορά στην ικανότητα χειρισµού της µορφολογικής δοµής των 

παράγωγων λέξεων από την Α΄ στη Β΄τάξη διαπιστώνεται, επίσης, στη διαχρονική έρευνα 

των (Casalis &Louis-Alexandre,2000) µε γαλλόφωνα υποκείµενα. Ωστόσο και στην έρευνα 

αυτή οι επιδόσεις των µαθητών στη Β΄τάξη σε προφορικά κριτήρια ολοκλήρωσης προτάσεων 

µε παράγωγες λέξεις και ψευδολέξεις κυµάνθηκαν σε µέτρια επίπεδα. 

Και πάλι όµως η διατύπωση γενικεύσεων για το επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών καθεµιάς τάξης απαιτεί περισσότερα στοιχεία, καθώς 

στις περισσότερες έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, µε µαθητές σε αντίστοιχες τά-

ξεις, η παραγωγική µορφολογική επίγνωση αξιολογήθηκε µε διαφορετικά προφορικά κριτήρια 

αξιολόγησης που περιλάµβαναν κυρίως λέξεις ενταγµένες σε σηµασιολογικά συγκείµενα 

(Carlisle & Nomanbhoy,1993; Fowler & Liberman,1995; Casalis & Louis-Alexandre,2000; 

Fowler et al.,2003) . Επίσης, σε κάποιες από τις έρευνες αυτές τα υποκείµενα αξιολογήθηκαν 

µόνο στην Α΄τάξη µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν διαχρονικά συγκριτικά στοιχεία για τις δι-

αφορές στην επίδοση ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης. Ένα κοινό στοιχείο, όµως, που προ-

κύπτει τόσο από τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας όσο και από ευρήµατα των παραπάνω 

ερευνών είναι ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων συναντούν δυσκολίες όταν καλούνται να χει-

ριστούν συνειδητά παραγωγικά επιθήµατα, τα οποία προκαλούν φωνολογική µετατροπή στο 

θεµατικό µόρφηµα της λεξικής βάσης µε την οποία προσφύονται.  

Αναλυτικότερα, τα υποκείµενα της µελέτης µας φάνηκαν να δυσκολεύονται ιδιαίτερα 

στα θέµατα εκείνα στα οποία απαιτούνταν φωνολογικές αλλαγές στα θεµατικά µορφήµατα 

κατά το σχηµατισµό των νέων παραγωγικών τύπων. Μάλιστα οι επιδόσεις των µαθητών της 

Α΄ τάξης του δείγµατος στα θέµατα αυτής της κατηγορίας ήταν εξαιρετικά χαµηλές µε χαρα-

κτηριστική οµοιοµορφία. Ωστόσο, οι  επιδόσεις τους είναι υψηλότερες από εκείνες αγγλόφω-

νων µαθητών της Α΄ τάξης(Carlisle & Nomanbhoy,1993) σε ανάλογα θέµατα ενός κριτηρίου 

σχηµατισµού λεξικών τύπων σε προτασιακό πλαίσιο. Αλλά και οι επιδόσεις των µαθητών της 

Β΄τάξης του δείγµατος στα συγκεκριµένα θέµατα, αν και ήταν σαφώς υψηλότερες, κυµάνθη-

καν από χαµηλά έως µέτρια επίπεδα. Ανάλογες επιδόσεις σηµειώθηκαν και στην έρευνα των 

Fowler & Liberman(1995:172) µε αγγλόφωνους µαθητές 7,5 έως 9,5 ετών και συγκεκριµένα 

στα θέµατα της δεύτερης συνθήκης (derived target) ενός κριτηρίου σχηµατισµού λεξικών τύ-
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πων, όπου η τελική παράγωγη µορφή µιας λέξης απαιτούσε φωνολογική µεταβολή στο θεµα-

τικό µόρφηµα. Θα πρέπει, ωστόσο, να µελετηθεί βαθύτερα στο µέλλον αν οι δυσκολίες των 

ελληνόφωνων µαθητών Α΄ και Β΄τάξεων στο χειρισµό παράγωγων τύπων αυτής της µορφής 

οφείλονται στην αδυναµία συνειδητοποίησης των φωνολογικών κανόνων που είναι υπεύθυνοι 

για την αλλαγή της µορφής των θεµατικών µορφηµάτων ή στη µη παραγωγικότητα της διαδι-

κασίας σχηµατισµού τέτοιων τύπων.  

Γενικότερα, η εικόνα που αναδύεται από τα ευρήµατα πολλών ερευνών είναι ότι οι επι-

δόσεις των µαθητών σε κριτήρια αξιολόγησης της παραγωγικής µορφολογικής τους επίγνω-

σης είναι υψηλότερες, όταν οι παράγωγοι τύποι που καλούνται να σχηµατίσουν εµφανίζουν 

φωνολογική διαφάνεια, όταν δηλαδή το θεµατικό µόρφηµα της λεξικής βάσης από την οποία 

προέρχονται παραµένει αναλλοίωτο φωνολογικά (Carlisle & Nomanbhoy,1993; Fowler& 

Liberman,1995;Carlisle, 2000; Fowler et al.,2003). Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δε φαίνεται να επα-

ληθεύεται από τα ευρήµατα της δικής µας έρευνας,  καθώς οι επιδόσεις των µαθητών του 

δείγµατός µας σε κάποια θέµατα, τα οποία δεν απαιτούσαν φωνολογική µετατροπή του θεµα-

τικού µορφήµατος, ήταν οι χαµηλότερες του κριτηρίου. Ενδεχοµένως η σηµασιολογική δια-

φάνεια της µορφολογικής δοµής, η συχνότητα χρήσης των θεµατικών µορφηµάτων και των 

επιθηµάτων κάποιων παράγωγων λέξεων και η πολυπλοκότητα των µετασχηµατισµών που 

απαιτούνται κατά το σχηµατισµό των νέων παράγωγων τύπων, να παίζουν σηµαντικό ρόλο. 

Συγκεκριµένα, τα υποκείµενα της µελέτης µας παρουσίασαν χαµηλές επιδόσεις στα θέ-

µατα εκείνα που απαιτούσαν το σχηµατισµό επιθέτου, παράγωγου από ουσιαστικό, χωρίς φω-

νολογική µετατροπή του θεµατικού µορφήµατος. Ειδικότερα, οι επιδόσεις των µαθητών της 

Α΄τάξης ήταν εξαιρετικά χαµηλές. Είναι πιθανόν οι δυσκολίες να οφείλονται είτε στη συχνό-

τητα χρήσης των συγκεκριµένων παράγωγων επιθέτων είτε στην αδυναµία αναγνώρισης της 

µορφολογικής δοµής και των σηµασιολογικών ιδιοτήτων που φέρουν τα παραγωγικά επιθή-

µατα των επιθέτων. Για παράδειγµα, στους µαθητές της Β΄τάξης, οι επιδόσεις ήταν πολύ υψη-

λότερες, στο χειρισµό του παραγωγικού επιθήµατος –ιν(ο) το οποίο είναι πιο οικείο, άρα πιο 

εύκολα αναγνωρίσιµο, και σηµασιολογικά φέρει το χαρακτηριστικό της ύλης του θεµατικού 

µορφήµατος στο οποίο προστίθεται. Ιδιαίτερα χαµηλές ήταν και οι επιδόσεις των υποκειµέ-

νων της µελέτης µας στο θέµα  το οποίο απαιτούσε το σχηµατισµό ρήµατος παράγωγου από 

ουσιαστικό µε ταυτόχρονη εκτέλεση προθηµατοποίησης και επιθηµατοποίησης. Ενδεχοµένως 

οι δυσκολίες να οφείλονται στην αδυναµία συνειδητοποίησης ταυτόχρονων µετασχηµατι-

σµών. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τα ερεθίσµατα για τη διενέργεια µιας συστηµατικότερης έρευ-

νας πάνω στο συνειδητό χειρισµό των παραγωγικών επιθηµάτων, τα οποία δεν προκαλούν 

φωνολογική µετατροπή στο θεµατικό µόρφηµα µε το οποίο προσφύονται, αλλά διαφέρουν ως 

προς τη συχνότητα χρήσης τους και τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά τους. 
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Αντίθετα, πολύ υψηλές επιδόσεις για τους µαθητές του δείγµατός µας τόσο της Α΄ όσο 

και της Β΄ τάξης διαπιστώθηκαν στα θέµατα στα οποία κλήθηκαν να σχηµατίσουν ουσιαστικά 

παράγωγα από ουσιαστικά. Η ικανότητα χειρισµού συχνόχρηστων παραγωγικών επιθηµάτων 

ουσιαστικών, τα οποία δεν προκαλούν φωνολογική µετατροπή στο θεµατικό µόρφηµα της λε-

ξικής βάσης µε την οποία προσφύονται, ούτε επιφέρουν αλλαγή της γραµµατικής της κατηγο-

ρίας, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη στους µαθητές καθεµιάς τάξης. Φαίνεται, εποµέ-

νως, ότι όσο πιο απλή φωνολογικά και σηµασιολογικά είναι η νέα παράγωγη λέξη και όσο πιο 

απλός είναι ο µετασχηµατισµός που απαιτείται κατά το σχηµατισµό της τόσο πιο πιθανό είναι 

να σχηµατιστεί σωστά. Ανάλογο εύρηµα παρατηρούµε και στην έρευνα της 

Κουρουπάκη(2004) µε ελληνόφωνα παιδιά του Νηπιαγωγείου σε κριτήριο αναλογίας λέξεων. 

Υψηλές επιδόσεις διαπιστώθηκαν, επίσης, και κατά το σχηµατισµό ουσιαστικού παράγωγου 

από επίθετο µε σηµασιολογική και φωνολογική διαφάνεια της µορφολογικής δοµής. Ο ρόλος 

της σηµασιολογικής διαφάνειας ενδεχοµένως να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της µορφο-

λογικής δοµής ακόµα και στην περίπτωση που το θεµατικό µόρφηµα εµφανίζει τη συστηµα-

τική αλλοµορφική σχέση Χ(α)~Χφωνήεν, καθώς η παρουσία συστηµατικής αλλοµορφίας δε 

φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά, σε µεγάλο βαθµό, τα υποκείµενα της µελέτης µας να σχηµα-

τίσουν το ρήµα από την παράγωγη του µετοχή. Όπως αναφέρουν διάφοροι ερευνητές η σηµα-

σιολογική και η φωνολογική διαφάνεια βοηθούν τα παιδιά να συνειδητοποιούν τις µορφολο-

γικές σχέσεις ανάµεσα στις λέξεις (Derwing & Baker, 1979 ; Carlisle, 1988,2003).  

Τέλος, η επίγνωση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας για τη µορφολο-

γία της σύνθεσης δε φάνηκε, επίσης, να έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Όπως δια-

πιστώθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, οι µαθητές καθεµιάς τάξης παρουσίασαν 

µέτριες επιδόσεις στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων, τα οποία απαι-

τούσαν συνειδητό χειρισµό των µορφηµατικών συστατικών σε σύνθετες λέξεις. Ωστόσο, οι 

επιδόσεις των µαθητών της Β΄ τάξης στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης, συνολικά, 

ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις των µαθητών της Α΄ τάξης, οι οποίοι φαίνεται 

να δυσκολεύονται, σε µεγαλύτερο βαθµό,  να συνειδητοποιήσουν τη µορφολογική πολυπλο-

κότητα της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα. Το εύρηµά µας ενισχύει τα ευρήµατα άλλων 

ερευνών, τα οποία δείχνουν µια αναπτυξιακή πορεία της ικανότητας αυτής των µαθητών κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δηµοτικό σχολείο (Ku &Anderson, 2003; Nagy et al.,2003; 

Rispens et al.,2007). 

Ιδιαίτερη δυσκολία των µαθητών της Α΄ τάξης στη συνειδητοποίηση της µορφολογικής 

δοµής των σύνθετων λέξεων διαπιστώνεται, επίσης, και στην έρευνα της Berko(1958) µε αγ-

γλόφωνα υποκείµενα, αν και υπάρχουν ενστάσεις για την καταλληλότητα των σύνθετων λέ-

ξεων που συµπεριέλαβε λόγω της χαµηλής συχνότητας των µορφηµατικών τους συστατικών 
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(Kuo & Anderson, 2006). ∆ιαφορετική, όµως, είναι η εικόνα στην έρευνα των Rispens et 

al.(2007) καθώς οι επιδόσεις  ολλανδόφωνων µαθητών Α΄ τάξης στο συνειδητό χειρισµό σύν-

θετων ψευδολέξεων είναι ικανοποιητικές. Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι οι επιδόσεις των µα-

θητών της Β΄τάξης της µελέτης µας είναι υψηλότερες από τις επιδόσεις αγγλόφωνων µαθητών 

της ίδιας τάξης, σε διαφορετικά, όµως, κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης 

της σύνθεσης (Ku &Anderson, 2003; Nagy et al.,2003). 

 Βέβαια, η επίγνωση της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων δεν έχει ερευνηθεί συστη-

µατικά, καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν διεξαχθεί µε παιδιά που η µητρική τους γλώσσα 

είναι η κινεζική, η οποία αφενός είναι λογογραφική και αφετέρου θεωρείται πολύ πλούσια ως 

προς τη µορφολογία της σύνθεσης (Kuo& Anderson ,2006). Επιπλέον, σε χώρες όπου επικρα-

τούν τα αλφαβητικά συστήµατα γραφής, τα περισσότερα ευρήµατα προέρχονται κυρίως από 

έρευνες µε αγγλόφωνα υποκείµενα. ∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι η σύνθεση στην αγγλική 

γλώσσα, όπως και στην ολλανδική, είναι µια σχετικά απλή διαδικασία σε αντίθεση µε την ελ-

ληνική γλώσσα, όπου εµφανίζονται ιδιαιτερότητες. Στις περισσότερες, επίσης, από τις παρα-

πάνω έρευνες χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία απαιτούν δια-

φορετική γνωστική διαδικασία. Για τη διατύπωση, εποµένως, γενικεύσεων απαιτούνται πε-

ρισσότερες διαχρονικές και διαγλωσσικές έρευνες οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη και την πα-

ραγωγικότητα των κανόνων σύνθεσης µιας αλφαβητικής γλώσσας.  

Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις των µαθητών της Β΄ τάξης στο κριτήριο αναστροφής µορ-

φηµάτων ήταν σηµαντικά υψηλότερες από εκείνες των µαθητών της Α΄ τάξης. Αξίζει, µάλι-

στα, να τονιστεί ότι οι περισσότεροι µαθητές της Α΄τάξης παρουσίασαν χαµηλές επιδόσεις 

στο συγκεκριµένο κριτήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των µαθητών της Α΄ τάξης 

που παρουσίασε ικανοποιητική κατοχή της ικανότητας αναστροφής µορφηµάτων ήταν σχεδόν 

το ένα τρίτο του αντίστοιχου ποσοστού των µαθητών της Β΄τάξης ( 12,2% έναντι 35,8% αντί-

στοιχα). Όπως τονίσαµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η αναστροφή των µορφηµάτων απο-

τελεί µια δύσκολη ικανότητα µορφολογικής επίγνωσης, καθώς απαιτεί την ταυτόχρονη εκτέ-

λεση δύο λειτουργιών, απαιτεί, δηλαδή, υψηλού επιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανότη-

τες, ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα,  όπου η σύνθεση είναι µια πολύπλοκη µορφολογική δι-

αδικασία και έχει στενή σχέση µε την κλίση. Η ερµηνεία αυτή δικαιολογεί, ως ένα βαθµό τη 

δυσκολία. των µαθητών της Α΄ τάξης να χωρίσουν τις σύνθετες λέξεις µε βάση τα µορφηµα-

τικά τους συστατικά και να αντιστρέψουν τη σειρά τους. Η δυσκολία των µικρότερων παιδιών 

στην αναστροφή των µορφηµάτων επιβεβαιώνεται και στην έρευνα της Κουρουπάκη(2004) 

µε ελληνόφωνα παιδιά του Νηπιαγωγείου, όπου η µέση επίδοση των παιδιών ήταν 2,27, ενώ η 

µεγαλύτερη βαθµολογία που θα µπορούσαν να σηµειώσουν ήταν οι 10 βαθµοί. Πέρα, 

ωστόσο, από τις δυσκολίες του συγκεκριµένου κριτηρίου, η γενική εικόνα που προβάλλει από 
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την ποιοτική ανάλυση των σωστών και των µερικώς σωστών απαντήσεων των µαθητών κα-

θεµιάς τάξης του δείγµατός µας, είναι ότι οι µαθητές της Β΄ τάξης φαίνεται να συνειδητοποι-

ούν ευκολότερα όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της µορφολογικής δοµής των σύνθετων 

λέξεων κατά τη διαδικασία της αναστροφής.  

Ειδικότερα, οι υψηλότερες επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης διαπιστώθηκαν στα 

θέµατα εκείνα που εµφάνιζαν απλούστερη µορφολογική δοµή, προϋπέθεταν, δηλαδή, λιγότε-

ρες γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες. Φαίνεται, εποµένως, ότι όσο πιο απλή είναι η µορ-

φολογική δοµή των σύνθετων λέξεων τόσο πιο εύκολη είναι η αναστροφή των µορφηµατικών 

τους συστατικών. Έτσι, οι επιδόσεις στην αναστροφή των σύνθετων ουδέτερων ουσιαστικών 

και επιθέτων ήταν υψηλότερες από τις επιδόσεις στην αναστροφή των σύνθετων αρσενικών 

ουσιαστικών και επιθέτων. Ενδεχοµένως, η συνειδητοποίηση των θεµατικών µορφηµάτων, 

του δείκτη της σύνθεσης και η αναστροφή των θεµατικών µορφηµάτων, ταυτόχρονα µε το 

χειρισµό του κλιτικού επιθήµατος –ος να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους µαθητές των δύο 

πρώτων τάξεων. Αντίθετα, στα σύνθετα ουδέτερα το κλιτικό επίθηµα του ενός από τα συστα-

τικά συµπίπτει πολλές φορές µε το δείκτη της σύνθεσης, µε αποτέλεσµα να διευκολύνει την 

αναστροφή. Επίσης, η παρουσία λέξης και όχι θεµατικού µορφήµατος ως δεύτερο συνθετικό 

στα σύνθετα ουδέτερα, φαίνεται να διευκολύνει ακόµα περισσότερο την αναστροφή. Ανάλογη 

εικόνα διαπιστώνουµε και στα ευρήµατα της Κουρουπάκη(2004) στο Νηπιαγωγείο. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών των δύο τά-

ξεων στο κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων. Ωστόσο, και πάλι το ποσοστό των µαθητών της 

Α΄τάξης που παρουσίασε ικανοποιητική κατοχή της ικανότητας  διαχωρισµού µορφηµάτων 

ήταν χαµηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού των µαθητών της Β΄τάξης (15,5% έναντι 33,8% 

αντίστοιχα). Οι µέτριες επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τάξης στην ικανότητα διαχωρισµού 

των σύνθετων λέξεων, µε βάση τα µορφηµατικά χαρακτηριστικά, είναι πιθανό να οφείλονται 

στην πολυπλοκότητα της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς απαιτείται ταυτόχρονη συ-

νειδητοποίηση πολλών µορφολογικών χαρακτηριστικών. Η ικανότητα ταυτόχρονης συνειδη-

τοποίησης των θεµατικών µορφηµάτων, του κλιτικού επιθήµατος του συνθέτου και κυρίως ο 

χειρισµός του δείκτη της σύνθεσης,  ενδεχοµένως να µην είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη στους 

µαθητές αυτής της ηλικίας. Οι επιδόσεις, όµως, των µαθητών της Α΄τάξης του δείγµατός µας 

ήταν υψηλότερες από εκείνες των αγγλόφωνων υποκειµένων ίδιας τάξης (Berko,1958), αν και 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν ενστάσεις για την επιλογή των θεµάτων της. Ο δια-

χωρισµός των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων φαίνεται να είναι δυσκολό-

τερος σε µορφολογικές δοµές της µορφής [Θέµα  Θέµα], όπου το κλιτικό επίθηµα είναι δια-

φορετικό από αυτό που παίρνει το δεύτερο συστατικό όταν εµφανίζεται ως ανεξάρτητη λέξη. 
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Τα ευρήµατά µας στη µορφολογία της σύνθεσης παρέχουν τα ερεθίσµατα για τη διεξαγωγή 

ευρύτερης έρευνας σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού. 

Γενικά, από τα ευρήµατα της έρευνάς µας διαπιστώνουµε ότι οι επιδόσεις των µαθητών 

της Β΄ τάξης του δείγµατός µας σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, είναι σηµαντικά 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις των µαθητών της Α΄τάξης. Τα ευρήµατα αυτά επα-

ληθεύουν τόσο την άποψη πολλών ερευνητών για την αναπτυξιακή πορεία της µορφολογικής 

επίγνωσης των µαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις δύο πρώτες τάξεις του δη-

µοτικού (Rubin et al,1991 ;Carlisle& Fleming,2003; Nagy et al.,2003; Ku & Anderson, 2003) 

όσο και τη γενική υπόθεση που διατυπώσαµε ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορ-

φολογικής επίγνωσης διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την τάξη φοίτησης των µαθη-

τών των δύο πρώτων τάξεων δηµοτικού σχολείου. Η επίδραση του επιπέδου της τάξης στην 

ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης ενδεχοµένως να οφείλεται στη µεγαλύτερη εµπειρία 

των µαθητών της Β΄ τάξης στο χειρισµό του γραπτού λόγου, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτής, όπως έχουν δείξει διάφοροι ερευνητές (Fowler& 

Liberman,1995; Fowler et al., 2003).  

Η υπεροχή αυτή των µαθητών της Β΄τάξης αντανακλάται και στις επιδόσεις τους σε 

κάθε επιµέρους πτυχή της µορφολογικής επίγνωσης που αξιολογήσαµε, όπως διαπιστώσαµε 

και από τα ευρήµατα που σχολιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. Επαληθεύονται έτσι οι σχετι-

κές υποθέσεις που διατυπώσαµε ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών της Β΄τάξης στην κλι-

τική µορφολογική επίγνωση, στην παραγωγική µορφολογική επίγνωση και στην επίγνωση της 

σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες µέσες επιδόσεις των µαθητών της 

Α΄τάξης. Μάλιστα όπως παρατηρήσαµε από τις σχετικές συγκρίσεις των άλλων ερευνών µε 

τη δική µας, η αναπτυξιακή πορεία  των επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης δε 

φαίνεται να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η γλώσσα ή το εκπαιδευ-

τικό σύστηµα.  

Ωστόσο, από τη συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων µας διαπιστώνουµε ότι οι ικα-

νότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος, που µετρή-

σαµε, ακολουθούν διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης. Φαίνεται, έτσι, να επιβεβαιώνεται τόσο η 

γενική άποψη που τονίστηκε κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και η γενική υπόθεση 

που διατυπώσαµε, ότι η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης είναι µια σύνθετη διαδικασία 

και οι τρεις επιµέρους πτυχές της (επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας, επίγνωση της παρα-

γωγικής µορφολογίας, επίγνωση της µορφολογίας των συνθέτων) εµφανίζουν σηµαντικές δι-

αφορές ως προς το επίπεδο ανάπτυξής τους.  
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Συγκεκριµένα, από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας παρατηρούµε ότι oι επιδόσεις 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στο κριτήριο αναλογίας λέξεων, που απαιτεί επίγνωση της 

κλιτικής µορφολογίας, είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις επιδόσεις τους στο κριτήριο ανα-

λογίας λέξεων, που απαιτεί επίγνωση της παραγωγικής µορφολογίας, αλλά και από τις µέσες 

επιδόσεις τους στο σύνολο των κριτηρίων που απαιτούν επίγνωση της µορφολογίας της σύν-

θεσης. Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί ότι στην έρευνά µας η µέτρηση τόσο της κλιτικής όσο 

και της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης έγινε µε κριτήριο ίδιας µορφής, ίδιας, δηλαδή, 

γνωστικής διαδικασίας, ενώ η µέτρηση της επίγνωσης της µορφολογίας των σύνθετων λέξεων 

έγινε µε δύο κριτήρια που απαιτούσαν διαφορετική γνωστική διαδικασία από τα δύο προη-

γούµενα. Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθεύουν όχι µόνο άλλες έρευνες που έχουν ασχοληθεί 

µε τη σύγκριση ανάµεσα σε επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης (Berko, 1958; 

Carlisle & Nomanbhoy,1993; Casalis &Louis-Alexandre,2000; Nagy et al., 2003; Fowler et 

al.,2003; Ku & Anderson, 2003), αλλά και τη σχετική υπόθεση που είχαµε αρχικά διατυπώσει. 

Αντίθετα, η υπόθεσή µας ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων στο σύ-

νολο των κριτηρίων που απαιτούν επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης είναι σηµαντικά 

υψηλότερες από τις µέσες επιδόσεις τους στο κριτήριο που απαιτεί επίγνωση της παραγωγικής 

µορφολογίας, επαληθεύεται µόνο για τους µαθητές της Α΄τάξης. Αν και η γενική τάση που 

προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Ku & Anderson, 2003; Nagy et al.,2003; Kuo 

& Anderson, 2006) είναι ότι η επίγνωση της µορφολογίας των συνθέτων αναπτύσσεται συνή-

θως νωρίτερα από την παραγωγική µορφολογική επίγνωση, εντούτοις η διαφορά αυτή στους 

µαθητές της Β΄ τάξης του δείγµατός µας δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Πιθανότατα αυτό να 

οφείλεται στη διαφορετική γνωστική διαδικασία που απαιτούσαν τα κριτήρια που χρησιµο-

ποιήσαµε για την αξιολόγηση των δύο αυτών πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης. Είναι γε-

γονός ότι η ευκολία ή η δυσκολία των κριτηρίων αξιολόγησης ποικίλλει ανάλογα µε την πο-

λυπλοκότητα της γνωστικής διαδικασίας, η οποία απαιτείται για την επίτευξή τους. Μπορεί, 

επίσης, να οφείλεται στην πολυπλοκότητα των κανόνων σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας,  

καθώς είναι πολύ πιθανόν ο βαθµός ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης 

των µαθητών στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού να επηρεάζεται από τους κανόνες σύνθε-

σης της γλώσσας που οµιλούν. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ενισχύουν την άποψη για τη σύνθετη δοµή της µορφολογι-

κής επίγνωσης στους µαθητές που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου 

και υπογραµµίζουν την ανάγκη πολυδιάστατων µετρήσεων για την αξιολόγησή της, που θα 

λαµβάνουν υπόψη αφενός και τις τρεις επιµέρους πτυχές της και αφετέρου τις γνωστικές δια-

δικασίες που πρέπει να εκτελεστούν. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θετικές συσχετίσεις µεταξύ των ικανοτήτων 

µορφολογικής επίγνωσης, που αξιολογήθηκαν στην έρευνά µας, οι οποίες κυµάνθηκαν τόσο 

στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη από ένα σηµαντικό έως ένα υψηλό βαθµό συσχέτισης σε επί-

πεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%, επαληθεύοντας έτσι και τη σχετική µας υπόθεση ότι οι 

επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επί-

γνωσης εµφανίζουν θετική σηµαντική συνάφεια. 

Μάλιστα, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι περισσότερες συσχετίσεις, σε καθεµιά τάξη, ήταν 

σηµαντικού βαθµού µε µικρές διαφορές µεταξύ τους. Το στοιχείο αυτό αντανακλά το ενδεχό-

µενο οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης που αξιολογήσαµε να µετρούν µια ενιαία ικανό-

τητα. Θετικές συσχετίσεις, αλλά µικρότερου βαθµού, ανάµεσα σε διάφορες ικανότητες µορ-

φολογικής επίγνωσης έχουν παρατηρηθεί και σε έρευνες, που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες, µε 

µαθητές τόσο Α΄ τάξης(Carlisle & Nomanbhoy,1993; Fowler et al.,2003; Rispens et al.,2007) 

όσο και Β΄ τάξης (Nagy et al.,2003; Ku & Anderson, 2003; Mc Bride-Chang et al.,2005). Βέ-

βαια, η εικόνα αυτή θα πρέπει να παραµείνει στο επίπεδο µιας απλής καταγραφής, καθώς σε 

όλες αυτές τις έρευνες χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αφενός απαιτού-

σαν την εκτέλεση διαφορετικής γνωστικής διαδικασίας και αφετέρου δεν αξιολογούσαν όλες 

τις πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης. 

Θετικές συσχετίσεις, µεταξύ διαφορετικών ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, δια-

πιστώθηκαν, επίσης, και σε έρευνες που διεξήχθησαν στη χώρα µας µε παιδιά του Νηπιαγω-

γείου (Κουρουπάκη,2005) και Β΄, Γ΄, ∆΄ και Ε΄ τάξεων δηµοτικού( Nunes, Aidinis & 

Bryant,2006). Μάλιστα ένα κοινό εύρηµα που προκύπτει τόσο από τα αποτελέσµατα της δι-

κής µας έρευνας όσο και από τα αποτελέσµατα των δύο αυτών ερευνών, είναι ότι το κριτήριο 

αξιολόγησης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης παρουσιάζει τη χαµηλότερη συσχέτιση µε 

τα υπόλοιπα κριτήρια, ανεξάρτητα από τη γνωστική διαδικασία που απαιτείται να εκτελεστεί. 

Το εύρηµα αυτό δεν µας προκαλεί εντύπωση, καθώς η ικανότητα της κλιτικής µορφολογικής 

επίγνωσης είναι περισσότερο αναπτυγµένη και µε µικρότερη διακύµανση των επιδόσεων σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες ικανότητες της µορφολογικής επίγνωσης των παιδιών. Παρόλα αυτά, 

η διατύπωση γενικεύσεων για το βαθµό συσχέτισης των επιδόσεων σε όλες τις επιµέρους πτυ-

χές της µορφολογικής επίγνωσης απαιτεί περισσότερα στοιχεία, αφού η έρευνά µας διαφέρει 

από τις άλλες δύο τόσο ως προς την ηλικία των υποκειµένων όσο και στο γεγονός ότι οι συ-

σχετίσεις που αποκαλύφθηκαν στις έρευνες αυτές στηρίχτηκαν στις επιδόσεις και σε κριτήρια 

τα οποία περιλάµβαναν θέµατα τόσο κλιτικής όσο και παραγωγικής µορφολογίας. 

Σε γενικές γραµµές, η εικόνα των αποτελεσµάτων µας δε φαίνεται να διαφέρει από 

αυτή που παρουσιάζουν άλλες έρευνες µε µαθητές αντίστοιχων τάξεων που µιλούν διαφορε-

τική γλώσσα ή έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές εµπειρίες. Από τις σχετικές συγκρίσεις των 



 200

άλλων ερευνών µε τη δική µας παρατηρήθηκαν κάποια στοιχεία της µορφολογικής επίγνω-

σης, τα οποία εντοπίζονται καθολικά σε όλους τους µαθητές που φοιτούν στις δύο πρώτες τά-

ξεις του δηµοτικού σε χώρες όπου επικρατούν τα αλφαβητικά συστήµατα γραφής, όπως: α) η 

αναπτυξιακή πορεία της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτη-

σής τους στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, β) η γενικά ευκολότερη συνειδητοποίηση της κλι-

τικής µορφολογίας σε σχέση µε την παραγωγική µορφολογία  και τη µορφολογία της σύνθε-

σης, γ) η δυσκολία συνειδητοποίησης της παραγωγικής µορφολογίας. 

 

8.2 Η ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του  

                     δείγµατος 

Πέρα από την καταγραφή του βαθµού ανάπτυξης όλων των επιµέρους πτυχών της µορ-

φολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας, στην παρούσα 

έρευνα προσπαθήσαµε, επίσης, να µελετήσουµε την επίδραση τόσο προσωπικών όσο και οι-

κογενειακών χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνωσης, προκειµέ-

νου να διερευνήσουµε αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της 

µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας. Όπως προαναφέρθηκε στην προβληµατική της έρευνας, ο 

συνειδητός χειρισµός της µορφολογικής δοµής των λέξεων απαιτεί σύνθετες ικανότητες µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζεται από αρκετές διαφορετικές παραµέτρους. 

Όσον αφορά στην επίδραση προσωπικών χαρακτηριστικών των µαθητών καθεµιάς τά-

ξης στην ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνωσης, µελετήθηκαν τρία τέτοιου είδους χα-

ρακτηριστικά: η ηλικία, το φύλο, και η σειρά γέννησής τους. Σχετικά µε τον παράγοντα ηλι-

κία, η προηγούµενη ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνάς µας για το επίπεδο ανάπτυξης της 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας δείχνει ότι όσο η 

ηλικία των παιδιών µεγαλώνει τόσο η µεταγλωσσική αυτή ικανότητα εµπλουτίζεται και αυξά-

νεται. Σύµφωνα, εξάλλου, µε διάφορους ερευνητές, η ηλικία των παιδιών είναι ένας παράγο-

ντας που συµβάλλει στη διαφοροποίηση που παρουσιάζει η ανάπτυξη της µορφολογικής επί-

γνωσης (Selby,1972:297; Fowler & Liberman, 1995:173; Singson et al., 2000: 232; Mahony 

et al,2000:203; Ku& Anderson,2003:404). Ωστόσο, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις 

έρευνες, η επίδραση της ηλικίας των παιδιών στην ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνω-

σης µελετάται µε βάση το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτούν. Κατά συνέπεια, οι όποιες 

διαφορές παρατηρούνται ενδεχοµένως να οφείλονται στην επίδραση των εµπειριών που απο-

κτώνται από τάξη σε τάξη µε την αυξανόµενη χρήση του γραπτού λόγου, ο οποίος σύµφωνα 

µε τους Fowler & Liberman(1995) προωθεί τη µορφολογική ευαισθησία.  
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Στην έρευνά µας επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε την επίδραση της ηλικίας στην ανά-

πτυξη της µορφολογικής επίγνωσης µεταξύ των υποκειµένων µας που φοιτούν στην ίδια τάξη. 

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η ηλικία των µαθητών της 

Α΄τάξης συνδέεται µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής τους επίγνωσης. Συγκεκρι-

µένα, οι «µεγάλοι» σε ηλικία µαθητές φάνηκε να υπερέχουν των «µικρότερων» συµµαθητών 

τους ως προς την ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των λέξεων. Εί-

ναι χαρακτηριστικό ότι οι διαφορές των µέσων όρων επίδοσης µεταξύ των δύο ηλικιακών 

οµάδων, σε όλες τις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης, αλλά και στη συνολική 

µέτρησή της, ήταν στατιστικά σηµαντικές. Αντίθετα, στη Β΄τάξη η εικόνα ήταν τελείως δια-

φορετική, αφού και οι µικρότερης και οι µεγαλύτερης ηλικίας µαθητές σηµείωσαν ίδια ικανό-

τητα στο συνειδητό χειρισµό της µορφολογικής δοµής των λέξεων. Κατά συνέπεια, θα µπο-

ρούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η διαφορετική εικόνα που παρατηρείται στη Β΄τάξη εξηγείται 

κατά πολύ από τη συστηµατικότερη µάθηση της ανάγνωσης. 

 Ενδεχοµένως, οι διαφορές στην Α΄τάξη να αντανακλούν την επίδραση της γλωσσικής 

ωρίµανσης, η οποία έχει αποδειχτεί ότι συνδέεται µε το επίπεδο ανάπτυξης άλλων µεταγλωσ-

σικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 5:8-6:2 ετών (Μανωλίτσης,2000) ή την επίδραση ενός 

υψηλότερου βαθµού οικειότητας του προφορικού λόγου. Μπορεί, επίσης, οι διαφορές αυτές 

να οφείλονται σε γνωστικά χαρακτηριστικά των υποκειµένων, που προσδιορίζονται από τις 

προγενέστερες γνώσεις τους και τις σχετικές εµπειρίες µάθησης της ανάγνωσης που έχουν, 

χωρίς προφανώς να θεωρείται η διδασκαλία της ανάγνωσης ως η µόνη ευκαιρία µάθησης. 

Μάλιστα, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι µεγαλύτερης ηλικίας µαθητές της Α΄ τάξης παρουσίασαν 

σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τους µικρότερους συµµαθητές τους τόσο στις µετρήσεις 

ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων( t=2,24 p<,05) και ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων (t=2,8  p<,05) 

όσο και στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης (t=3,68 p<,001), ενώ κάτι ανάλογο δε διαπι-

στώθηκε µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων της Β΄τάξης.  

Σε ανάλογη έρευνα µε ελληνόφωνα παιδιά προσχολικής αγωγής από 5:4-6:2 ετών 

(Κουρουπάκη,2004), η ηλικία δε συνδέθηκε µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής τους 

επίγνωσης. Σύµφωνα µε την ίδια το ηλικιακό αυτό εύρος δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλο µε αποτέ-

λεσµα να µην προκαλέσει διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των παιδιών στα κριτήρια αξιολό-

γησης της µορφολογικής τους επίγνωσης. Αντίθετα στην παρούσα έρευνα οι µαθητές της 

Α΄τάξης ήταν ηλικίας 6:3-7:3 ετών, µε µεγαλύτερο, δηλαδή, ηλικιακό εύρος (12 µήνες). Επο-

µένως, η διατύπωση γενικεύσεων για την επίδραση της ηλικίας στην ανάπτυξη της µορφολο-

γικής επίγνωσης των παιδιών που φοιτούν στην ίδια τάξη απαιτεί περισσότερα στοιχεία από 

πολλές χώρες, µε παιδιά που µιλούν διαφορετική γλώσσα ή έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές 

εµπειρίες. Αξίζει επίσης να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση του παράγοντα αυτού σε µεγα-
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λύτερα δείγµατα, ακολουθώντας διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση, µε τρεις και όχι µε 

δύο ηλικιακές οµάδες ανά τάξη. Πιθανότατα οι διαφορές που θα παρατηρούνταν να ήταν δια-

φορετικές, κυρίως µεταξύ των υποκειµένων που θα ανήκαν στις ακραίες ηλικιακές οµάδες, 

καθώς η διαφορά στην ηλικία τους θα ήταν µεγαλύτερη.   

 Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδοµένων µας, το φύλο δεν επηρεάζει την 

ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των λέξεων της ελληνικής γλώσ-

σας. Συγκεκριµένα, αν και διαπιστώνεται µια υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών, 

κυρίως στην Α΄ τάξη, εντούτοις οι παρατηρούµενες διαφορές σε όλες τις επιµέρους πτυχές της 

µορφολογικής επίγνωσης, αλλά και στη συνολική µέτρησή της, δεν είναι στατιστικά σηµαντι-

κές. Γενικά, λοιπόν, βλέπουµε ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις µεταµορφολογικές ικανότητες 

των µαθητών καθεµιάς τάξης του δείγµατος ως προς το φύλο. Το εύρηµά µας αυτό επαλη-

θεύει τα ευρήµατα άλλων ερευνητών, οι οποίοι κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα 

(Berko,1958:159;Brittain,1970:40;Selby, 1972:296;Singson et al.,2000:231; Κουρουπάκη, 

2004:74). Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ευρήµατα της Selby(1972), η οποία έδειξε ότι η ανά-

πτυξη του επιπέδου της µορφολογικής επίγνωσης αγγλόφωνων υποκειµένων 4-14 ετών δε 

συνδέεται µε το φύλο τους. Ανάλογη εικόνα διαπιστώνεται και σε άλλους τοµείς της µετα-

γλωσσικής επίγνωσης. Στον ελληνικό χώρο, για παράδειγµα, ο Μανωλίτσης(2000:166) έδειξε 

ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις µεταφωνολογικές και µετασυντακτικές ικανότητες ελληνό-

φωνων παιδιών 5:8-6:2 ετών ως προς το φύλο τους, ενώ σε ανάλογο συµπέρασµα όσον αφορά 

τη σχέση των µεταφωνολογικών ικανοτήτων  µε το φύλο ελληνόφωνων µαθητών στην Α΄ και 

στη Β΄τάξη κατέληξε και ο Καρυώτης (2001). 

Σχετικά µε τη σειρά γέννησής τους, οι µαθητές καθεµιάς τάξης χωρίστηκαν σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα µε τη σειρά γέννησής τους: πρωτότοκοι (και µοναχοπαίδια), µεσαίοι και 

υστερότοκοι και µελετήθηκαν οι επιδόσεις τους. Από την ανάλυση των δεδοµένων διαπιστώ-

θηκε ότι ούτε η σειρά γέννησης των υποκειµένων µας συνδέεται µε το επίπεδο ανάπτυξης της 

µορφολογικής τους επίγνωσης. Ειδικότερα στην Α΄ τάξη, αν και διαπιστώθηκε µια υπεροχή 

των πρωτότοκων µαθητών στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και στη συνολική µέ-

τρηση της µορφολογικής επίγνωσης και των υστερότοκων µαθητών στην κλιτική και την πα-

ραγωγική µορφολογική επίγνωση, εντούτοις όλες οι παρατηρούµενες µικρές διαφορές δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. Το ενδιαφέρον και οι ιδιαίτερες συναισθηµατικές και υλικές 

φροντίδες µε τις οποίες οι γονείς περιβάλλουν τα πρωτότοκα και υστερότοκα παιδιά τους, και, 

κυρίως, το γεγονός ότι είναι πιο διαθέσιµοι γλωσσικά απέναντί τους (Βάµβουκας,1992α), θα 

µπορούσαν, ενδεχοµένως, να ερµηνεύσουν τις στατιστικά ασήµαντες αυτές διαφορές.  

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στη Β΄τάξη, καθώς σε όλες τις επιµέρους πτυχές 

της µορφολογικής επίγνωσης και στη συνολική µέτρησή της διαπιστώθηκε υπεροχή των µα-
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θητών µε ενδιάµεση σειρά γέννησης. Ωστόσο, κι εδώ οι περισσότερες διαφορές ήταν µικρές 

και δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές, µε εξαίρεση την παραγωγική µορφολογική επίγνωση και 

τη συνολική µορφολογική επίγνωση όπου διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Ενδεχοµένως, οι διαφοροποιήσεις αυτές να οφείλονται στη 

δειγµατοληψία, καθώς, λόγω του τυχαίου της δειγµατοληψίας, εξετάστηκαν ελάχιστοι µαθη-

τές µε ενδιάµεση σειρά γέννησης. Τα στοιχεία αυτά δίνουν το ερέθισµα για περαιτέρω έρευνα 

µε µεγαλύτερα δείγµατα, αφού στις µέρες µας η µέση ελληνική οικογένεια έχει ένα µε δύο 

παιδιά και σπανιότερα περισσότερα από δύο. 

Άλλες µελέτες, που να λαµβάνουν υπόψη τους και να µελετούν την επίδραση της σει-

ράς γέννησης των υποκειµένων, οποιασδήποτε ηλικίας, στην ανάπτυξη της µορφολογικής 

τους επίγνωσης δε συναντήσαµε για να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατά µας. Ωστόσο, υπάρ-

χουν έρευνες (Καρυώτης,2001), που µελετούν την επίδραση της σειράς γέννησης των µαθη-

τών στην Α΄ και στη Β΄τάξη σε άλλες µεταγλωσσικές ικανότητες, όπως τη φωνολογική επί-

γνωση. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή η σειρά γέννησης των υποκειµένων δε συνδέεται µε την 

ανάπτυξη της φωνολογικής τους επίγνωσης. 

Όσον αφορά στην επίδραση οικογενειακών χαρακτηριστικών των µαθητών καθεµιάς 

τάξης στην ανάπτυξη της µορφολογικής τους επίγνωσης, µελετήθηκαν δύο χαρακτηριστικά: 

το µέγεθος της οικογένειάς τους και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων τους. To οι-

κογενειακό περιβάλλον έχει γίνει πολλές φορές αντικείµενο συζήτησης για την εξήγηση ση-

µαντικών ατοµικών διαφορών σε ποικίλους τοµείς της ανάπτυξης (Μανωλίτσης,2001β:570). 

Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, το µέγεθος της οικογένειας 

των υποκειµένων µας φάνηκε να συνδέεται µόνο µε την ικανότητα των µαθητών της Α΄ τάξης 

στο συνειδητό χειρισµό της µορφολογικής δοµής των σύνθετων λέξεων. Συγκεκριµένα οι µα-

θητές της Α΄ τάξης που προέρχονταν από ολιγοµελείς οικογένειες(µε δύο το πολύ παιδιά) εί-

χαν υψηλότερες επιδόσεις από τους συµµαθητές τους που προέρχονταν από πολυµελείς οικο-

γένειες(µε περισσότερα από δύο παιδιά) στην αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών σε 

σύνθετες λέξεις καθώς και στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. 

Μάλιστα, οι διαφορές που διαπιστώθηκαν µεταξύ των δύο οµάδων, στις δύο αυτές µεταµορ-

φολογικές µετρήσεις, ήταν στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  

Αντίθετα, το µέγεθος της οικογένειας δε φάνηκε να συνδέεται µε την ανάπτυξη των δύο 

άλλων επιµέρους πτυχών της µορφολογικής επίγνωσης(κλιτική και παραγωγική) και τη συνο-

λική µέτρησή της στην τάξη αυτή. Σε ό,τι αφορά στους µαθητές της Β΄ τάξης, ο παράγοντας 

αυτός δε φάνηκε να επηρεάζει την ανάπτυξη των µεταµορφολογικών τους ικανοτήτων. Αξίζει 

να τονιστεί ότι σε όλες τις µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε, οι µαθητές καθεµιάς τάξης που 

προέρχονταν από ολιγοµελείς οικογένειες είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους συµµαθητές 
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τους που προέρχονταν από πολυµελείς οικογένειες. Εντούτοις, οι παρατηρούµενες διαφορές 

των µέσων όρων επίδοσης στις περισσότερες µεταµορφολογικές µετρήσεις στην Α΄τάξη και 

σε όλες τις µετρήσεις στη Β΄ τάξη δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

Η υπεροχή των µαθητών της Α΄ τάξης, που προέρχονταν από ολιγοµελείς οικογένειες, 

στην ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των σύνθετων λέξεων ενδε-

χοµένως να οφείλεται σε γλωσσικά και γνωστικά χαρακτηριστικά των υποκειµένων αυτών, 

που προσδιορίζονται από προγενέστερες εµπειρίες µάθησης, οι οποίες είναι συνάρτηση του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, στις ολιγοµελείς οικογένειες οι γονείς αφι-

ερώνουν συνήθως  περισσότερο χρόνο για γλωσσική επικοινωνία µε τα παιδιά τους, είναι δη-

λαδή περισσότερο διαθέσιµοι στο να συζητούν µε τα παιδιά τους και να ικανοποιούν τις εκ-

παιδευτικές και µορφωτικές τους ανάγκες, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων 

των πολυµελών οικογενειών είναι συχνά χαµηλό (Βάµβουκας,1992α). Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η υπεροχή των µαθητών αυτών έναντι των συµµαθητών τους που προέρχονταν από πολυ-

µελείς οικογένειες παρατηρήθηκε τόσο στο τεστ ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων( t=2,5 p<,05) 

όσο και στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης (t=3,1 p<,01). Η επίδραση της συστηµατικό-

τερης µάθησης της ανάγνωσης στους µαθητές της Β΄τάξης θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να δι-

καιολογήσει την απουσία στατιστικά σηµαντικής διαφοράς στη µορφολογική επίγνωση της 

σύνθεσης. 

Ωστόσο, είναι πιθανόν το αποτέλεσµα αυτό να οφείλεται στη δειγµατοληψία, καθώς τα 

περισσότερα υποκείµενα προέρχονταν από ολιγοµελείς οικογένειες. Απαιτείται, συνεπώς, πε-

ραιτέρω έρευνα µε άλλα δείγµατα πιο µεγάλα και πιο αντιπροσωπευτικά ή διαφορετικός τρό-

πος κατηγοριοποίησης των οικογενειών, λαµβάνοντας υπόψη ότι στις µέρες µας οι περισσό-

τερες οικογένειες έχουν ένα ή δύο παιδιά. Το µεµονωµένο αυτό εύρηµα δεν αρκεί για γενι-

κεύσεις. Κατά συνέπεια, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το µέγεθος της οικογένειας των υπο-

κειµένων δε συνδέεται µε το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής τους επίγνωσης. 

Όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων δε διαφο-

ροποιεί σηµαντικά τις επιδόσεις των υποκειµένων µας σε όλες τις ικανότητες µορφολογικής 

επίγνωσης που µελετήσαµε. Πιο αναλυτικά, η κλιτική και η µορφολογική επίγνωση των µα-

θητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος δε φάνηκαν να επηρεάζονται από το κοινωνικοοικο-

νοµικό επίπεδο των γονέων τους. Το εύρηµα αυτό δε µας προκαλεί εντύπωση. Αφενός η κλι-

τική µορφολογική επίγνωση αποκτάται περισσότερο αυθόρµητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης και αφετέρου τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις 

συντακτικές και σηµασιολογικές ιδιότητες που κωδικοποιούνται στα παραγωγικά επιθήµατα 

στην ηλικία των 10 ετών περίπου (Tyler&Nagy,1989). Ανάλογο εύρηµα διαπιστώνουµε και 

στην έρευνα της Κουρουπάκη(2004) µε ελληνόφωνα παιδιά Νηπιαγωγείου, όπου δεν έχουµε 
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επίδραση της συστηµατικής διδασκαλίας της ανάγνωσης. Στην έρευνα αυτή οι επιδόσεις των 

παιδιών στο κριτήριο χειρισµού κλιτικών τύπων και στο κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλι-

τικά και παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά δε συνδέθηκαν µε το επαγγελµατικό επί-

πεδο και των δύο γονέων τους. Απαιτούνται, ωστόσο, διαχρονικά δεδοµένα µε µεγαλύτερα 

δείγµατα, για µία ευρύτερη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των δύο αυτών µεταµορφολογικών 

ικανοτήτων και του κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου από το οποίο προέρχονται τα παιδιά. 

Αντίθετα, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων, όπως προέκυψε από την ανά-

λυση των αποτελεσµάτων, διαφοροποιεί σηµαντικά τις επιδόσεις των µαθητών καθεµιάς τά-

ξης στην ικανότητα συνειδητού χειρισµού της µορφολογικής δοµής των σύνθετων λέξεων. Οι 

διαφορές εντοπίστηκαν κυρίως στα ακραία επίπεδα επαγγελµατικών επιπέδων. Ειδικότερα, 

όσο πιο υψηλό ήταν το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας τόσο πιο 

υψηλή ήταν και η επίδοση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στη συνολική µέτρηση της µορφο-

λογικής επίγνωσης της σύνθεσης. Αυτό το εύρηµα επεκτείνει τα αποτελέσµατα δύο προηγού-

µενων µελετών που είχαν βρει διαφορές στις επιδόσεις παιδιών του Νηπιαγωγείου σε κριτή-

ρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης σύµφωνα µε το κοινωνικοοικο-

νοµικό επίπεδο της µητέρας (Lyster, 2002; Κουρουπάκη,2004), αν και στην έρευνα της Lyster 

(2002) οι οµάδες των παιδιών που συγκροτήθηκαν αντανακλούσαν συνολικές διαφορές 

έντονα προσδιορισµένες από το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, που δεν αντιστοιχούσαν και 

στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι πα-

ρατηρούµενες διαφορές στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης µπορούν να αποδοθούν και 

στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα και όχι µόνο της µητέρας.  

Η επίδραση που ασκεί η επαγγελµατική κατηγορία των γονέων στην ανάπτυξη της ικα-

νότητας των υποκειµένων να χειρίζονται συνειδητά τη µορφολογική δοµή των σύνθετων λέ-

ξεων, ικανότητα που προϋποθέτει υψηλού επιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες, 

µπορεί να αποδοθεί στη δράση και αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων. Το οικογενειακό πε-

ριβάλλον των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες ανώτερου κοινωνικοοικονοµικού 

επιπέδου προσφέρει ποικιλία γλωσσικών προτύπων και ευκαιρίες συχνής γλωσσικής έκφρα-

σης, καθώς και πλουσιότερο χρηστικό λεξιλόγιο. Από την άλλη, τα παιδιά που προέρχονται 

από οικογένειες χαµηλότερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου δεν έχουν ίδιες εµπειρίες και 

ευκαιρίες για τη γλωσσική αγωγή και ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων, ενώ και το 

λεξιλόγιό τους είναι περιορισµένο (Βάµβουκας,1992α). 

 Οι γλωσσικές εµπειρίες και κυρίως το γεγονός ότι κατανοούν πιο πρώιµα τον προφο-

ρικό λόγο, ενδεχοµένως να προσανατολίζουν τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικοοικονοµικών 

επιπέδων στο να εστιάζουν από νωρίς την προσοχή τους στα δοµικά χαρακτηριστικά των 

σύνθετων λέξεων. Βέβαια, στην παρούσα έρευνα δεν αξιολογήθηκε το λεξιλόγιο των παιδιών, 
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ένας παράγοντας που, όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό µας πλαίσιο, συνδέεται µε την 

ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης. Κατά συνέπεια, οι διαφορές που παρατηρήθηκαν εί-

ναι πιθανό να οφείλονται στις προγενέστερες γνώσεις του λεξιλογίου και όχι στην ικανότητα 

συνειδητοποίησης της δοµής των σύνθετων λέξεων. Γι’ αυτό και απαιτείται περαιτέρω διε-

ρεύνηση των σχέσεων γλωσσικής ανάπτυξης, κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και µορφολο-

γικής επίγνωσης της σύνθεσης, η οποία στην ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά παραγωγική, 

για την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων. 

Τέλος, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων 

διαφοροποιεί σηµαντικά τις επιδόσεις των µαθητών της Α΄ τάξης στη συνολική µέτρηση της 

µορφολογικής επίγνωσης. Κι εδώ οι διαφορές εντοπίστηκαν κυρίως στα ακραία επίπεδα επαγ-

γελµατικής κατάστασης των γονέων. Αντίθετα, στη Β΄τάξη η έρευνά µας έδειξε ότι οι διαφο-

ρές που παρατηρούνται στη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης µπορούν να 

αποδοθούν µόνο στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας και όχι σε εκείνο του πατέρα.  

Επειδή οι κοινωνικές διαφορές που παρατηρήθηκαν στη συνολική εκτίµηση της µορφο-

λογικής επίγνωσης είναι δυνατό να προέρχονται από υποκείµενες διαφορές στις ευρύτερες 

γλωσσικές εµπειρίες των υποκειµένων είναι απαραίτητη η διενέργεια µιας συστηµατικότερης 

έρευνας πάνω στο θέµα αυτό. Άλλες µελέτες, που να διερευνούν την επίδραση του κοινωνι-

κοοικονοµικού επιπέδου των γονέων στην ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης των µαθη-

τών που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού δε συναντήσαµε, για να συγκρίνουµε 

τα αποτελέσµατά µας. Τα αποτελέσµατα των ελάχιστων ερευνών που έχουν διεξαχθεί κι-

νούνται προς την κατεύθυνση της στήριξης της σχέσης κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και 

άλλων µεταγλωσσικών ικανοτήτων, όπως της φωνολογικής επίγνωσης, σε παιδιά µικρότερης 

ηλικίας (Μανωλίτσης, 2001). 

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας δείχνει ότι σε σχέση µε τα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος, η ηλικία και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων 

αποτελούν παράγοντες που συνδέονται περισσότερο από τους υπόλοιπους, στους οποίους 

αναφερθήκαµε, µε τη µορφολογική επίγνωση των υποκειµένων µας. Ωστόσο, µόνο η ηλικία 

των µαθητών της Α΄ τάξης, φάνηκε να επηρεάζει τις διατοµικές διαφορές, που παρουσιάστη-

καν στο επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, επαληθεύοντας, έτσι, 

µερικώς τη γενική υπόθεση ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνω-

σης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιείται σηµαντικά, σε καθεµιά τάξη ξεχωριστά, 

ανάλογα µε την ηλικία των υποκειµένων. Επιπλέον, και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των 

γονέων των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων, όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, φάνηκε να επηρεάζει 

µόνο τις διατοµικές διαφορές,  που παρουσιάστηκαν, στην αξιολόγηση της µορφολογικής επί-

γνωσης της σύνθεσης, µε αποτέλεσµα να µην επαληθεύεται η γενική υπόθεση ότι οι µαθητές 
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Α΄ και Β΄ τάξεων που προέρχονται από γονείς µε υψηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

έχουν υψηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης από τους συµµαθητές τους που 

προέρχονται από γονείς µε χαµηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.  

Αντίθετα, το φύλο, η σειρά γέννησης και το µέγεθος της οικογένειας των υποκειµένων 

του δείγµατος δεν αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις διατοµικές διαφορές, που πα-

ρουσιάστηκαν στο επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, επαληθεύο-

ντας, έτσι και τη γενική υπόθεση ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής 

επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δε διαφοροποιείται σηµαντικά από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες τέτοιους, όπως το φύλο, η σειρά γέννησης  και το µέγεθος της οικογέ-

νειας των υποκειµένων. 

Τέλος, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι πέρα από τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγο-

ντες που µελετήθηκαν, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως η ικανότητα κατανόη-

σης του προφορικού λόγου, η έκταση του λεξιλογίου,  η λεκτική και η µη λεκτική νοηµοσύνη, 

η βραχύχρονη µνήµη, οι αντιληπτικές ικανότητες, η συντακτική επίγνωση και η φωνολογική 

επίγνωση, που είναι πιθανό να επηρεάζουν την ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και 

µπορούν µελλοντικά να ερευνηθούν. 

 

8.3  Η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης    

         και κατανόησης γραπτών κειµένων 

Ένας από τους σκοπούς της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει αν η ανάπτυξη της 

µορφολογικής επίγνωσης σχετίζεται µε την ανάγνωση και συγκεκριµένα µε τις δεξιότητες 

αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων, καθώς ο κύριος σκοπός της διδασκα-

λίας του γλωσσικού µαθήµατος στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού είναι «η κατάκτηση των 

βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειµένων, καθώς και η αναζήτηση, 

ανεύρεση, κατανόηση και χρήση της πληροφορίας. Οι αναγνωστικές δεξιότητες πρέπει να οικο-

δοµούνται µε βάση τον προφορικό λόγο και τις εµπειρίες που φέρουν τα παιδιά» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-

Π.Ι, 2002 :15) 

Όπως προέκυψε από την αναλυτική επεξεργασία των δεδοµένων µας, το επίπεδο ανά-

πτυξης της µορφολογικής επίγνωσης των υποκειµένων µας συνδέεται µε την ικανότητά τους 

τόσο στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων όσο και στην αναγνωστική κατανόηση. Τα ευ-

ρήµατα αυτά, όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω, φαίνεται να συµφωνούν µε τα ευρήµατα 

άλλων µελετών, τα οποία δείχνουν ότι η αναγνωστική ικανότητα συνδέεται µε τη µορφολο-

γική επίγνωση. 

Πιο αναλυτικά,  η µορφολογική επίγνωση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµα-

τός µας εµφάνισε σηµαντικό βαθµό συσχέτισης µε την επίδοσή τους στο τεστ αποκωδικοποί-
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ησης γραπτών λέξεων (ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης), το οποίο αποτελείτο από λέξεις µε 

ποικίλα µορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή λέξεις µε αποκλειστικά κλιτική µορφολογική 

δοµή, παράγωγες καθώς και σύνθετες λέξεις. Μάλιστα η συσχέτιση αυτή ήταν σχετικά 

υψηλότερη στη  Β΄ τάξη απ’ ότι στην Α΄ τάξη (r=0,73 και r=0,69, αντίστοιχα όσον αφορά 

στην επίδοση στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωση). Αυτή η 

διαφορά παρέχει απλά ενδείξεις ότι το επίπεδο της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών 

συνδέεται µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου όχι µόνο κατά τα πρώτα 

στάδια µάθησης της ανάγνωσης αλλά  και µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς η µάθηση και η 

διδασκαλία της ανάγνωσης γίνονται µε συστηµατικότερο τρόπο, όπως έχουν δείξει διάφοροι 

ερευνητές (Nagy et al,2003; Singson et al.,2000). Βέβαια, τα στοιχεία µας αυτά θα πρέπει να 

παραµείνουν στο επίπεδο της απλής καταγραφής καθώς η έρευνά µας δεν ήταν διαχρονική, 

ώστε να διαπιστώσουµε την επίδραση της µάθησης της ανάγνωσης στα ίδια υποκείµενα. 

Από την εκτεταµένη ανάλυση των αποτελεσµάτων µας προέκυψε, επίσης, ότι η επίδοση 

των µαθητών καθεµιάς τάξης στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επί-

γνωσης συνδέεται περισσότερο µε την ακρίβεια παρά µε την ταχύτητα ανάγνωσης γραπτών 

λέξεων. Ειδικότερα, στην ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων οι συσχετίσεις ήταν υψηλού βαθµού 

τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη (r=0,80 και r=0,78  αντίστοιχα), ενώ στην ταχύτητα ανά-

γνωσης οι συσχετίσεις ήταν πολύ χαµηλότερες ((r=0,50 και r=0,55  αντίστοιχα). Μάλιστα, η 

εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης. Όλες, οι 

µεταµορφολογικές ικανότητες των υποκειµένων µας, σε καθεµιά τάξη, φάνηκαν να σχετίζο-

νται περισσότερο µε την ακρίβεια ανάγνωσης.  

Το εύρηµα αυτό είναι σύµφωνο µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Nagy et al. 

(2003), οι οποίοι έδειξαν ότι η µορφολογική επίγνωση αγγλόφωνων µαθητών Β΄τάξης σχετί-

ζεται περισσότερο µε την ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, µε µορφολογική 

δοµή, παρά µε το χρόνο ανάγνωσής τους. Εντελώς διαφορετική, όµως, είναι η εικόνα στη µε-

λέτη των Muller& Brady(2001), οι οποίοι έδειξαν ότι η µορφολογική επίγνωση µαθητών Α΄ 

τάξης, µε µητρική γλώσσα τη φινλανδική, δε σχετίζεται µε την ακρίβεια ανάγνωσης, παρά 

µόνο µε την ταχύτητα ανάγνωσης ψευδολέξεων, πολλές από τις οποίες ήταν µονοσύλλαβες. 

Ωστόσο, η διατύπωση συµπερασµάτων ή γενικεύσεων θα πρέπει να αποφεύγεται, αφενός 

λόγω των διαφορετικών κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν και αφετέρου λόγω των 

αποτελεσµάτων διαγλωσσικών ερευνών, τα οποία δείχνουν ότι οι αναγνωστικές δεξιότητες 

αναπτύσσονται µε διαφορετικούς ρυθµούς σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα (Muller& 

Brady,2001). Θα πρέπει, εποµένως, να µελετηθεί βαθύτερα στο µέλλον το ζήτηµα αυτό στην 

ελληνική γλώσσα, ενδεχοµένως και µε τη χρήση ψευδολέξεων, οι οποίες όµως θα πρέπει να 

έχουν µορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. λοκιστής, λοκία), προκειµένου να εξεταστεί 
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λεπτοµερώς η επίδραση της µορφολογικής επίγνωσης τόσο στην ακρίβεια όσο και στο χρόνο 

ανάγνωσής τους. 

Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας αποκάλυψαν ότι η κλιτική µορφολογική 

επίγνωση των υποκειµένων εµφάνισε σηµαντικού βαθµού συσχέτιση µε την επίδοση στο τεστ 

αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄τάξη(r= 0,44 και r= 0,48 , 

p<.01). Τα εύρηµα µας αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει, κατά ένα µέρος, τα αποτελέσµατα της 

έρευνας της Brittain(1970:43) µε  αγγλόφωνους µαθητές Α΄και Β΄τάξεων. Στην έρευνα αυτή ο 

βαθµός συσχέτισης στην Α΄τάξη ήταν σχετικά παρόµοιος, ενώ στη Β΄ τάξη ήταν πολύ υψηλό-

τερος, αν και αξιολογήθηκε η αναγνωστική ικανότητα συνολικά και όχι µόνο η διάσταση της 

αποκωδικοποίησης. Σύµφωνα µε την Brittain(1970:47)η αύξηση της συσχέτισης µεταξύ κλι-

τικής µορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής ικανότητας από την Α΄ στη Β΄ τάξη µπορεί 

να οφείλεται σε δύο παράγοντες: πρώτον υπάρχει αύξηση στον αριθµό των κλιτών µορφών 

που συναντούν οι µαθητές και δεύτερο τα παιδιά τα οποία στη Β΄ τάξη δεν έχουν κατακτήσει 

βασικούς µορφολογικούς κανόνες της γλώσσας τους, εµφανίζουν µια γενική γλωσσική αδυ-

ναµία η οποία είναι αναµενόµενο να εµποδίζει την πρόοδό τους σε αναγνωστικές πτυχές της 

γλώσσας τους. Ανάλογου βαθµού συσχέτιση, µόνο στην Α΄ τάξη, διαπιστώθηκε επίσης µε-

ταξύ της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης γαλλόφωνων παιδιών στο Νηπιαγωγείο και της 

επίδοσής τους στην αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης) στην 

Α΄τάξη(Casalis &Louis-Alexandre,2000:325). Αντίθετα στη Β΄τάξη οι συσχετίσεις ήταν µέ-

τριου βαθµού, ωστόσο στην τάξη αυτή χρησιµοποιήθηκε διαφορετικό τεστ αποκωδικοποίη-

σης. Παρόµοιο εύρηµα µε το δικό µας, διαπιστώνουµε, επίσης, στην έρευνα των Rispens et al. 

(2007) µε ολλανδόφωνους µαθητές Α΄ τάξης.  

Ωστόσο, µία  κοινή εικόνα που αναδύεται τόσο από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας 

όσο και από τα ευρήµατα πολλών ερευνών, είναι ότι η παραγωγική µορφολογική επίγνωση 

συσχετίζεται σε υψηλότερο βαθµό µε την αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων, απ’ ότι η κλι-

τική µορφολογική επίγνωση, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιο-

λόγησή της (Casalis &Louis-Alexandre,2000:327). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η παρα-

γωγική µορφολογική επίγνωση των υποκειµένων εµφάνισε σηµαντικού βαθµού συσχέτιση µε 

την επίδοση στο τεστ αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων στην Α΄ και κυρίως στη Β΄τάξη(r= 

0,59 και r= 0,65 αντίστοιχα , p<.01). Σχετικά ανάλογου βαθµού συσχετίσεις, αλλά µεταξύ πα-

ραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης και αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων, διαπιστώθηκαν, 

επίσης, στις έρευνες των Fowler & Liberman (1995:173) και των Shankweiler et 

al.(1995:152) µε αγγλόφωνους µαθητές 7:5- 9:5 ετών.  Η στενή σχέση της παραγωγικής µορ-

φολογικής επίγνωσης µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης των γραπτών λέξεων ενδεχοµένως 

να οφείλεται στις σηµασιολογικές, φωνολογικές και συντακτικές γνώσεις, που προϋποθέτει η 



 210

κατάκτηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης (Casalis & Louis-Alexandre, 2000: 

322). Και τα τρία αυτά είδη γνώσεων συνδέονται στενά µε την αναγνωστική ικανότητα.  

 Θα πρέπει, όµως, να τονιστεί πως η διατύπωση γενικεύσεων τόσο για την κλιτική όσο 

και για την παραγωγική µορφολογική επίγνωση απαιτεί περισσότερα στοιχεία, καθώς στις πα-

ραπάνω έρευνες χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής 

επίγνωσης, τα οποία απαιτούσαν διαφορετική γνωστική διαδικασία από τα δικά µας, ενώ τα 

περισσότερα τεστ αποκωδικοποίησης λέξεων δε συµπεριλάµβαναν λέξεις µε ποικίλα µορφο-

λογικά χαρακτηριστικά. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι µορφολογικές διαφορές των 

γλωσσών µεταξύ τους, καθώς και τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα, µπορεί να ευθύ-

νονται για τα αποτελέσµατα που παρατηρούνται από έρευνα σε έρευνα. 

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, την υψηλότερη συσχέτιση 

µε την επίδοση στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων παρουσίασε η συνολική επίδοση 

στα κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης τόσο στην Α΄ όσο και 

στη Β΄τάξη(r= 0,69 και r= 0,72 αντίστοιχα , p<.01). Το εύρηµα αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, 

καθώς το ένα τρίτο των λέξεων του τεστ αποκωδικοποίησης, που χρησιµοποιήσαµε, ήταν 

σύνθετες, στις οποίες και δυσκολεύτηκαν οι περισσότεροι µαθητές. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η 

µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης, όπως θα δούµε παρακάτω, είχε την υψηλότερη συσχέ-

τιση και µε την επίδοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, το οποίο αξιολογεί πο-

λύπλευρα την αναγνωστική ικανότητα, δείχνει ότι η συνειδητοποίηση της µορφολογικής δο-

µής της σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας πιθανόν να διευκολύνει την αποκωδικοποίηση του 

γραπτού λόγου. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για όλες τις επιµέρους πτυχές της µορφολο-

γικής επίγνωσης, η µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης των υποκειµένων µας φάνηκε να 

σχετίζεται περισσότερο µε την ακρίβεια παρά µε την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων, αν και ο 

βαθµός συσχέτισής της µε τις δύο αυτές διαστάσεις της αποκωδικοποίησης είναι υψηλότερος 

από εκείνους της κλιτικής και της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. 

∆ιαφορετική, όµως, είναι η εικόνα στα ευρήµατα άλλων ερευνών που διεξήχθησαν σε 

χώρες µε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα. Οι Nagy et al.(2003:735) δε βρήκαν στατι-

στικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης αγγλόφωνων 

µαθητών Β΄τάξης και της επίδοσης τους στην ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων 

και ψευδολέξεων, εκ των οποίων καµία δεν ήταν σύνθετη. Αντίθετα, οι Rispens et al.(2007) 

βρήκαν µέτριου βαθµού θετική συσχέτιση µεταξύ της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης 

ολλανδόφωνων µαθητών Α΄τάξης και της επίδοσης τους στην ταχύτητα ανάγνωσης, ενώ στη 

δική µας έρευνα στην Α΄τάξη ήταν σηµαντικού βαθµού (r= 0,52). Βέβαια, η συνειδητοποίηση 

της σύνθεσης στα ελληνικά προϋποθέτει ανώτερου επιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανό-
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τητες, λόγω της πολυπλοκότητας της µορφολογικής της δοµής και της στενής σχέσης της µε 

την κλιτική µορφολογία, ενώ και οι περισσότερες σύνθετες λέξεις είναι πολυσύλλαβες.  

Τα ευρήµατά µας για τη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης και ιδιαί-

τερα της αναστροφής των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων µε την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης, παρέχουν το ερέθισµα για περαιτέρω µελέτη αυτής της σχέσης σε όλες τις 

τάξεις του δηµοτικού, καθώς ο αριθµός των σύνθετων λέξεων που συναντούν οι µαθητές κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους αυξάνει από τάξη σε τάξη. Ειδικότερα, αξίζει να διερευνηθεί η 

σχέση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης  µε την ανάγνωση σύνθετων και µη  λέ- 

ξεων, εξισωµένων ως προς την επιφανειακή συχνότητα, τον αριθµό των συλλαβών και τη 

φωνολογική τους δοµή.  

Προκειµένου, όµως, να καταλήξουµε σε εγκυρότερα αποτελέσµατα δεν αρκεστήκαµε 

στις απλές συσχετίσεις των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης µε την ικανότητα αποκωδι-

κοποίησης γραπτών λέξεων των υποκειµένων µας. Έτσι, πραγµατοποιήσαµε µια βαθύτερη 

ανάλυση  των δεδοµένων µας και συγκρίναµε τους µέσους όρους επίδοσης στην αποκωδικο-

ποίηση µεταξύ δύο οµάδων µαθητών σε καθεµιά τάξη: της οµάδας που εµφάνισε υψηλή επί-

δοση σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση µε την οµάδα που εµφάνισε χαµηλή επίδοση στην 

αντίστοιχη µέτρηση. Όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, οι µαθητές καθεµιάς τάξης µε υψηλότε-

ρες επιδόσεις σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση είχαν σηµαντικά υψηλότερη επίδοση στην 

αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων από τους συµµαθητές µε χαµηλότερες επιδόσεις στην 

αντίστοιχη µεταµορφολογική µέτρηση. Μάλιστα, η εικόνα είναι ανάλογη µε αυτήν που διαπι-

στώσαµε και µε τις απλές συσχετίσεις. Η µεγαλύτερη διαφορά διαπιστώθηκε µεταξύ των δύο 

οµάδων επίδοσης στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και η µικρότερη στην κλιτική 

µορφολογική επίγνωση. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η οµάδα µε υψηλότερη επίδοση στο σύνολο 

των κριτηρίων αξιολόγησης είχε σηµαντικά υψηλότερη επίδοση τόσο στην ακρίβεια όσο και 

στην ταχύτητα ανάγνωσης. Φάνηκε, ωστόσο, και πάλι αυτό που έδειξαν οι απλές συσχετίσεις, 

καθώς η διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων ήταν µεγαλύτερη στην ακρίβεια παρά στην ταχύ-

τητα ανάγνωσης των λέξεων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας αποκάλυψαν, επίσης, ότι η µορφολογική επίγνωση 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος συσχετίζεται σηµαντικά µε την επίδοσή τους 

στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης. Η συσχέτιση αυτή ήταν υψηλού βαθµού και 

ήταν σχετικά υψηλότερη στην Α΄ απ’ ότι στη Β΄τάξη (r=0,77 και r=0,74 αντίστοιχα, όσον 

αφορά στην επίδοση στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης). 

Το εύρηµά µας φαίνεται να επαληθεύει τις απόψεις κάποιων ερευνητών για τη σχέση της 

µορφολογικής επίγνωσης µε την αναγνωστική κατανόηση στη Β΄τάξη (Carlisle, 1995; Casalis 

& Louis-Alexandre, 2000) και παρέχει ενδείξεις για την ύπαρξη της σχέσης αυτής ήδη από 
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την Α΄ τάξη του δηµοτικού. Όπως αναφέρθηκε και στην προβληµατική της έρευνας, οι µελέ-

τες που διερευνούν τη σχέση αυτή, ιδιαίτερα στην Α΄τάξη, είναι ελάχιστες.  

Αναλυτικότερα, τα ευρήµατά µας έδειξαν ότι όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες των 

µαθητών του δείγµατος, σε καθεµιά τάξη, εµφανίζουν από ένα σηµαντικό έως ένα υψηλό 

βαθµό συσχέτισης µε την επίδοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης. Φαίνεται, 

όµως, κι εδώ, ότι οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης διαφοροποιούνται ως 

προς το βαθµό συσχέτισής τους µε την επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση.  

Συγκεκριµένα, η κλιτική µορφολογική επίγνωση των υποκειµένων µας εµφάνισε σηµα-

ντικού βαθµού συσχέτιση µε την επίδοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης τόσο 

στην Α΄ όσο και στη Β΄ τάξη (r= 0,58 και r= 0,53 , p<.01). Ανάλογο εύρηµα  µε αυτό της πα-

ρούσας έρευνας για την Α΄ τάξη, διαπιστώνεται και στην έρευνα των Muller & Brady (2001) 

µε µαθητές των οποίων η µητρική γλώσσα είναι η φινλανδική, ενώ σε ό,τι αφορά στη Β΄ τάξη, 

ανάλογου βαθµού συσχέτιση διαπιστώθηκε, επίσης, µεταξύ της κλιτικής µορφολογικής επί-

γνωσης γαλλόφωνων παιδιών στο Νηπιαγωγείο και της επίδοσής τους στην αναγνωστική κα-

τανόηση δύο χρόνια αργότερα.(Casalis &Louis-Alexandre,2000:325). Κάπως διαφορετικά εί-

ναι τα ευρήµατα της έρευνας των Deacon & Kirby(2004:229),καθώς η κλιτική µορφολογική 

επίγνωση αγγλόφωνων µαθητών της Β΄ τάξης παρουσίασε υψηλού βαθµού συσχέτιση µε την 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση. Ωστόσο, οι µορφολογικές διαφορές, ως προς την 

κλίση, των γλωσσών µεταξύ τους, καθώς και οι διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

των παραπάνω ερευνών δεν επιτρέπουν γενίκευση των ευρηµάτων και επιβάλλουν περαιτέρω 

έρευνα, για βαθύτερη διερεύνηση αυτής της σχέσης. 

Συγκριτικά µε την κλιτική µορφολογική επίγνωση, η παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση των υποκειµένων του δείγµατός µας εµφάνισε υψηλότερου βαθµού συσχέτιση µε την 

επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση (r= 0,69 στην Α΄ και r= 0,65 στη Β΄τάξη , p<.01). Το 

εύρηµά µας για τη Β΄τάξη δε συµφωνεί απόλυτα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Casalis 

&Louis-Alexandre(2000:325), από τα οποία προκύπτει ότι τόσο η κλιτική όσο και η παραγω-

γική µορφολογική επίγνωση γαλλόφωνων παιδιών στο Νηπιαγωγείο σχετίζονται µε την επί-

δοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση δύο χρόνια αργότερα, ωστόσο µεγαλύτερη συσχέ-

τιση εµφανίζει η κλιτική µορφολογική επίγνωση. Βέβαια η έρευνα αυτή ήταν διαχρονική και 

η παραγωγική µορφολογική επίγνωση αξιολογήθηκε στο Νηπιαγωγείο πριν, δηλαδή, τη συ-

στηµατική διδασκαλία και µάθηση της ανάγνωσης, σε αντίθεση µε τη δική µας η οποία είναι 

συγχρονική και τα υποκείµενά µας είναι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού, µε 

περισσότερες εµπειρίες παράγωγων λέξεων. Επίσης, στην έρευνα αυτή τα κριτήρια αξιολόγη-

σης της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης απαιτούσαν υψηλότερο γνωστικό έλεγχο, αφού δεν 

υπήρχε σηµασιολογικό συγκείµενο. Ωστόσο, και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Nagy et 
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al.(2003) µε αγγλόφωνους µαθητές στη Β΄ τάξη έδειξαν χαµηλότερου βαθµού συσχέτιση της 

παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης µε την αναγνωστική κατανόηση, σε σχέση µε τα ευ-

ρήµατα της δικής µας έρευνας. Η διαφοροποίηση αυτή ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός 

ότι η συνειδητοποίηση της µορφολογίας των παράγωγων λέξεων της ελληνικής γλώσσας 

απαιτεί υψηλού επιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες από τους µαθητές, καθώς πολ-

λές φορές είναι δύσκολη η διάκριση και η οικειοποίηση των παραγωγικών επιθηµάτων. Επι-

πλέον, οι µεθοδολογικές  διαφορές των ερευνών αυτών δίνουν το ερέθισµα για τη διενέργεια 

µιας συστηµατικότερης έρευνας και για τη σχέση µεταξύ παραγωγικής µορφολογικής επίγνω-

σης και αναγνωστικής κατανόησης µε τη µεσολάβηση ή µη του παράγοντα της φωνολογικής 

µετατροπής των θεµατικών µορφηµάτων κατά τη διαδικασία της επιθηµατοποίησης.  

Όπως έδειξαν, όµως, τα ευρήµατά µας, την υψηλότερη συσχέτιση µε την επίδοση στο 

τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης παρουσίασε η συνολική επίδοση στα κριτήρια αξιο-

λόγησης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄τάξη (r= 

0,73 και r= 0,71 αντίστοιχα , p<.01). Αυτή η υψηλού βαθµού συσχέτιση δε διαπιστώνεται στα 

ευρήµατα άλλων ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν σε γλώσσες µε διαφορετικό ορθογραφικό 

σύστηµα. Για παράδειγµα, στην έρευνα των Nagy et al.(2003:735), µε αγγλόφωνους µαθητές 

Β ΄τάξης, αν και η συσχέτιση ήταν σηµαντικού βαθµού, εντούτοις ήταν κατά πολύ χαµηλό-

τερη από αυτή της παρούσας έρευνας. Ανάλογου βαθµού συσχέτιση στη Β΄τάξη διαπιστώ-

θηκε στην έρευνα των  Ku & Anderson(2003) µε αγγλόφωνα υποκείµενα, ωστόσο στη συγκε-

κριµένη έρευνα η µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης αξιολογήθηκε από κοινού µε την πα-

ραγωγική µορφολογική επίγνωση, µε αποτέλεσµα να µην είναι ευδιάκριτη η σχέση της µε την 

αναγνωστική κατανόηση. 

Οι υψηλού βαθµού συσχετίσεις που αναδείχθηκαν από την ανάλυση των ευρηµάτων 

µας, οι οποίες ήταν σχεδόν ανάλογες µε εκείνες που αναφέρθηκαν παραπάνω και µε την απο-

κωδικοποίηση των γραπτών λέξεων, τονίζουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης µε ποικίλες 

µορφές της µορφολογίας της σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας και µε διαφορετικά κριτήρια 

αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης, ώστε να διαπιστωθεί και η επίδραση 

των διαφορετικών γνωστικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Θα πρέπει, 

όµως, να λάβουµε υπόψη ότι η σύνθεση στην ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά παραγωγική 

διαδικασία και ένα µεγάλο φάσµα σηµασιολογικών ρόλων φαίνεται να ικανοποιείται στο 

εσωτερικό των συνθέτων. 

Και πάλι, όµως, δεν αρκεστήκαµε στις απλές συσχετίσεις των ικανοτήτων µορφολογι-

κής επίγνωσης µε την ικανότητα κατανόησης γραπτών κειµένων και ακολουθήσαµε µία πε-

ραιτέρω ανάλυση, συγκρίνοντας τους µέσους όρους επίδοσης στο τεστ κατανόησης της πρώ-

της ανάγνωσης µεταξύ δύο οµάδων µαθητών σε καθεµιά τάξη: της οµάδας που εµφάνισε 
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υψηλή επίδοση σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση µε την οµάδα που εµφάνισε χαµηλή επί-

δοση στην αντίστοιχη µέτρηση. Η εικόνα που αναδύθηκε ήταν ανάλογη µε την εικόνα των 

δύο αυτών οµάδων στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Οι µαθητές καθεµιάς τάξης 

µε υψηλότερες επιδόσεις σε κάθε µεταµορφολογική µέτρηση, είχαν σηµαντικά υψηλότερη 

επίδοση στην αναγνωστική κατανόηση, από τους συµµαθητές µε χαµηλότερες επιδόσεις στην 

αντίστοιχη µεταµορφολογική µέτρηση. Η µεγαλύτερη διαφορά διαπιστώθηκε µεταξύ των δύο 

οµάδων επίδοσης στη µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης και η µικρότερη στην κλιτική 

µορφολογική επίγνωση, επιβεβαιώνοντας την εικόνα που έδειξαν οι απλές συσχετίσεις µηδε-

νικής τάξης. 

Όπως αναφέρθηκε στην προβληµατική της έρευνας, η γενική εικόνα που αναδύεται από 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ότι η µορφολογική επίγνωση συνδέεται περισσότερο µε 

την αναγνωστική κατανόηση απ’ ότι µε την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων στις πρώ-

τες τάξεις του δηµοτικού αλλά και παραπέρα. Η ανάλυση των ευρηµάτων της παρούσας έρευ-

νας έδειξε µια κάπως διαφορετική εικόνα. Συγκεκριµένα, ενώ στην Α΄τάξη όλες οι µεταµορ-

φολογικές µετρήσεις εµφάνισαν υψηλότερου βαθµού συσχετίσεις µε την αναγνωστική κατα-

νόηση, σε σχέση µε την αποκωδικοποίηση, στη Β΄τάξη κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε µε όλες 

τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, αν και οι όποιες διαφορές είναι πολύ µικρές. Η εικόνα αυτή 

αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη συσχέτιση της µορφολογικής επίγνωσης συνθετικά, στο 

σύνολο δηλαδή των κριτηρίων, µε την αποκωδικοποίηση ( r= 0,69 στην Α΄ και r= 0,73 στη 

Β΄τάξη) και την αναγνωστική κατανόηση ( r= 0,77 στην Α΄ και r= 0,74 στη Β΄τάξη), όπου 

παρατηρούµε τη µεγαλύτερη διαφορά στην Α΄τάξη. 

 Η διαφορά στην Α΄τάξη επιβεβαιώνεται και στην έρευνα των Muller & Brady(2001) σε 

µαθητές µε µητρική γλώσσα τη φινλανδική. Ωστόσο, υψηλότερου βαθµού συσχέτιση µεταξύ 

µορφολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής κατανόησης, σε σχέση µε την αποκωδικοποίηση, 

διαπιστώνουµε σε έρευνες µε αγγλόφωνους µαθητές Β΄τάξης (Nagy et al.,2003; Deacon & 

Kirby,2004).Οι σχετικές αυτές διαφορές, πιθανότατα να οφείλονται και στη µεθοδολογία, 

αφού οι παραπάνω έρευνες δεν αξιολογούν τη µορφολογική επίγνωση συνθετικά και µε τις 

τρεις πτυχές της. Επιπλέον, στα τεστ αποκωδικοποίησης δε συµπεριέλαβαν σύνθετες λέξεις. 

Απαιτούνται, εποµένως, περαιτέρω στοιχεία για τη διακρίβωση αυτών των σχέσεων. Ενδεχο-

µένως, ο σχεδιασµός ενός µόνο κειµένου, µε το οποίο να αξιολογείται τόσο η αποκωδικοποί-

ηση όσο και η κατανόηση να διευκόλυνε προς την κατεύθυνση αυτή. 

Όσον αφορά στο ερώτηµα αν οι µεταµορφολογικές ικανότητες, που αξιολογήσαµε, ή 

κάποιες από αυτές, µπορούν, ίσως, να δώσουν κάποιες ενδείξεις πρόβλεψης για µελλοντικά 

αποτελέσµατα τόσο στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων όσο και στην αναγνωστική κα-

τανόηση, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες κα-
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τόρθωσαν να εξηγήσουν ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης και στις δύο αυτές ανα-

γνωστικές δεξιότητες. Σε σχέση µε τις επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης, η µορ-

φολογική επίγνωση της σύνθεσης φαίνεται να είναι ο ισχυρότερος δείκτης πρόβλεψης των 

δύο αυτών δεξιοτήτων της ανάγνωσης και ακολούθως η παραγωγική µορφολογική επίγνωση. 

Αντίθετα, η κλιτική µορφολογική επίγνωσης είναι ο λιγότερο ισχυρός δείκτης πρόβλεψης, 

ιδιαίτερα της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων. 

 Μάλιστα, η επίδοση των υποκειµένων στη µορφολογική επίγνωση συνθετικά, στο 

σύνολο δηλαδή των κριτηρίων αξιολόγησης, εξήγησε το 51% της διακύµανσης στην 

αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων και το 60% της διακύµανσης στην αναγνωστική 

κατανόηση, ανεξάρτητα από τρεις ελεγχόµενες µεταβλητές: την ηλικία, το κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο του πατέρα και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας. Όπως ανα-

φέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία ως ελεγχόµενη µετα-

βλητή, στα υποκείµενα του δείγµατός µας συνολικά, µπορέσαµε να διαπιστώσουµε την επί-

δραση κάθε µεταµορφολογικής µέτρησης στις εξαρτηµένες µεταβλητές ανεξάρτητα από την 

τάξη φοίτησής τους.  

Φαίνεται, εποµένως, ότι η µορφολογική επίγνωση µπορεί να αποδειχθεί ένας 

σηµαντικός δείκτης πρόβλεψης των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών 

κειµένων. Ωστόσο, το εύρηµα αυτό παρέχει απλά ενδείξεις και θα πρέπει να παραµείνει στο 

επίπεδο µιας απλής καταγραφής. Απαιτούνται διαχρονικά δεδοµένα µε την παρουσία κι 

άλλων, σχετικών µε τις αναγνωστικές δεξιότητες, παραγόντων, όπως π.χ. η φωνολογική επί-

γνωση, το λεξιλόγιο, η κατανόηση του προφορικού λόγου κ.ά.  

Ιδιαίτερα, απαιτείται η διερεύνηση του ρόλου της φωνολογικής επίγνωσης στην εξή-

γηση της διακύµανσης της αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων, αφού όπως διαπιστώνουµε 

και στα ευρήµατα ερευνών σε γλώσσες µε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα, η φωνολο-

γική επίγνωση προβλέπει καλύτερα από τη µορφολογική επίγνωση την ικανότητα αποκωδι-

κοποίησης γραπτών λέξεων τόσο στην Α΄τάξη (Carlisle &Nomanbhoy,1993; Casalis & Louis-

Alexandre, 2000; Rispens et al.,2007) όσο και στη Β΄ τάξη(Carlisle,1995; Casalis & Louis-

Alexandre, 2000). Ωστόσο, στις µελέτες αυτές φαίνεται ότι η µορφολογική επίγνωση διατηρεί 

µια µικρή, αλλά σηµαντική σχέση µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών κειµένων, η 

οποία είναι ανεξάρτητη από την επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης. Παρόµοια ανεξάρτητη 

συµβολή της µορφολογικής επίγνωσης στην Α΄τάξη, µόνο όµως στην ταχύτητα αποκωδικο-

ποίησης, διαπιστώνεται και σε έρευνα στην ελληνική γλώσσα (Μανωλίτσης,2005). Αντίθετα, 

δε διαπιστώνεται ανεξάρτητη συµβολή της µορφολογικής επίγνωσης, στην Α΄ τάξη, σε ένα 

πολύ διαφανές ορθογραφικό σύστηµα, όπως το φινλανδικό(τάξη (Muller & Brady,2001). 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι µεταµορφολογικές µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε, 

παρέχουν περισσότερες ενδείξεις πρόβλεψης για µελλοντικά αποτελέσµατα στην αναγνω-

στική κατανόηση. Το εύρηµα αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, καθώς η γενική εικόνα που 

αναδύεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η µορφολογική επίγνωση είναι ένας 

σηµαντικός δείκτης πρόβλεψης της αναγνωστικής κατανόησης, ανεξάρτητα από τη 

φωνολογική επίγνωση ή/και το λεξιλόγιο στην Α΄τάξη (Muller & Brady,2001) και στη 

Β΄τάξη(Carlisle,1995;Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Ku & Anderson,2003). 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που απασχολούν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες στο 

πεδίο της µορφολογικής επίγνωσης, είναι αν η µεταγλωσσική αυτή ικανότητα αποτελεί ικα-

νοποιητικό δείκτη διαχωρισµού µεταξύ «καλών» και «κακών» αναγνωστών (Fowler & 

Liberman, 1995; Shankweiler et al.,1995; Champion,1997). Στις έρευνες αυτές το ερώτηµα 

απαντάται θετικά, ωστόσο εξετάζεται µόνο ο ρόλος της παραγωγικής µορφολογικής επίγνω-

σης στο διαχωρισµό µεταξύ «καλών» και «κακών» αναγνωστών, συγκρίνοντας µαθητές δια-

φορετικής ηλικίας. Επιπλέον, ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο οµάδων αφορά την αναγνωστική 

ικανότητα γενικά, χωρίς να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

γραπτών κειµένων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα επιδιώξαµε να διερευνήσουµε αν 

όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες των υποκειµένων µας συνιστούν ικανοποιητικό δείκτη 

διαχωρισµού των πληθυσµών των «καλών» και των «κακών» αναγνωστών τόσο ως προς την 

αποκωδικοποίηση όσο και ως προς την κατανόηση γραπτών κειµένων, σε καθεµιά τάξη ξεχω-

ριστά. 

 Όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, για το συγκεκριµένο δείγµα των µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων, η µορφολογική επίγνωση και οι επιµέρους πτυχές που τη συνθέτουν αποτελούν ικα-

νοποιητικό δείκτη διαχωρισµού «καλών» - «κακών» αναγνωστών και στις δύο τάξεις. Πιο συ-

γκεκριµένα, τόσο ο διαχωρισµός «καλών» και «κακών» αναγνωστών µε βάση την επίδοση 

στην αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων όσο και ο διαχωρισµός µε βάση την επίδοση στην 

αναγνωστική κατανόηση, έδειξαν ότι οι διαφορές επίδοσης µεταξύ των δύο οµάδων, σε όλες 

τις µεταµορφολογικές µετρήσεις και στις δύο τάξεις, ήταν σηµαντικές. Φάνηκε, επίσης, ότι 

κάποιες συνιστώσες της µορφολογικής επίγνωσης, όπως η επίγνωση της µορφολογίας της 

σύνθεσης και η παραγωγική µορφολογική επίγνωση, µπορούν να οδηγήσουν σε πιο επιτυχή 

διαχωρισµό «καλών» και «κακών» αναγνωστών τόσο στην Α΄  όσο και στη Β΄τάξη. 

Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί ιδιαίτερα ότι στην παρούσα έρευνα έχουµε σύγκριση σε 

διαφορετικό δείγµα σε κάθε τάξη, δηλαδή συγχρονική έρευνα. ∆ε µελετάται, εποµένως, η δι-

αφοροποίηση στους ίδιους µαθητές, σε διαφορετικές περιόδους, γεγονός που, ενδεχοµένως, 

θα µπορούσε να διαφωτίσει περισσότερο το ζήτηµα του διαχωρισµού «καλών» και «κακών» 

αναγνωστών. Τα ευρήµατά µας παρέχουν απλά το ερέθισµα για περαιτέρω έρευνα, αφού δεν 
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υπάρχουν ιδιαίτερα ερευνητικά δεδοµένα που να αφορούν µαθητές των δύο πρώτων τάξεων 

του δηµοτικού. Είναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι οι διαφορές µεταξύ «καλών» και «κακών» 

αναγνωστών είναι σηµαντικές και παραµένουν σηµαντικές και στη Β΄τάξη, δείχνοντας, πιθα-

νότατα, την αναγκαιότητα ενίσχυσης. 

Η συνολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων µας, δικαιώνει την άποψη που είχαµε αρχικά 

διατυπώσει, ότι η µορφολογική επίγνωση αποτελεί µια σύνθετη µεταγλωσσική ικανότητα και 

συνεπώς η σχέση της µε την αναγνωστική ικανότητα είναι πολύµορφη. Γενικά, από τα ευρή-

µατα της έρευνάς µας διαπιστώνουµε ότι οι επιδόσεις των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων του 

δείγµατός µας σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις σχετίζονται σηµαντικά µε την ικανό-

τητα αποκωδικοποίησης των γραπτών λέξεων. Τα ευρήµατα αυτά επαληθεύουν όχι µόνο την 

άποψη διάφορων ερευνητών για τη συσχέτιση µορφολογικής επίγνωσης και αποκωδικοποίη-

σης στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού (Brittain,1970; Casalis &Louis-Alexandre,2000; 

Rispens et al.,2007) αλλά και τη γενική υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι υπάρχει θετική συνά-

φεια µεταξύ των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης και της ικανότητας αποκωδικοποίησης 

γραπτών λέξεων.  

Η θετική αυτή συνάφεια αντανακλάται και στις δύο συνιστώσες της δεξιότητας αποκω-

δικοποίησης των γραπτών λέξεων, δηλαδή την ακρίβεια και την ταχύτητα ανάγνωσης, όπως 

σχολιάσαµε αναλυτικά παραπάνω. Ωστόσο, ο βαθµός συνάφειας φαίνεται να είναι υψηλότε-

ρος µε την ικανότητα ακρίβειας ανάγνωσης λέξεων απ’ ότι µε την ικανότητα ταχύτητας ανά-

γνωσης λέξεων, επαληθεύοντας έτσι και τη σχετική µας υπόθεση. Βέβαια, όπως διαπιστώ-

σαµε από τις σχετικές συγκρίσεις των άλλων ερευνών µε τη δική µας (Muller& Brady,2001; 

Nagy et al.,2003), η εικόνα στο συγκεκριµένο ζήτηµα είναι συγκεχυµένη, επιβεβαιώνοντας 

ότι η σχέση αυτή επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το σύστηµα γραφής µιας 

γλώσσας, µε αποτέλεσµα οι αναγνωστικές δεξιότητες να αναπτύσσονται µε διαφορετικούς 

ρυθµούς σε διαφορετικά ορθογραφικά συστήµατα (Muller& Brady,2001). Είναι πιθανό, όµως, 

η εικόνα αυτή να οφείλεται και στη διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση των ερευνών ως 

προς την αξιολόγηση της µορφολογικής επιγνωσης αλλά και της αποκωδικοποίησης γραπτών 

κειµένων. 

Φαίνεται, επίσης, να επιβεβαιώνεται τόσο η γενική άποψη που τονίστηκε κατά τη βι-

βλιογραφική επισκόπηση όσο και η σχετική υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι οι επιµέρους πτυ-

χές της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιούνται ως προς 

το βαθµό συνάφειάς τους µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων. Αν και τα 

ευρήµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα άλλων ερευνών για 

τον υψηλότερο βαθµό συσχέτισης της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης µε την αποκω-

δικοποίηση γραπτών λέξεων, σε σχέση µε την κλιτική µορφολογική επίγνωση (Casalis & 
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Louis-Alexandre,2000), εντούτοις στην έρευνά µας η µορφολογική επίγνωση της σύνθεσης 

εµφάνισε τον υψηλότερο βαθµό συσχέτισης. Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται 

πλήρως από τα ευρήµατα άλλων ερευνών (Nagy et al.,2003), αν και η έρευνα στο πεδίο της 

σύνθεσης ή της σύγκρισης των τριών συνιστωσών της µορφολογικής επίγνωσης σε σχέση µε 

την αποκωδικοποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί για µια ακόµα φορά, ότι στην έρευνά µας η µέτρηση 

τόσο της κλιτικής όσο και της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης έγινε µε κριτήριο ίδιας 

µορφής, ίδιας, δηλαδή, γνωστικής διαδικασίας, ενώ η µέτρηση της επίγνωσης της µορφολο-

γίας των σύνθετων λέξεων έγινε µε δύο κριτήρια που απαιτούσαν διαφορετική γνωστική δια-

δικασία από τα δύο προηγούµενα. Είναι πιθανό, εποµένως, η διαφορετική γνωστική διαδικα-

σία να µεσολαβεί σε διαφορετικό βαθµό στη σχέση µε την αποκωδικοποίηση των γραπτών 

λέξεων. Ειδικότερα, αν και η αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών σύνθετων λέξεων 

εµφάνισε την υψηλότερη συσχέτιση µε την αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων, εντούτοις ο 

διαχωρισµός των µορφηµατικών συστατικών σύνθετων λέξεων παρουσίασε συσχέτιση ίση ή 

χαµηλότερη, σε καθεµιά τάξη, σε σχέση µε την παραγωγική µορφολογική επίγνωση. Μάλι-

στα, η εικόνα αυτή είναι ανάλογη και στις δύο διαστάσεις της αποκωδικοποίησης, την ακρί- 

βεια και την ταχύτητα ανάγνωσης, αλλά και στην αναγνωστική κατανόηση. 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν τα ευρήµατά µας για τη σχέση ανάµεσα στη µορφο-

λογική επίγνωση και την αναγνωστική κατανόηση, επειδή η διερεύνηση αυτής της σχέσης, 

κυρίως στην Α΄τάξη, δεν έχει τύχει εκτεταµένης έρευνας, ενώ στον ελληνικό χώρο είναι ανύ-

παρκτη.Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων του δείγµατός µας σε 

όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις σχετίζονται σηµαντικά µε την ικανότητα αναγνωστικής 

κατανόησης, επαληθεύοντας έτσι όχι µόνο τα ευρήµατα άλλων ερευνών(Carlisle, 1995; 
Casalis & Louis-Alexandre, 2000; Muller & Brady,2001), αλλά και τη γενική υπόθεση που 

διατυπώσαµε, ότι υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης 

και της ικανότητας κατανόησης γραπτών κειµένων. 

Είναι αξιοσηµείωτη η επανάληψη της εικόνας που διαπιστώθηκε και στην ανάλυση της 

σχέσης των µεταµορφολογικών ικανοτήτων µε την αποκωδικοποίηση γραπτών λέξεων. Οι 

επιµέρους πτυχές που συνθέτουν τη µορφολογική επίγνωση των µαθητών Α΄και Β΄τάξεων του 

δείγµατος, διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συνάφειάς τους µε την αναγνωστική κατανό-

ηση, επαληθεύοντας έτσι τη σχετική υπόθεση που διατυπώσαµε. Τα ελάχιστα ερευνητικά δε-

δοµένα στο ζήτηµα αυτό αφενός δε συµπεριλαµβάνουν όλες τις πτυχές της µορφολογικής επί-

γνωσης και αφετέρου εφαρµόζουν διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις (Casalis & 

Louis-Alexandre, 2000; Nagy et al.,2003). Θα πρέπει, επίσης, να λάβουµε υπόψη κι εδώ, πα-

ρατηρώντας τον υψηλό βαθµό συσχέτισης της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης, ότι η 
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διαφορετική γνωστική διαδικασία των κριτηρίων της σύνθεσης είναι πιθανό να µεσολαβεί σε 

διαφορετικό βαθµό στη σχέση µε την αναγνωστική κατανόηση. 

Ωστόσο, τα ευρήµατά µας δε φαίνεται να επιβεβαιώνουν πλήρως την άποψη ότι οι µε-

ταµορφολογικές ικανότητες συσχετίζονται σε υψηλότερο βαθµό µε την αναγνωστική κατανό-

ηση απ’ ότι µε την αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων, αφού κάτι τέτοιο δεν επαληθεύ-

τηκε στη Β΄τάξη για την παραγωγική µορφολογική επίγνωση, την αναστροφή µορφηµάτων 

και τη συνολική µέτρηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. Αντίθετα, στην Α΄τάξη 

όλες οι µεταµορφολογικές µετρήσεις συσχετίζονται περισσότερο µε την αναγνωστική κατα-

νόηση, επαληθεύοντας, έτσι, τα ευρήµατα άλλων ερευνών (Muller & Brady,2001). Συνεπώς, 

η σχετική υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθη-

τών Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν υψηλότερη θετική συνάφεια µε την ικανότητα κατανόησης γρα-

πτών κειµένων απ’ ότι µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών κειµένων, επαληθεύεται 

µόνο για την Α΄τάξη. 

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την άποψη για τη στενή σχέση µορφολογικής επίγνωσης 

και αναγνωστικής ικανότητας στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και εγείρουν το 

ερώτηµα για τη µορφή αυτής της σχέσης. Τα ευρήµατα της έρευνάς µας είναι ενδεικτικά και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο ως βάση για περαιτέρω έρευνα ή ως πηγή 

συµπληρωµατικών υποθέσεων και όχι τόσο για γενικεύσεις πάνω στον πληθυσµό. Παρόλα 

αυτά, παρέχουν τρία ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία και επαληθεύουν τις τρεις 

τελευταίες γενικές υποθέσεις µας : 

α) Οι µαθητές του δείγµατος, καθεµιάς τάξης, µε υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις µε-

ταµορφολογικές µετρήσεις έχουν σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις στο τεστ αποκωδικοποίη-

σης γραπτών λέξεων και στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, από τους συµµαθητές 

τους µε χαµηλότερες επιδόσεις στις αντίστοιχες µεταµορφολογικές µετρήσεις. 

β) Όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες των µαθητών του δείγµατος, που αξιολογή-

σαµε, κατόρθωσαν να εξηγήσουν ένα σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης της επίδοσης και 

στα δύο αυτά αναγνωστικά τεστ, ανεξάρτητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές, προσφέροντας 

έτσι κάποιες ενδείξεις για ενδεχόµενες προβλέψεις µεταγενέστερων αποτελεσµάτων των µα-

θητών στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων. 

γ) Όλες οι µεταµορφολογικές ικανότητες των µαθητών του δείγµατος, σε καθεµιά τάξη, 

συνιστούν ικανοποιητικό δείκτη διαχωρισµού των πληθυσµών των «καλών» και των «κακών» 

αναγνωστών τόσο ως προς την αποκωδικοποίηση όσο και ως προς την κατανόηση γραπτών 

κειµένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 9.1  Συµπεράσµατα 

Ο σκοπός της διπλωµατικής µας εργασίας ήταν διπλός. Αφενός να διερευνήσει τη φύση 

και το επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης  ελληνόφωνων µαθητών Α΄ και Β΄ 

τάξεων δηµοτικού και αφετέρου να διερευνήσει τη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις 

δεξιότητές τους στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση γραπτών κειµένων. Όπως έδειξε η βι-

βλιογραφική επισκόπηση, που πραγµατοποιήσαµε, η φύση της µορφολογικής επίγνωσης  των 

µαθητών που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού είναι πολύπλοκη, καθώς οι τρεις 

επιµέρους πτυχές που τη συνθέτουν(επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας, επίγνωση της παρα-

γωγικής µορφολογίας, επίγνωση της µορφολογίας των συνθέτων) ακολουθούν διαφορετικό 

ρυθµό ανάπτυξης. Έδειξε επίσης ότι η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις αναγνωστι-

κές τους ικανότητες έχει πολλές φορές κριθεί σηµαντική. 

Στο εµπειρικό µέρος της εργασίας µας ερευνήσαµε την ανάπτυξη της µορφολογικής 

επίγνωσης σε 90 µαθητές Α΄ τάξης και 95 µαθητές Β΄ τάξης, καθώς και τη σχέση της µε τις 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων) και αναγνωστικής 

κατανόησης. Βασιζόµενοι στις θεωρητικές απόψεις που κυριαρχούν σε σχέση µε το συγκε-

κριµένο θέµα και κατευθυνόµενοι από το διπλό σκοπό µας διατυπώσαµε δέκα γενικές υποθέ-

σεις.  

∆ύο βασικά χαρακτηριστικά της µελέτης µας είναι: α) Η αξιολόγηση της µορφολογικής 

επίγνωσης έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να αξιολογούνται όλες οι επιµέρους πτυχές της και β) 

Η αναγνωστική ικανότητα αξιολογήθηκε ως προς τις δύο συνιστώσες της ξεχωριστά: αποκω-

δικοποίηση γραπτών λέξεων και αναγνωστική κατανόηση. 

Τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

1)  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτή-

των µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών του δείγµατός µας διαφέρει σηµαντικά από τάξη 

σε τάξη, επαληθεύοντας την πρώτη γενική υπόθεση που είχαµε διατυπώσει. Πιο συγκεκρι-

µένα, το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών της Β΄ 

τάξης είναι σηµαντικά υψηλότερο από εκείνο των µαθητών της Α΄ τάξης. Ωστόσο, οι ικανό-

τητες αυτές στις δύο πρώτες τάξεις φοίτησης του ∆ηµοτικού Σχολείου δεν έχουν κατακτηθεί 

επαρκώς. 

2)  Ειδικότερα, τα ευρήµατά µας επαλήθευσαν την υπόθεση, ότι η µέση επίδοση των 

µαθητών της Β΄ τάξης στην αξιολόγηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης είναι σηµα-

ντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ τάξης. 
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3)  Επαληθεύεται, επίσης, η υπόθεση, ότι η µέση επίδοση των µαθητών της Β΄τάξης 

στην αξιολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από 

τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ τάξης.  

4)  Όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, η συνολική µέση επίδοση των µαθητών της Β΄ τά-

ξης στα κριτήρια διαχωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων, τα οποία απαιτούν επίγνωση της 

µορφολογικής δοµής της σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη συνολική µέση επί-

δοση των µαθητών της Α΄ τάξης. Συνεπώς, επαληθεύεται η υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι η 

µέση επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης στην αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης της 

σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη µέση επίδοση των µαθητών της Α΄ τάξης.. Επι-

πλέον, φάνηκε ότι η αναστροφή των µορφηµατικών συστατικών των σύνθετων λέξεων και όχι 

ο διαχωρισµός τους συµβάλλει στη διαφοροποίηση αυτή. 

5) Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι οι επιµέρους πτυχές που συνθέτουν τη µορφολο-

γική επίγνωση των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων (επίγνωση της κλιτικής µορφολογίας, επίγνωση 

της παραγωγικής µορφολογίας, επίγνωση της µορφολογίας της σύνθεσης) εµφανίζουν σηµα-

ντικές διαφορές ως προς το επίπεδο ανάπτυξής τους, επαληθεύοντας έτσι τη δεύτερη γενική 

υπόθεση που είχαµε διατυπώσει. Οι γνωστικές και οι γλωσσικές απαιτήσεις, που προβάλλει η 

κάθε πτυχή, είναι υπεύθυνες για το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης.  

6)  Τα ευρήµατά µας, πιο συγκεκριµένα, επαλήθευσαν την υπόθεση ότι οι µέσες επιδό-

σεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στην αξιολόγηση της κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης 

είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις µέσες επιδόσεις τους στην αξιολόγηση της παραγωγικής 

µορφολογικής επίγνωσης και από τις µέσες επιδόσεις τους στην αξιολόγηση της µορφολογι-

κής επίγνωσης της σύνθεσης. Τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται ως προς τη γνωστική δια-

δικασία που απαιτείται για την επίτευξή τους, αναδεικνύοντας τη σύνθετη δοµή της µορφολο-

γικής επίγνωσης. 

7)  Η υπόθεσή µας, ότι οι µέσες επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στην αξιολό-

γηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης είναι σηµαντικά υψηλότερες από τις µέσες 

επιδόσεις τους στην αξιολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης, επαληθεύεται 

µόνο για τους µαθητές της Α΄ τάξης. Η µέση επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης στην αξιολό-

γηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης δε διαφέρει από τη µέση επίδοσή τους στην 

αξιολόγηση της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης. 

8)  Από τα ευρήµατά µας, γενικά, αναδύεται η πολύπλοκη φύση της µορφολογικής επί-

γνωσης των µαθητών που φοιτούν στις δύο πρώτες τάξεις του δηµοτικού και ενισχύεται η 

άποψη για µια πολύπλευρη αξιολόγηση των επιµέρους πτυχών της µεταγλωσσικής αυτής ικα-

νότητας, ώστε να σχηµατισθεί µια πληρέστερη εικόνα της µορφής τους και του επιπέδου ανά-

πτυξής τους. 
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9)  Επαληθεύτηκε η υπόθεσή µας, ότι οι επιδόσεις των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων στα 

κριτήρια αξιολόγησης της µορφολογικής επίγνωσης εµφανίζουν σηµαντική θετική συνάφεια. 

Οι συσχετίσεις αυτές παρέχουν απλά ενδείξεις για την ενιαία δοµή της µορφολογικής επίγνω-

σης και θα πρέπει να παραµείνουν στα όρια των κριτηρίων που χρησιµοποιήσαµε. 

10)  Η ηλικία των µαθητών καθεµιάς τάξης ξεχωριστά, όπως αποκάλυψε η έρευνά µας, 

φάνηκε να επηρεάζει τις διατοµικές διαφορές,  που παρουσιάστηκαν στο επίπεδο ανάπτυξης 

των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, µόνο των µαθητών της Α΄ τάξης. Κατά συνέπεια, η 

τρίτη γενική υπόθεση, που διατυπώσαµε, ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων µορφολο-

γικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιείται σηµαντικά, σε καθεµιά τάξη 

ξεχωριστά, ανάλογα µε την ηλικία των υποκειµένων, επαληθεύεται µόνο για την Α΄ τάξη. 

11) Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, το φύλο, η σειρά γέννησης και το µέγεθος της 

οικογένειας των µαθητών καθεµιάς τάξης δεν αποτελούν παράγοντες εξήγησης των διατοµι-

κών διαφορών, που παρουσιάστηκαν σε όλες τις ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης. Συνε-

πώς, η τέταρτη γενική υπόθεση, που διατυπώσαµε, ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ικανοτήτων 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων δε διαφοροποιείται σηµαντικά από 

ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες τέτοιους, όπως το φύλο, η σειρά γέννησης  και το µέγε-

θος της οικογένειας των υποκειµένων, επαληθεύεται. 

12) Το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων, όπως 

έδειξαν τα ευρήµατά µας, φάνηκε να επηρεάζει τις διατοµικές διαφορές,  που παρουσιάστη-

καν, µόνο στην αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης της σύνθεσης. Εποµένως, η πέµπτη 

γενική υπόθεσή µας ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων που προέρχονται από γονείς µε υψηλό-

τερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο έχουν υψηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης 

από τους συµµαθητές τους που προέρχονται από γονείς µε χαµηλότερο κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο δεν επαληθεύεται. 

13) Τα αποτελέσµατα για τη σχέση µεταξύ της µορφολογικής επίγνωσης µαθητών Α΄ 

και Β΄ τάξεων µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων έδειξαν ότι οι δύο αυτές 

ικανότητες συσχετίζονται θετικά. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι ικανότητες µορφολογικής επί-

γνωσης, που αξιολογήσαµε σε καθεµιά τάξη, συσχετίστηκαν σηµαντικά µε την επίδοση στο 

κριτήριο αξιολόγησης της ικανότητας αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων. Συνεπώς, επαλη-

θεύεται η έκτη γενική υπόθεση, που διατυπώσαµε, ότι υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των 

ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης και της ικανότητας αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων.  

 14) Όπως έδειξε η έρευνά µας, όλες οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθη-

τών Α΄ και Β΄ τάξεων εµφάνισαν υψηλότερου βαθµού συσχετίσεις µε την επίδοσή τους στην 

ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων απ’ ότι µε την επίδοσή τους στην ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων. 
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Εποµένως, επαληθεύεται η υπόθεση ότι οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών 

Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν υψηλότερη θετική συνάφεια µε την ικανότητα ακρίβειας ανάγνωσης 

λέξεων απ’ ότι µε την ικανότητα ταχύτητας ανάγνωσης λέξεων. 

15) Οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων, 

όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, δε συσχετίστηκαν στον ίδιο βαθµό µε την ικανότητα αποκω-

δικοποίησης γραπτών λέξεων. Η υψηλότερη συσχέτιση της ικανότητας αποκωδικοποίησης 

γραπτών λέξεων διαπιστώθηκε µε την επίδοση στην αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης 

της σύνθεσης και η χαµηλότερη µε την επίδοση στην αξιολόγηση της κλιτικής µορφολογικής 

επίγνωσης. Συνεπώς, η υπόθεσή µας ότι οι επιµέρους πτυχές της µορφολογικής επίγνωσης 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συνάφειάς τους µε την 

ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων, επαληθεύεται. 

16) Τα ευρήµατά µας, για τη σχέση µεταξύ της µορφολογικής επίγνωσης µαθητών Α΄ 

και Β΄ τάξεων και της ικανότητας κατανόησης γραπτών κειµένων, έδειξαν ότι οι δύο αυτές 

ικανότητες συσχετίζονται θετικά. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι ικανότητες µορφολογικής επί-

γνωσης, που αξιολογήσαµε, συσχετίστηκαν σηµαντικά µε την επίδοση στο τεστ κατανόησης 

της πρώτης ανάγνωσης. Εποµένως,, επαληθεύεται η έβδοµη γενική υπόθεση, που διατυπώ-

σαµε, ότι υπάρχει θετική συνάφεια µεταξύ των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης και της 

ικανότητας κατανόησης γραπτών κειµένων των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων.  

17) Ειδικότερα, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι οι επιµέρους πτυχές της µορφολογι-

κής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων συσχετίστηκαν σε διαφορετικό βαθµό µε την 

επίδοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης. Η υψηλότερη συσχέτιση της ικανότη-

τας αναγνωστικής κατανόησης διαπιστώθηκε µε την επίδοση στην αξιολόγηση της µορφολο-

γικής επίγνωσης της σύνθεσης και η χαµηλότερη µε την επίδοση στην αξιολόγηση της κλιτι-

κής µορφολογικής επίγνωσης. Συνεπώς, η υπόθεσή µας ότι οι επιµέρους πτυχές της µορφολο-

γικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων διαφοροποιούνται ως προς το βαθµό συνά-

φειάς τους µε την ικανότητα κατανόησης γραπτών κειµένων, επαληθεύεται. 

18)  Όπως έδειξε η ανάλυση των ευρηµάτων µας, όλες οι ικανότητες µορφολογικής επί-

γνωσης των µαθητών της Α΄τάξης, που αξιολογήσαµε, συσχετίζονται περισσότερο µε την επί-

δοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης απ’ ότι µε την επίδοση στο τεστ αποκωδι-

κοποίησης γραπτών λέξεων. Αντίθετα, στη Β΄τάξη κάποιες ικανότητες µορφολογικής επίγνω-

σης συσχετίζονται το ίδιο ή περισσότερο µε την επίδοση στο τεστ αποκωδικοποίησης γρα-

πτών λέξεων. Συνεπώς, η υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι οι ικανότητες µορφολογικής επί-

γνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν υψηλότερη θετική συνάφεια µε την ικανότητα 

κατανόησης γραπτών κειµένων απ’ ότι µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γραπτών κειµέ-

νων, επαληθεύεται µερικώς, µόνο για τους µαθητές της Α΄τάξης.  
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19)  Όπως προέκυψε από τα ευρήµατα της έρευνάς µας, οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων µε 

υψηλότερες επιδόσεις σε όλες τις µεταµορφολογικές µετρήσεις, που πραγµατοποιήσαµε, εί-

χαν σηµαντικά υψηλότερη επίδοση τόσο στο κριτήριο αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων 

όσο και στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, από τους συµµαθητές τους µε χαµηλό-

τερες επιδόσεις στις ίδιες µεταµορφολογικές µετρήσεις. Κατά συνέπεια, επαληθεύεται η 

όγδοη γενική υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι οι µαθητές Α΄ και Β΄ τάξεων µε υψηλότερες 

ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης έχουν σηµαντικά υψηλότερες ικανότητες στην αποκωδι-

κοποίηση γραπτών λέξεων και στην κατανόηση γραπτών κειµένων από τους συµµαθητές τους 

µε χαµηλότερες ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης. 

20) Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, όλες οι ικανότητες 

µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων, που αξιολογήσαµε, εξήγησαν ένα 

σηµαντικό ποσοστό της διακύµανσης τόσο στην επίδοση στο κριτήριο αποκωδικοποίησης, 

γραπτών λέξεων όσο και στην επίδοση στο τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, ανεξάρ-

τητα από τις ελεγχόµενες µεταβλητές. Φάνηκε, εποµένως, ότι οι ικανότητες αυτές, για το 

συγκεκριµένο δείγµα και τα συγκεκριµένα όργανα µέτρησης, µπορούν να δώσουν κάποιο εί-

δος πρόβλεψης για την επίδοση των µαθητών σε τεστ αποκωδικοποίησης και κατανόησης 

γραπτών κειµένων. Συνεπώς, η γενική υπόθεση, που διατυπώσαµε, ότι οι ικανότητες µορφο-

λογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων προσφέρουν κάποιες ενδείξεις για 

ενδεχόµενες προβλέψεις µεταγενέστερων αποτελεσµάτων των µαθητών στις δεξιότητες απο-

κωδικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων, επαληθεύεται. 

21)  Όπως έδειξαν τα ευρήµατά µας, για το συγκεκριµένο δείγµα των µαθητών Α΄ και 

Β΄ τάξεων, η µορφολογική επίγνωση και οι επιµέρους πτυχές της αποτελούν ικανοποιητικό 

δείκτη διαχωρισµού «καλών» - «κακών» αναγνωστών και στις δύο τάξεις. Πιο συγκεκριµένα, 

τόσο ο διαχωρισµός «καλών» - «κακών» αναγνωστών µε βάση την επίδοση στην αποκωδικο-

ποίηση γραπτών λέξεων όσο και ο διαχωρισµός µε βάση την επίδοση στην αναγνωστική κα-

τανόηση έδειξαν ότι οι διαφορές επίδοσης µεταξύ των δύο οµάδων, σε όλες τις µεταµορφολο-

γικές µετρήσεις και στις δύο τάξεις, ήταν σηµαντικές. Εποµένως, επαληθεύεται η τελευταία 

γενική υπόθεσή µας, ότι οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης των µαθητών Α΄ και Β΄ τά-

ξεων αποτελούν ικανοποιητικό δείκτη διαχωρισµού των πληθυσµών των «καλών» και των 

«κακών» αναγνωστών τόσο ως προς την αποκωδικοποίηση όσο και ως προς την κατανόηση 

γραπτών κειµένων. 
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9.2  Περιορισµοί της έρευνας 

Τα  συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η έρευνά µας υπόκεινται σε ορισµένους περιο-

ρισµούς, οι οποίοι οφείλονται είτε στο σχεδιασµό της ερευνητικής  διαδικασίας, είτε στον 

τρόπο επιλογής του δείγµατος ή των οργάνων συλλογής των δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα: 

1)  Λαµβάνοντας υπόψη ότι το δείγµα δεν επιλέχθηκε µε τυχαίο τρόπο και δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, αλλά περιστασιακό, τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής 

µπορούν να γενικευθούν σε πληθυσµούς που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά µε 

εκείνα του δείγµατός µας, όπως τον τόπο προέλευσης, την ηλικία, το φύλο, την τάξη φοίτη-

σης, την απουσία δίγλωσσης εµπειρίας και την απουσία σοβαρών µαθησιακών δυσκολιών. 

2)  Το γεγονός ότι η αξιολόγηση της κλιτικής αλλά και της παραγωγικής µορφολογικής 

επίγνωσης έγινε µε ίδιας µορφής κριτήριο (κριτήριο αναλογίας λέξεων), ενώ η αξιολόγηση 

της µορφολογικής επίγνωσης  της σύνθεσης έγινε µε κριτήρια που απαιτούσαν διαφορετική 

γνωστική διαδικασία, είναι πιθανό να επηρέασε τα ευρήµατά µας. Επιπλέον, η αξιολόγηση 

τόσο της κλιτικής όσο και της παραγωγικής µορφολογικής επίγνωσης έγινε µε ένα κριτήριο 

αντίστοιχα, ενώ η αξιολόγηση της µορφολογικής επίγνωσης έγινε µε δύο κριτήρια, τα οποία 

απαιτούσαν διαφορετική γνωστική διαδικασία. Εποµένως, είναι πιθανό η διαφοροποίηση 

αυτή να επηρέασε τα συµπεράσµατά µας τόσο σχετικά µε τη φύση και το επίπεδο ανάπτυξης 

της µορφολογικής επίγνωσης όσο και για τη σχέση της µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης 

και κατανόησης γραπτών κειµένων. 

3) Το γεγονός, επίσης, ότι για την αξιολόγηση της ικανότητας αποκωδικοποίησης γρα-

πτών λέξεων δε χρησιµοποιήσαµε κάποιο σταθµισµένο τεστ, αλλά σχεδιάσαµε ένα τεστ, το 

οποίο αποτελείτο από λέξεις µε τέτοια µορφολογική δοµή, ώστε να καλύπτουν και τις τρεις 

πτυχές της µορφολογίας της ελληνικής γλώσσας(κλίση- παραγωγή- σύνθεση), ενδεχοµένως 

να επηρέασε τα συµπεράσµατά µας ως προς την ικανότητα αποκωδικοποίησης και τη σχέση 

της µε τις ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης. 

4) Τέλος, η σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης 

και κατανόησης γραπτών κειµένων δεν µπορεί να θεωρηθεί αιτιώδης. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί 

να υποστηριχτεί από τα ευρήµατά µας αλλά και από τον ερευνητικό σχεδιασµό µας. Επιπλέον, 

οι αναγνωστικές δεξιότητες απαιτούν περισσότερες µετρήσεις, καθώς η ανάγνωση είναι µια 

σύνθετη λειτουργία. Βέβαια, το τεστ κατανόησης της πρώτης ανάγνωσης, που χρησιµοποιή-

σαµε, εµπλέκει µια ποικιλία αναγνωστικών λειτουργιών προσφέροντας µια συνολική εικόνα 

της αναγνωστικής ικανότητας. Ωστόσο, τα ευρήµατα της έρευνάς µας µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν µόνο ως ενδεικτικά στοιχεία σχέσεων και όχι αιτιακών σχέσεων. 
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9.3  Μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας 

Κατά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνάς µας προέκυψαν ποικίλα ερωτή-

µατα και προτάθηκαν πτυχές για περαιτέρω διερεύνηση. Συνεπώς, µε βάση τα ευρήµατά µας, 

προτείνονται κατευθύνσεις για µελλοντικές ερευνητικές  προσπάθειες, προκειµένου να διε-

ρευνηθούν διεξοδικά στενότερα οριοθετηµένες περιοχές. Η ανάπτυξη της µορφολογικής επί-

γνωσης και η πιθανή σχέση της µε την ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας δεν έχει τύχει, 

έως τώρα, διεξοδικής έρευνας στην Ελλάδα. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός, όµως, ότι τα δη-

µιουργήµατα της µορφολογίας, δηλαδή οι λέξεις, παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στη γλώσσα, 

καθώς εµφανίζονται νωρίς στον παιδικό λόγο, πολύ πριν από τις προτάσεις, χρησιµοποιούνται 

για τη δηµιουργία προτάσεων και καταχωρίζονται συνήθως στα λεξικά. Η συνειδητοποίηση 

της µορφολογικής δοµής των λέξεων, όχι µόνο δεν επιτρέπεται να αγνοηθεί, αλλά υπαγορεύει 

την περαιτέρω ενίσχυσή της από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι µελλοντικές κατευθύνσεις της σχετικής έρευνας µπορούν να 

συνοψισθούν στα εξής: 

1)  Όσον αφορά στη φύση και την εξέλιξη της µορφολογικής επίγνωσης, η µελλοντική 

έρευνα, µε διαχρονικά και πειραµατικά δεδοµένα, µπορεί να καταλήξει σε κάποια συµπερά-

σµατα και να αναδείξει, ενδεχοµένως, την πορεία ανάπτυξης όλων των επιµέρους πτυχών της 

µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας, καθώς  και την ηλικία στην οποία κατακτώνται επαρκώς 

αυτές οι πτυχές(κλιτική και παραγωγική µορφολογική επίγνωση, επίγνωση της σύνθεσης). Οι 

πληροφορίες που θα παράσχει τέτοια έρευνα αναµένεται να απαντήσουν στο ερώτηµα που 

προέκυψε από την παρούσα µελέτη, κατά πόσο δηλαδή η συστηµατικότερη µάθηση της ανά-

γνωσης και της γραφής, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, ενισχύει την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης. 

2) Αξίζει, επίσης, η µελλοντική έρευνα να διερευνήσει, µε διαχρονικά δεδοµένα, τη λει-

τουργία της µορφολογικής επίγνωσης στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και να αναζητήσει 

τους πιθανούς παράγοντες διαφοροποίησης ή οµοιότητας αυτής της λειτουργίας 

3) Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι µαθητές αλλά και ενήλικες µε γλωσσικές 

µαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία έχουν εκτεταµένα προβλήµατα στο χειρισµό των κλιτικών 

επιθηµάτων (Liberman et al.,1985).Η διερεύνηση, εποµένως, της κλιτικής µορφολογικής επί-

γνωσης σε παιδιά µε γλωσσικές διαταραχές ή δυσλεξία είναι απαραίτητη, προκειµένου να 

προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν έγκαιρα πιθανές µελλοντικές γλωσσικές δυσκολίες των 

παιδιών, που έχουν ελλιπή ικανότητα κλιτικής µορφολογικής επίγνωσης. 

4)  Οι διατοµικές διαφορές στο επίπεδο ανάπτυξης της µορφολογικής επίγνωσης καθι-

στούν αναγκαία την πληρέστερη διερεύνηση ενδογενών παραγόντων που είναι πιθανό να την 

επηρεάζουν, όπως η ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, η έκταση του λεξιλογίου,  
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η λεκτική και η µη λεκτική νοηµοσύνη, η βραχύχρονη µνήµη, οι αντιληπτικές ικανότητες, η 

συντακτική επίγνωση και η φωνολογική επίγνωση, η οποία φαίνεται να συνδέεται µε την 

ανάπτυξη της µορφολογικής επίγνωσης και, κυρίως, µε την παραγωγική µορφολογική επί-

γνωση. 

5)  Τα ευρήµατά µας, γενικότερα, έδειξαν ότι οι ικανότητες µορφολογικής επίγνωσης 

των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων σχετίζονται τόσο µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης γρα-

πτών λέξεων όσο και µε την ικανότητα κατανόησης γραπτών κειµένων. Προκύπτει, όµως, το 

ερώτηµα αν οι σχέσεις αυτές διατηρούν την ισχύ τους ή αλλάζουν µορφή, στις επόµενες 

τάξεις του δηµοτικού. Προκειµένου να απαντηθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα, απαιτείται η διε-

ξαγωγή εµπεριστατωµένων πειραµατικών και διαχρονικών ερευνών, µε τη χρήση πολλαπλών 

κριτηρίων για την αξιολόγηση των δύο αυτών συνιστωσών της ανάγνωσης. 

6) Ένα άλλο ερώτηµα που ανακύπτει έχει να κάνει µε την προγνωστική αξία της µορ-

φολογικής επίγνωσης στην εκµάθηση της ανάγνωσης, σε σχέση µε άλλες µεταγλωσσικές ικα-

νότητες. Για την απάντησή του απαιτείται µελλοντική έρευνα µε διαχρονικά και πειραµατικά 

δεδοµένα, η οποία θα αξιολογεί όλες τις µεταγλωσσικές ικανότητες των παιδιών πριν από την 

επαφή τους µε τη συστηµατική µάθηση και διδασκαλία της ανάγνωσης. Η απάντηση σε ένα 

τέτοιο ερώτηµα έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ορθή εκτίµηση της προ-

γνωστικής αξίας που έχει η µορφολογική επίγνωση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποκω-

δικοποίησης και κατανόησης γραπτών κειµένων, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες µεταγλωσσι-

κές ικανότητες και ιδιαίτερα τη φωνολογική επίγνωση, η οποία έχει αποδειχτεί ισχυρός παρά-

γοντας πρόβλεψης της αναγνωστικής ικανότητας. Μια µακροχρόνια θετική σχέση της µορφο-

λογικής επίγνωσης των παιδιών του Νηπιαγωγείου µε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης γραπτών κειµένων θα προσέφερε νέες κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία. 

 

 
9.4 Ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις 

Η έρευνά µας έχει ιδιαίτερη ψυχοπαιδαγωγική αξία, αφού διερευνά εκτεταµένα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της µορφολογικής επίγνωσης µιας συγκεκριµένης ηλι-

κιακής οµάδας παιδιών και συγκεκριµένα µαθητών των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού, οι 

οποίοι βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ανάγνωσης. Εποµένως, η µορφή της σχέσης της 

µορφολογικής επίγνωσης µε τις αναγνωστικές τους δεξιότητες, µπορεί να προσφέρει συγκε-

κριµένα στοιχεία για την καλλιέργεια της µεταγλωσσικής αυτής ικανότητας στις δύο πρώτες 

τάξεις. 
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Θα πρέπει, όµως, να τονιστεί ότι η µορφή αυτής της σχέσης δεν έχει διερευνηθεί λεπτο-

µερώς στον ελληνικό χώρο. Γενικά, η έρευνα πάνω στη µορφολογική επίγνωση και στη σχέση 

της µε τη µάθηση της ανάγνωσης δεν είναι ακόµα ένα ώριµο πεδίο µελέτης.  Επιπλέον, οι ψυ-

χοπαιδαγωγικές προτάσεις που κάνουµε υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς που πρανα-

φέρθηκαν. Εκτιµούµε, ωστόσο, ότι οι προτάσεις αυτές µπορούν να συµβάλουν στην καλ-

λιέργεια της ικανότητας συνειδητοποίησης της µορφολογικής δοµής των λέξεων και να οδη-

γήσουν στην αύξηση του αριθµού των αναπαραστάσεων των µορφηµάτων στο νοητικό λε-

ξικό. Αφήνοντας, εξάλλου, τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι τους, µε τα δικά τους µέσα, 

τη µορφολογική ανάλυση, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι εγγενώς έτοιµοι γλωσσολογικά, είναι πι-

θανό να µείνουν πίσω από τους συνοµηλίκους τους στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, στην ανα-

γνώριση των λέξεων, στην αναγνωστική κατανόηση και στην ορθογραφία. 

Οι ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις που προκύπτουν µε βάση τα αποτελέσµατα της εργα-

σίας µας είναι οι εξής: 

1)  Τα ευρήµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση όλων των επιµέρους πτυχών της 

µορφολογικής επίγνωσης, µε τη χρήση διάφορων κριτηρίων αξιολόγησης διαφορετικής γνω-

στικής διαδικασίας, µπορούν να δώσουν κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο 

αξιολόγησης και για την αναπτυξιακή πορεία των ικανοτήτων µορφολογικής επίγνωσης, ώστε 

να τις καλλιεργήσουν, αφού η µορφολογική επίγνωση είναι µια ικανότητα, η οποία µπορεί να 

ενισχυθεί µε εξάσκηση. 

2)  Οι δραστηριότητες εξάσκησης είναι προτιµότερο να έχουν παιγνιώδη µορφή, ώστε 

αφενός να είναι ευκολότερη η αντίληψή τους από τα παιδιά και αφετέρου να κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον τους. 

3)  Τα συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας οδηγούν προς την κατεύθυνση να αρχίζει 

η εξάσκηση µε δραστηριότητες που ενισχύουν την ευαισθησία των παιδιών στην κλιτική 

µορφολογική δοµή και να προχωράει προοδευτικά προς την ευαισθησία στη δοµή των σύνθε-

των και παράγωγων λέξεων. 

4) Έτσι, σε πρώτη φάση, τα παιδιά µπορούν να έρθουν σε επαφή µε τα κλιτικά επιθή-

µατα µέσα από παιγνιώδη µορφή, όπως για παράδειγµα το παιχνίδι µε τις δύο κούκλες-

ζωάκια, που εφαρµόσαµε στο κριτήριο αναλογίας λέξεων. Θα πρέπει, όµως, να αποφεύγεται 

σε µεγάλο βαθµό η οµοηχία των κλιτικών επιθηµάτων, γιατί έτσι δεν επιτυγχάνεται η συνει-

δητοποίησή τους, αλλά εξασκείται µια αναλογική ικανότητα. Επίσης, τα παιδιά µπορούν να 

ασκηθούν στο χωρισµό των λέξεων σε θέµατα και κλιτικά επιθήµατα αλλά και στη σύνθεσή 

τους. Βέβαια, τα κλιτικά επιθήµατα έχουν αφηρηµένη µορφή και συνεπώς είναι πιο δύσκολος 

ο χειρισµός τους, γι’ αυτό καλό θα είναι η δραστηριότητα αυτή να ξεκινά µε τα πιο οικεία και 

συχνόχρηστα(π.χ. τρέχ-ω, τραγουδ-άµε, γράφ-ουν κτλ.). Κατά την αντίστροφη πορεία δίνονται 
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στα παιδιά µόνο τα θεµατικά µορφήµατα και καλούνται να σχηµατίσουν µία κλιτή λέξη (π.χ. 

παίζ- > παίζουν). Μπορούν, επίσης, να εφαρµοστούν δραστηριότητες µε  τη χρήση ψευδολέ-

ξεων σε σηµασιολογικό συγκείµενο, κατά τα πρότυπα του «wug» τεστ της Berko, µε χρήση 

εικόνων. 

5)  Σε δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ενσωµατώσει δραστηριότητες που 

καλλιεργούν την ικανότητα των παιδιών να χειρίζονται τη µορφολογική δοµή των σύνθετων 

και των παράγωγων λέξεων, σε παιγνιώδη πάντα µορφή. Στην περίπτωση των σύνθετων λέ-

ξεων µπορεί να εφαρµόσει το παιγνίδι µε το τρενάκι που χρησιµοποιήσαµε στα κριτήρια δια-

χωρισµού και αναστροφής µορφηµάτων. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την ικανότητα σχηµατι-

σµού σύνθετων λέξεων από δύο ανεξάρτητες λέξεις ή την ικανότητα να αντιλαµβάνονται το 

ένα συστατικό της σύνθετης λέξης µετά την αφαίρεση του άλλου(π.χ αφαιρώντας το β΄ συν-

θετικό, κιτρινοπράσινος> κίτρινος). Στην περίπτωση των παράγωγων λέξεων, µπορεί να ξεκι-

νήσει µε τα πιο παραγωγικά προθήµατα( ξε-, α-) και επιθήµατα(-ακι, -ουλα), να συνεχίσει, 

έπειτα, στα επιθήµατα που αλλάζουν τη γραµµατική κατηγορία της βάσης στην οποία προ-

σφύονται, χωρίς όµως να προκαλούν φωνολογική µετατροπή(π.χ. χαρτί>χάρτινος) και σε τε-

λευταίο στάδιο στα επιθήµατα που προκαλούν φωνολογική µετατροπή( π.χ. τρέχω>τρέξιµο). 

Η συνειδητοποίηση της δοµής των παράγωγων λέξεων µπορεί να ενισχυθεί µε παιγνιώδη 

µορφή, παρόµοια µε αυτή που αναφέραµε πριν στην κλιτική µορφολογική δοµή. Επιπλέον, 

µπορεί να δίνονται στα παιδιά τα παραγωγικά επιθήµατα και να καλούνται να συνδυάσουν 

ένα θεµατικό µόρφηµα για να σχηµατιστεί λέξη. 

6)  Η ενίσχυση της µορφολογικής επίγνωσης µπορεί να γίνεται και σε οποιαδήποτε 

άλλη ευκαιρία κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε µια ποικιλία δραστηριοτήτων. Η εφαρµογή 

δραστηριοτήτων παιγνιώδους µορφής, η χρήση εποπτικού υλικού, η χρήση Η/Υ µπορούν να 

προσφέρουν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί, επίσης, ο εκπαιδευτικός να επινοεί 

µικρές ιστορίες που να περιέχουν, για παράδειγµα, πολλές σύνθετες λέξεις( «Ήταν, κάποτε, 

ένα αγόρι, ο Πέτρος, που µπέρδευε τα χρώµατα. Έβλεπε από µακριά µια βάρκα και δεν ήξερε αν 

ήταν κιτρινοπράσινη ή πρασινοκόκκινη. Έβλεπε το ξύλο του τραπεζιού και δεν ήξερε αν ήταν 

ασπρόµαυρο ή µαυροκίτρινο………………….»). 

7)  Με βάση τις διαπιστώσεις της παρούσας έρευνας οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διε-

ρευνήσουν τη σχέση της µορφολογικής επίγνωσης µε την ικανότητα αποκωδικοποίησης των 

γραπτών λέξεων, σχηµατίζοντας οµάδες λέξεων µε κοινά µορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

τρισύλλαβες οικείες λέξεις µε αποκλειστικά κλιτικά χαρακτηριστικά, όπως γράφουµε, θέλετε, 

αρχίζεις, άνθρωποι κ.ά.), προκειµένου να εντοπίζουν τόσο τις φωνολογικές όσο και τις µορ-

φολογικές διαστάσεις σε περιπτώσεις δυσκολιών στην ανάγνωση, όπως η µερική παραφθορά 

κάποιων κλιτικών επιθηµάτων. Μπορούν, επίσης, να εξασκούν τα παιδιά στην ανάγνωση 
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σύνθετων λέξεων, οι οποίες ως πολυσύλλαβες επιβραδύνουν την ταχύτητα της ανάγνωσης και 

φυσικά την ταχύτητα της κατανόησης. 

8)  Ας µην ξεχνάµε ότι ανάγνωση σηµαίνει κατανόηση και ο κύριος ρόλος των µορφη-

µάτων είναι σηµασιολογικός. Τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειώνονται µε τις σηµασιολογικές 

µονάδες (προθήµατα, επιθήµατα,θέµατα) και να αντιλαµβάνονται το ρόλο τους στη διαµόρ-

φωση της σηµασίας αυτού που διαβάζουν. Μπορεί, εποµένως, ο εκπαιδευτικός να εστιάζει 

την προσοχή των παιδιών στις σηµασιολογικές µονάδες των λέξεων, ενισχύοντας, µε τον 

τρόπο αυτό, και το λεξιλόγιο των παιδιών. Εξάλλου, ένας από τους στόχους του Αναλυτικού 

Προγράµµατος Σπουδών της ελληνικής γλώσσας για το ∆ηµοτικό σχολείο είναι να µπορεί ο 

µαθητής να αποσαφηνίζει,να εµπλουτίζει και να σταθεροποιεί σχετικό λεξιλόγιο(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-

Π.Ι.,2002:23). Η σύνδεση των µορφηµατικών µονάδων µε µια κατανόηση του σηµασιολογι-

κού και συντακτικού τους ρόλου παρέχει τρόπους ενίσχυσης της µνηµονικής συγκράτησης 

των λέξεων. 

9)  Η ισχύς των παραπάνω ψυχοπαιδαγωγικών προτάσεων θα αυξηθεί εφόσον 

µελλοντικές διαχρονικές έρευνες δείξουν ότι οι πρώιµες δεξιότητες µορφολογικής επίγνωσης 

µπορούν να προβλέψουν κάποιες από τις όψεις της αναγνωστικής ικανότητας (π.χ. ακρίβεια, 

ταχύτητα.και ευχέρεια ανάγνωσης, αναγνωστική κατανόηση).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

• Πίνακες πολλαπλών συγκρίσεων µε το κριτήριο Scheffe των επιδόσεων στο διαχωρισµό 

µορφηµάτων, στην αναστροφή µορφηµάτων, στη συνολική επίγνωση της σύνθεσης και στη 

συνολική µορφολογική επίγνωση ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα 

και της µητέρας των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος(Α1 – Α2). 

• Πίνακας συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων στην ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων(Α3). 

• Πίνακες συσχέτισης των ελεγχόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών της παλινδροµικής 

ανάλυσης µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές, των ελεγχόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών µεταξύ 

τους αλλά και µε τις άλλες ανεξάρτητες µεταβλητές (Α4-Α6). 

• Ιστογράµµατα συχνότητας των επιδόσεων των υποκειµένων στις µετρήσεις 

µορφολογικής επίγνωσης. 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

• Υπόδειγµα ατοµικού δελτίου εξέτασης 

• Ειδικά φύλλα αξιολόγησης των κριτηρίων µορφολογικής επίγνωσης 

• Κριτήριο αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων 

• Κριτήριο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης 

• Κατηγοριοποίηση επαγγελµάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 
 
 

Πίνακας Α 1 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το κριτήριο Scheffe των επιδόσεων στο διαχωρισµό µορφηµάτων ,στην 

αναστροφή µορφηµάτων, στη συνολική επίγνωση της σύνθεσης και στη συνολική µορφολογική επίγνωση 

ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του πατέρα των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος 

 
∆ιαχωρισµός 

µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 17,62 20,91 24 
Μεσαίο 13,24 - 3,29 6,38 
Ανώτερο 22,55* 9,32 - 3,09 
Ανώτατο 25,84* 12,60 3,29 - 
Αναστροφή 

Μορφηµάτων(ΑΝΑΣ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 14,56 22,46 26,75* 
Μεσαίο 15,34 - 7,89 12,19 
Ανώτερο 29,83* 14,49 - 4,3 
Ανώτατο 27,36* 12,01 2,48 - 

Συνολική µορφ. επίγνωση 
της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 16,09 21,68 25,38* 
Μεσαίο 14,29 - 5,59 9,28 
Ανώτερο 26,19* 11,90 - 3,69 
Ανώτατο 26,60* 12,31 0,41 - 

Συνολική µορφολογική 
επίγνωση (ΣΥΝΜΕ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 10,2 18,55 16,93 
Μεσαίο 9,08 - 8,34 6,72 
Ανώτερο 19,13* 10,04 - 1,62 
Ανώτατο 20,03* 10,95 0,9 - 

 *p<.05 
 
                 Σηµείωση: Οι διαφορές των µέσων όρων επίδοσης για τους µαθητές της Α΄τάξης εµφανίζονται  

                        κάτω από τη διαγώνιο, ενώ για τους µαθητές της Β΄ τάξης πάνω από τη διαγώνιο. 
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Πίνακας Α 2 

Πολλαπλές συγκρίσεις µε το κριτήριο Scheffe των επιδόσεων στο διαχωρισµό µορφηµάτων,στην 

αναστροφή µορφηµάτων, στη συνολική επίγνωση της σύνθεσης και στη συνολική µορφολογική επίγνωση 

ανάλογα µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της µητέρας των µαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων του δείγµατος 

 
∆ιαχωρισµός 

µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 0,38 10,41 17,1 
Μεσαίο 6,27 - 10,03 16,69 
Ανώτερο 15,53 9,26 - 6,67 
Ανώτατο 19,95* 13,68 4,42 - 
Αναστροφή 

Μορφηµάτων(ΑΝΑΣ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 0,96 12,82 22,54* 
Μεσαίο 3,95 - 11,86 21,58* 
Ανώτερο 12,6 8,66 - 9,72 
Ανώτατο 22,85* 18,91* 10,25 - 

Συνολική µορφ. επίγνωση 
της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 0,67 11,62 19,81* 
Μεσαίο 5,11 - 10,94 19,14* 
Ανώτερο 14,06 8,96 - 8,09 
Ανώτατο 21,4* 16,29* 7,33 - 

Συνολική µορφολογική 
επίγνωση (ΣΥΝΜΕ) Κατώτερο Μεσαίο Ανώτερο Ανώτατο 

Κατώτερο - 1,56 10,84 14,78* 
Μεσαίο 3,48 - 9,28 13,23 
Ανώτερο 13,53 10,05 - 3,95 
Ανώτατο 15,45* 11,96 1,92 - 

 *p<.05 
 
                 Σηµείωση: Οι διαφορές των µέσων όρων επίδοσης για τους µαθητές της Α΄τάξης εµφανίζονται  

                        κάτω από τη διαγώνιο, ενώ για τους µαθητές της Β΄ τάξης πάνω από τη διαγώνιο. 
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Πίνακας Α 3 

Κατανοµή συχνοτήτων των ορθών απαντήσεων των µαθητών Α΄και Β΄ τάξεων του δείγµατος  

µε βάση τις απαντήσεις τους στην ακρίβεια ανάγνωσης  λέξεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Α΄ τάξη 
Ν=90

Β΄ τάξη 
Ν=95

Θέµατα κριτηρίου 
 

f % f % 
1 έχασα 89 98,9 94 98,9
2. βροχερός 75 83 88 92,6 
3. νεροµπογιές 77 85,6 88 92,6 
4. κύµατα 84 93,3 93 97,9 
5. γελαστός 83 92,2 94 98,9 
6. ξαναπέφτω 72 80 88 92,6 
7. έφερες 84 93 85 89,5 
8. διάβασµα 69 76,7 78 82,1 
9. χιονοπόλεµος 81 90 91 95,8 
10. κόλλησα 72 80 86 90,5 
11. ξεφορτώνω 83 92,2 91 95,8 
12. χαρτοπετσέτα 70 77,8 82 86,3 
13. µέλισσες 84 93,3 90 94,7 
14. αληθινός 84 93,3 92 96,8 
15. κρυφογελώ 58 64,4 84 88,4 
16. χορευτές 51 56,7 71 74,7 
17. γατάκι 87 96,7 93 97,9 
18. καγκελόπορτα 60 66,7 59 62,1 
19. απλώνουν 85 94,4 88 92,6 
20. µυτούλα 86 95,6 92 96,8 
21. λουλουδότοπος 64 71,1 69 72,6 
22. ύψος   85 94,4 91 95,8 
23. σβήσιµο 72 80 88 92,6 
24. αυγοθήκη 70 77,8 80 84,2 
25. ονειρεύεται 67 74,4 82 86,3 
26. πάνινο 69 76,7 71 74,7 
27. τυρόπιτα 80 88,9 85 89,5 
28. έκλεψαν 71 78,9 81 85,3 
29. µακρινός 78 86,7 91 95,8 
30. νεροπότηρο 73 81,1 76 80 
31. ψαρεύουµε 79 87,8 86 90,5 
32. συννεφιά 70 77,8 79 83,2 
33. κιτρινόµαυρος 31 34,4 55 57,9 
34. βαρέθηκαν 80 88,9 77 81,1 
35. ξεσκονίζετε 72 80 86 90,5 
36. λαχανόσουπα 57 63,3 71 74,7 
37. ποντικοί 44 48,9 46 48,4 
38. ευτυχισµένος 72 80 86 90,5 
39. γαϊδουράκι 76 84,4 90 94,7 
40. πηγαινοέρχοµαι 60 66,7 87 91,6 
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Πίνακας Α 4 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) των ελεγχόµενων ανεξάρτητων  µεταβλητών της  

παλινδροµικής ανάλυσης µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές(αναγνωστικές µετρήσεις) 

 

 

 

 
 

 

            *p < .05 ,   **p < .01   
 
 

Πίνακας Α 5 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) των ελεγχόµενων ανεξάρτητων  µεταβλητών 

 της παλινδροµικής ανάλυσης µεταξύ τους 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           **p < .01   
 
 

Πίνακας Α 6 

∆είκτες συσχέτισης(Pearson r) των ελεγχόµενων ανεξάρτητων  µεταβλητών 

µε τις υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές της παλινδροµικής ανάλυσης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          **p < .01    
 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΡΑΠΤΩΝ 
ΛΕΞΕΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

1. Ηλικία 0,52** 0,32** 
2. Κοιν. επ. πατέρα 0,31** 0,30** 
3. Κοιν. επ. µητέρας              0,17* 0,30** 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
 Κοιν. επ. πατέρα Κοιν. επ. µητέρας 

1. Ηλικία 0,05 0,04 
2. Κοιν. επ. πατέρα -     0,61** 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΛΙΤΑΝ ΠΑΡΑΝ ∆ΙΑΧ ΑΝΑΣ ΣΥΝΣΥΝ ΣΥΝΜΕ 

1. Ηλικία 0,26** 0,39** 0,20** 0,35** 0,30** 0,35** 

2. Κοιν. επ. πατέρα 0,22** 0,21** 0,33** 0,35** 0,37** 0,33** 

3. Κοιν. επ. µητέρας 0,20** 0,19** 0,33** 0,33** 0,35** 0,31** 
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        Ιστογράµµατα συχνότητας των επιδόσεων των µαθητών της Α΄ τάξης στις µετρήσεις   

        µορφολογικής επίγνωσης 
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  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά                                Κριτήριο αναλογίας  λέξεων µε παραγωγικά 

    µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΚΛΙΤΑΝ)                          µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΠΑΡΑΝ) 
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Κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ)                      Κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων(∆ΙΑΧ)   
 

 
        

    Συνολική επίγνωση της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ)                        Συνολική Μορφολογική Επίγνωση(ΣΥΝΜΕ)            
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   Ιστογράµµατα συχνότητας των επιδόσεων των µαθητών της Β΄ τάξης στις µετρήσεις 

   µορφολογικής επίγνωσης    
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      µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΚΛΙΤΑΝ)                    µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΠΑΡΑΝ)                                                   
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      Κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων(ΑΝΑΣ)                Κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων(∆ΙΑΧ) 
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        Συνολική επίγνωση της σύνθεσης (ΣΥΝΣΥΝ)                  Συνολική Μορφολογική Επίγνωση(ΣΥΝΜΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  ΜΑΘΗΤΗ  Νο………………… 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΙ∆ΙΟΥ:………………………………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:…………………………………………………………………….............. 

ΤΑΞΗ:………………………………………………………………………………….. 

ΦΥΛΟ:…………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………………………………… 

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………. 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:………………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………………………………………. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:……………………………………………………… 

ΗΛΙΚΙΑ:………………………………………………………………………………. 

       

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 

 
 

α/α ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1 Κλιτική µορφολογική επίγνωση(ΚΛΙΤΑΝ)  
2 Παραγωγική µορφολογική επίγνωση(ΠΑΡΑΝ)  
3 ∆ιαχωρισµός µορφηµάτων (∆ΙΑΧ)  
4 Αναστροφή µορφηµάτων (ΑΝΑΣ)  
5 Μορφολογική επίγνωση της σύνθεσης (3-4) (ΣΥΝΣΥΝ)  
6 Μορφολογική επίγνωση συνθετικά(1-4)(ΣΥΝΜΕ)  
7 Ακρίβεια ανάγνωσης λέξεων  
8 Ταχύτητα ανάγνωσης λέξεων  
9 Αποκωδικοποίηση(ακρίβεια και ταχύτητα ανάγνωσης)  
10 Αναγνωστική κατανόηση  
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  1.  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε κλιτικά µορφολογικά χαρακτηριστικά (ΚΛΙΤΑΝ) 

    
                     ∆οκιµαστικά θέµατα 

α) σκίζω- έσκισα 

     δένω -  

 

β)  άντρες- άντρας 

     άρχοντες-  

 

γ)  διαβάζω- διαβάζουµε 

     φτιάχνω-  

 

 
                     Θέµατα Αξιολόγησης 
 

1.    πράγµα-πράγµατα 

       δέρµα-  

 

2.    οδηγώ- οδήγησα 

        βοηθώ- 

 

3.    ποτίζω- ποτίζουν 

       σιδερώνω-  

 

4.    εργάτης- εργάτες 

       µαθητής-  

 

5.    χτίζω-έχτισα 

       βάφω- 

 

6.    δάσoς-δάση 

       λάθος-  

 

7.    σηκώνω- σηκώνοµαι 

       πλένω-  

 

8.    ντύνοµαι- ντύθηκα 

       ζεσταίνοµαι-  

 

9.    εικόνες- εικόνα 

       γέφυρες-  

 

10.  µένω- έµεινα 

       φεύγω- 

 

 
                     1.Βαθµός ΚΛΙΤΑΝ :  
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  2.  Κριτήριο αναλογίας λέξεων µε παραγωγικά µορφολογικά χαρακτηριστικά(ΠΑΡΑΝ) 

    
                     ∆οκιµαστικά θέµατα 

α)  πολεµιστής- πολεµώ 

    τραγουδιστής - 

 

β)  σβήνω- σβηστός 

      κλείνω- 

 

γ)  µάγος- µαγεύω 

     χορός- 

 

 
                     Θέµατα Αξιολόγησης 
 

1.    σπίτι- σπιτάκι 

       άνθρωπος-  

 

2.    γράφω- γράψιµο 

       τρέχω-  

 

3.    πόρτα- πορτούλα 

       βάρκα-  

 

4.    βίδα- ξεβιδώνω 

       κλειδί-  

 

5.   σταµατηµένος-σταµατώ  

       αγαπηµένος - 

 

6.    κρύβω- κρυφτό 

       ανοίγω-  

 

7.    φόβος- φοβερός 

       τύχη-  

 

8.    ξύλο- ξύλινο 

       χαρτί-   

 

9.    νόστιµος-νοστιµιά 

       όµορφος-  

 

10.  καθαρίζω- καθάρισµα 

      σφυρίζω-  

 

  
                 2. Βαθµός ΠΑΡΑΝ :  
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  3. Κριτήριο διαχωρισµού µορφηµάτων (∆ΙΑΧ) 
 

                      

                      

                      ∆οκιµαστικά θέµατα 

 

α)  αλατοπίπερο  

β)  µπαινοβγαίνω  

γ)  καστανόξανθη  

 
                      
                        
                      Θέµατα Αξιολόγησης 
 

1.    ρυζόγαλο  

2.    χαρτοπόλεµος  

3.    κοκκινόασπρος  

4.    ανεβοκατεβαίνω  

5.    σκουπιδότοπος  

6.    σιγοτραγουδώ  

7.    τραπεζοµάντιλο  

8.    ανοιγοκλείνεις  

9.    γαλαζοπράσινος  

10.  αναβοσβήνουµε  

 
 
 
                   3. Βαθµός ∆ΙΑΧ : 
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  4. Κριτήριο αναστροφής µορφηµάτων (ΑΝΑΣ) 
 

 
                      

                     ∆οκιµαστικά θέµατα 

 

α)  κιτρινοπράσινος  

β)  γατόψαρο  

γ)  µαχαιροπήρουνα  

 
                      
                        
                       
                      Θέµατα Αξιολόγησης 
 

1.    στενόµακρο  

2.    χιονόνερο  

3.    πονοκέφαλος  

4.    γλυκόξινο  

5.   ασπρόµαυρος  

6.   νερολούλουδο  

7.   κουκλόσπιτο  

8.   κοντόχοντρος  

9.   σπιρτόκουτο  

10. ψηλόλιγνος  

 
 
                   4. Βαθµός ΑΝΑΣ :  
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  5. Κριτήριο αποκωδικοποίησης λέξεων 

                
                 έχασα                                                     µέλισσες 

 
                 βροχερός                                                αληθινός 
 
                 νεροµπογιές                                           κρυφογελώ 

 
                   κύµατα                                                   χορευτές 

 
                   γελαστός                                                 γατάκι 

 

                   ξαναπέφτω                                              καγκελόπορτα 

 

 έφερες                                                    απλώνουν 

 
 διάβασµα                                                µυτούλα 

 

                   χιονοπόλεµος                                         λουλουδότοπος 

 

 κόλλησα                                                 ύψος 

 
                 ξεφορτώνω                                             σβήσιµο 
 
  
                    χαρτοπετσέτα                                        αυγοθήκη 
                



 256

                    ονειρεύεται     βαρέθηκαν 

 

                     πάνινο   ξεσκονίζετε 

                   

                     τυρόπιτα  λαχανόσουπα 

                   

                     έκλεψαν                                                ποντικοί 

 

                  µακρινός                                                ευτυχισµένος 

                   

                    νεροπότηρο                                            γαϊδουράκι 
  
                   
                    ψαρεύουµε                                             πηγαινοέρχοµαι 
 
  
  συννεφιά 
 
 
                    κιτρινόµαυρος 
 
 
                 
 
                  
 

Αριθµός σωστών λέξεων  Βαθµός ακρίβειας ανάγνωσης  

Συνολικός χρόνος ανάγνωσης  Βαθµός ταχύτητας ανάγνωσης  

                                                    Συνολικός Βαθµός αποκωδικοποίησης  
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  6. Κριτήριο αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης 
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 Βαθµός αναγνωστικής κατανόησης: 
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  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
 
 

Ανώτατο 

 

• Πολιτικός Μηχανικός 

• ∆άσκαλος- ∆ασκάλα  

• Καθηγητής- Καθηγήτρια  

• Καθηγητής ΤΕΙ- Καθηγήτρια ΤΕΙ 

• Καθηγήτρια Μουσικής  

• Γυµναστής- Γυµνάστρια  

• Οικονοµολόγος 

• Αρχαιολόγος 

• Χηµικός 

• Αρχιτέκτονας 

• ∆ικηγόρος 

• Αξιωµατικός Ενόπλων ∆υνάµεων 

• Νηπιαγωγός 

• Οδοντίατρος 

• Μηχανολόγος Μηχανικός 

• Συµβολαιογράφος 

• ∆ιευθυντής Ξενοδοχείου 

• Γιατρός Γεωπόνος  

• Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

• Μηχανικός Παραγωγής- ∆ιοίκησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανώτερο 

 

• Ελεύθερος Επαγγελµατίας 

• ∆ηµόσιος Υπάλληλος 

• Υπάλληλος ∆ΕΗ 

• Λογιστής-Λογίστρια 

• Αστυνοµικός 

• Οδοντοτεχνίτης 

• Νοσοκόµος -Νοσοκόµα 

• Γραφίστας –Γραφίστρια 

• Υπαξιωµατικός Ενόπλων ∆υνάµεων 

• Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

• Ασφαλιστής- Ασφαλίστρια 

• Υπάλληλος Λογιστηρίου Εταιρείας 

• Βρεφονηπιοκόµος(µητέρα) 

• ∆ιαφηµιστής-∆ιαφηµίστρια 

• Υπάλληλος ΕΛΤΑ 

• Πυροσβέστης 

• Υπάλληλος ΟΤΕ 

• Τραπεζικός Υπάλληλος 

• Υπάλληλος ΟΑΕ∆ 

• Υπάλληλος Ο/Α 

• Ιατρικός Επισκέπτης 

• ∆ιοικητικός Υπάλληλος Εταιρείας 

• Υπάλληλος ∆ήµου 

• Συνταξιούχος ∆ηµόσιος Υπάλληλος 

• Ιδιωτικός Υπάλληλος Εταιρείας 
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                        Μεσαίο 

 

• Μικροµεσαίος επιχειρηµατίας 

• Ιδιωτικός Υπάλληλος καταστήµατος 

• Έµπορος τουριστικών ειδών 

• Ιδιοκτήτης καφετέριας 

• Μικροµεσαίος καταστηµατάρχης 

• Μάγειρας 

• Κρεοπώλης 

• Έµπορος 

• Ξυλουργός 

• Βιοτέχνης 

• Έµπορος 

• Τεχνικός Υπάλληλος 

• Υδραυλικός  

• Αυτοκινητιστής 

• Αλουµινάς 

• Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 

• Αρτοποιός 

• Επιπλοποιός 

• Ψυκτικός 

• Ηλεκτρολόγος 

• Ζαχαροπλάστης 

• Μηχανικός αυτοκινήτων 

 

 

 

              

            Κατώτερο 

 

• Οικιακά(µητέρα) 

• Ψαράς 

• Ξενοδοχοϋπάλληλος 

• Σερβιτόρος 

• Οικοδόµος 

• Οδηγός 

• Κοµµώτρια( Υπάλληλος) 

• Νυχτοφύλακας 

• Περιπτεράς 

• Μικροπωλητής 

• Φύλακας  

• Εργάτης 

 
 


