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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   Η κατάκτηση της γλώσσας αποτελεί σηµαντική επίτευξη τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο για το άτοµο. Σηµαντικός και αδιαµφισβήτητος παράγοντας 

της κατάκτησης αυτής είναι η επίτευξη της αναγνωστικής ικανότητας. Η ανάγνωση 

αποτελεί σηµαντική εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια του σχολείου. Οι 

ψυχολόγοι συµφωνούν ευρέως ότι η ανάγνωση δεν είναι µία ενιαία δεξιότητα. Είναι 

ένα σύνθετο σύστηµα συντονισµένων δεξιοτήτων και γνώσης (Adams, 1990- 

Croweder & Wagner, 1992). Ως ανάγνωση ορίζεται η αποκωδικοποίηση του γραπτού 

λόγου και η µετατροπή του σε φωνολογικό. ∆ηλαδή, η διαδικασία µετατροπής των 

γραπτών συµβόλων σε φωνολογικό κώδικα, βάσει του οποίου καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση στη σηµασιολογική µνήµη για την κατανόηση της σηµασίας της λέξης. 

(Πόρποδας, 2002)Έτσι, η ανάγνωση µιας λέξης είναι το αποτέλεσµα της επιτυχούς 

λειτουργίας τόσο της αποκωδικοποίησης όσο και της κατανόησης. 

   Η εκµάθηση της ανάγνωσης έχει στόχο τον εφοδιασµό του µαθητή µε δεξιότητες, 

που του είναι χρήσιµες όχι µόνο για την ανάγνωση αποµονωµένων λέξεων, αλλά για 

τον απώτερο στόχο της ανάγνωσης που είναι η κατανόηση κειµένου(Nation & 

Angell, 2003).  

   H κατανόηση ενός κειµένου µπορεί να οριστεί ως η κατάκτηση του νοήµατος από 

ένα γραπτό και προφορικό κείµενο. Αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται 

από ποικίλες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές χωρίζονται: α) στις βασικές, τις οποίες 

αποτελούν η αποκωδικοποίηση και η αναγνώριση λέξεων, β) στις γλωσσικές 

δεξιότητες, που περιλαµβάνουν τη φωνολογική επίγνωση, το λεξιλόγιο και τη γνώση 

µορφολογικών κανόνων και γ)στις εκτελεστικές, οι οποίες είναι η προσοχή και η 

εξαγωγή πληροφόρησης από τον λόγο. 

   Στη παρούσα µελέτη θα αναλυθούν οι βασικές δεξιότητες, δηλαδή η 

αποκωδικοποίηση και η αναγνώριση λέξεων, οι οποίες αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις της κατανόησης του κειµένου και θα διερευνηθεί η σχέση τους µε την 

κατανόηση. 

    Η ανάγνωση δε θα µπορούσε να λάβει χώρα αν ο αναγνώστης δεν µπορούσε να 

αποκωδικοποιήσει. Με τον όρο αποκωδικοποίηση εννοούµε την αναγνώριση των 

γραπτών συµβόλων και την µετάφρασή τους σε φωνολογικές αναπαραστάσεις. Αυτό 

ισχύει τόσο για τις λέξεις όσο και για τις ψευδολέξεις. Όσον αφορά τις λέξεις, όταν 

ολοκληρώνεται η αποκωδικοποίηση καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στην 
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σηµασιολογική µνήµη και η ανάσυρση της σηµασίας της λέξης, διαδικασία που 

αφορά στην κατανόηση. (Πόρποδας,2002) 

   Αξίζει να σηµειωθεί  ότι η διεκπεραίωση της λειτουργίας της αποκωδικοποίησης 

προϋποθέτει τη γνώση του ορθογραφικού συστήµατος και τη σωστή λειτουργία της 

αντίληψης και µνήµης γραφηµικών και φωνολογικών πληροφοριών, προκειµένου να 

είναι δυνατή η αναγνώριση γραµµάτων , καθώς και ο φωνηµικός προσδιορισµός του. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε τον Πόρποδα (2002), «η αποκωδικοποίηση δεν επηρεάζεται 

από την κατανόηση ή µη της σηµασίας της λέξης, και για το λόγο αυτό ο καλύτερος 

ίσως τρόπος αξιολόγησης της είναι µέσω της ανάγνωσης ψευδολέξεων.» 

   Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση µεταξύ αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης, η πρώτη από τις οποίες ήταν η έρευνα των Gough and Tunmer (1986). 

Θεωρούσαν ότι η ανάγνωση είναι το προϊόν της αποκωδικοποίησης και της 

κατανόησης και εισήγαγαν τη θεωρία “Simple View of Reading”, η οποία αργότερα 

επαληθεύτηκε από τους Hoover and Gough το 1990. Η βασική θέση της θεωρίας 

πρεσβεύει ότι η ικανότητα της κατανόησης αποτελείται από την αποκωδικοποίηση 

και την ακουστική κατανόηση. Το συγκεκριµένο µοντέλο βεβαιώνει το γεγονός ότι η 

κατανόηση είναι το αποτέλεσµα της αποκωδικοποίησης και της ακουστικής 

κατανόησης. Η εξίσωση της θεωρίας R=D x L (όπου R=ανάγνωση, 

D=αποκωδικοποίηση και L= ακουστική κατανόηση) αντανακλά την αλληλεπίδραση 

µεταξύ µιας τυπωµένης λέξης και την ακουστική κατανόηση, απαραίτητες ικανότητες 

που πρέπει να διαθέτει ένας αναγνώστης για να εξάγει νόηµα από το κείµενο που 

διαβάζει. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει κάποιες ασυµµετρίες και ελλείµµατα που 

εµφανίζονται στους αναγνώστες και αφορούν προβλήµατα είτε αποκωδικοποίησης 

είτε ακουστικής κατανόησης, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν δυσκολίες στο να 

κατανοήσουν το κείµενο. Γενικά, οι καλοί αναγνώστες ξεχωρίζουν και στην 

αποκωδικοποίηση και στην κατανόηση προφορικού κειµένου. Από την άλλη πλευρά, 

οι κακοί αναγνώστες τείνουν είτε να αποδίδουν καλύτερα σε ένα από τα συνθετικά 

προϊόντα της Απλής Αντιµετώπισης της Ανάγνωσης (Simple View of Reading) 

σχετικά µε το άλλο ή να αποδίδουν άσχηµα και στα δύο. 

   Επίσης, οι Hoover & Gough υποστήριξαν ότι καθώς οι µαθητές προχωρούν σε 

µεγαλύτερες τάξεις, αναπτύσσουν την ικανότητα να αποκωδικοποιήσουν σχεδόν 

οτιδήποτε τους παρουσιάσει κανείς, αλλά υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην ποσότητα 

πληροφοριών που µπορούν να κατανοήσουν όταν τους παρουσιάζονται προφορικά. 

Οι Dreyer & Katz (1992) βρήκαν αποδείξεις ενάντιες των Hoover & Gough (1990) 
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που έδειχναν ότι αν και η σχέση µεταξύ της κατανόησης γραπτού κειµένου και 

κατανόησης προφορικού κειµένου ενισχύθηκε µεταξύ της τρίτης και της πέµπτης 

τάξης, η σχέση µεταξύ κατανόησης γραπτού κειµένου και της αποκωδικοποίησης  δεν 

αποδυναµώθηκε όσο προχωρούσαν οι τάξεις, αλλά παρέµεινε σταθερή. Ο Carver 

(1998) επίσης βρήκε ότι ο συσχετισµός µεταξύ της κατανόησης γραπτού κειµένου και 

αποκωδικοποίησης δεν αποδυναµώνεται όσο ανεβαίνει το επίπεδο της τάξης. 

   Το 1985 ο Perfetti ισχυρίστηκε ότι αποκωδικοποίηση και κατανόηση αποτελούν 

δύο διαφορετικές διαδικασίες. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν και οι έρευνες των 

Pazzaglia, Cornoldi and Tressoldi (1993) όπου βρέθηκε ότι διαφορετικές γνωστικές 

ικανότητες σχετίζονται µε την κατανόηση και την αποκωδικοποίηση. Για 

παράδειγµα, απέδειξαν ότι η µακρόχρονη µνήµη και οι γλωσσικές δεξιότητες 

σχετίζονται µε την κατανόηση, ενώ η αποκωδικοποίηση σχετίζεται µε οπτικές και 

ακουστικές δεξιότητες που βοηθούν στην ακρίβεια και την ταχύτητα της 

αποκωδικοποίησης. 

   Η διαφοροποίηση µεταξύ της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, όπως έχει 

ενισχυθεί από αποτελέσµατα των προαναφερθέντων, αλλά και άλλων ερευνών, 

αποδεικνύεται και από την µελέτη ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών, όπως η ειδική 

δυσλεξία. Συγκεκριµένα, το λειτουργικό πρόβληµα της ανάγνωσης φαίνεται να 

εντοπίζεται κυρίως στη λειτουργία της αποκωδικοποίησης και όχι της 

κατανόησης.(Doehring et al., 1981, Snowling, 1980, Vellutino, 1979, Seymour & 

Porpodas, 1980)1.   

  ∆εύτερη σηµαντική δεξιότητα που βοηθά εξίσου στην επίτευξη της κατανόησης 

ενός γραπτού κειµένου είναι η αναγνώριση λέξεων. Προκειµένου ένα παιδί να 

καταλάβει ένα γραπτό κείµενο πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίζει τις λέξεις του 

κειµένου, και µάλιστα µε αρκετή ευχέρεια(fluency), ούτως ώστε οι πληροφορίες που 

θα λάβει από τις λέξεις και τις προτάσεις να µπορούν να διατηρηθούν στη µνήµη του 

για να µπορέσει να τις ανακαλέσει αργότερα. 

   Όµως, αν και η αναγνώριση λέξεων είναι προϋπόθεση για την ευχέρεια στην 

ανάγνωση, που απαιτεί γρήγορη και αβίαστη αναγνώριση λέξεων σε 

κείµενο(Carmine et al.,2004), οι δύο όροι δεν είναι συνώνυµοι. Η ευχέρεια 

ανάγνωσης είναι σηµαντικός παράγοντας, επειδή το αβίαστο διάβασµα έχει σταθερά 

συνδεθεί µε την κατανόηση (Burns et al.,2002;Fuchs, Fuchs, Hosp & 
                                                 
1 Πόρποδας Κ.∆., (2002). Η ανάγνωση: Γνωστική ανάλυση, Ψυχολογικοί παράγοντες, Επίδραση της 
γλώσσας, Μάθηση και διδασκαλία, Εκπαιδευτικές προεκτάσεις και εφαρµογές. Πάτρα. 
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Jenkins,2001;Jenkins, Fuchs, van den Boeck, Espin & Deno, 2003; Levy, Abello & 

Lysynchuk, 1977). H ευχέρεια είναι απαραίτητη για την κατανόηση, και η γρήγορη 

και αβίαστη κατανόηση είναι απαραίτητη για την ευχέρεια (Carmine et al., 2004) . 

Έτσι, οι επιτυχηµένες προσπάθειες βελτίωσης της αναγνώρισης λέξεων µπορεί να 

βελτιώσουν την ευχέρεια, που κατά πάσα πιθανότητα,  µε τη σειρά της θα µπορούσε 

να βελτιώσει την κατανόηση(Burns et al.,2002).  

   Ποικίλες έρευνες µέχρι σήµερα έχουν αποδείξει ότι η αναγνώριση λέξεων µε 

αρκετή ευχέρεια αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση της κατανόησης ενός 

κειµένου. Αυτό συµβαίνει καθώς οι έννοιες των λέξεων και των προτάσεων ενός 

κειµένου, που συµβάλλουν στην βαθύτερη κατανόηση του, µπορούν να 

συγκρατηθούν στη βραχύχρονη µνήµη από λίγα δευτερόλεπτα µέχρι λίγα λεπτά. 

Συνεπώς, αν ένα παιδί δεν έχει την κατάλληλη ευχέρεια ανάγνωσης ενός κειµένου, θα 

έχει περιορισµένη πρόσβαση στην κεντρική ιδέα του κειµένου, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζει χαµηλή κατανόηση.(Vellutino, 2003)  

   Επιπρόσθετα, ερευνητικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι παιδιά µε χαµηλές επιδόσεις 

στην αναγνώριση λέξεων τείνουν να έχουν χαµηλή κατανόηση σε σχέση µε παιδιά 

που εµφανίζουν καλές επιδόσεις ( Vellutino & Scanlon,2002;Vellutino et al.,1991). 

Αποτέλεσµα αυτού, οι µακροχρόνιες αναγνωστικές δυσκολίες οδηγούν αναπόφευκτα 

σε ελλείµµατα ανάγνωσης. Προβλήµατα κατανόησης λοιπόν θα προστεθούν σε 

παιδιά που ήδη αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη κατάκτηση της ευχέρειας και της 

αναγνώρισης λέξεων( Vellutino,2003). 

   Από τα παραπάνω ευρήµατα µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι οι 

δυσκολίες στην ανάγνωση αποτελούν τη βασική αιτία ποικιλοµορφίας της 

κατανόησης που συναντάται στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Αυτό το συµπέρασµα 

υποστηρίζεται από έρευνες που έχουν βρει ότι οι αρχάριοι αναγνώστες βασίζονται 

περισσότερο στην αναγνώριση λέξεων, δηλαδή στο συλλαβισµό και την 

αντιστοίχηση φωνήµατος-γραφήµατος για την καλύτερη κατανόηση ενός κειµένου 

απ’ ότι οι πιο προχωρηµένοι αναγνώστες που βασίζονται στο λεξιλόγιο και το 

συντακτικό ενός κειµένου( Vellutino et al.,1991; Hoover & Gough, 1990).  

   ∆ιάφορες δοκιµασίες-τεστ που χορηγούνται σε παιδιά εξετάζουν την αναγνωστική 

ικανότητα του καθενός. Σε µερικά από αυτά, όπως το TORP-5 και TORP-6 όπου 

παρουσιάζονται λέξεις και ψευδολέξεις προς ανάγνωση, οι λίστες λέξεων-

ψευδολέξεων και η ορθογραφία, η αποκωδικοποίηση φαίνεται απαραίτητη 

προϋπόθεση τουλάχιστον για την απλή ανάγνωση των λέξεων. Συγκεκριµένα, στα 
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δύο TORP ο αναγνώστης πρωτίστως αποκωδικοποιεί,  όµως αυτό δε σηµαίνει ότι 

ταυτόχρονα αναγνωρίζει τις λέξεις, καθώς δεν υπάρχει η πίεση του χρόνου: απλά 

αποκωδικοποιεί. Αντιθέτως, στις λίστες των λέξεων, όπου ο αναγνώστης 

χρονοµετρείται, είναι δυνατό να διακρίνουµε κατά πόσο αναγνωρίζει τις λέξεις µε την 

ανάλογη ευχέρεια. Συνεπώς. θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο πιο έγκυρος δείκτης 

αξιολόγησης για την αναγνώριση λέξεων είναι η δοκιµασία ταχείας ανάγνωσης 

λέξεων. 

   Ως εκ τούτου, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διάφοροι άλλοι εξωγενείς και 

ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν  την αναγνώριση λέξεων και την κατανόηση. 

Τους παράγοντες αυτούς αποτελούν οι ατοµικές διαφορές σε επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, όπως τα κίνητρα και οι στόχοι του αναγνώστη. Οι 

παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν επηρεαζόµενοι και από το οικογενειακό- 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την επιρροή των συµµαθητών, το κλίµα της τάξης και το 

κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο του ατόµου.  

   Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση της 

αποκωδικοποίησης και της αναγνώρισης λέξεων µε την κατανόηση και να εξετάσει 

τη συνεισφορά της κάθε δεξιότητας ξεχωριστά στην αναγνωστική κατανόηση 

κειµένου.  

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία 

Συµµετέχοντες 

Τα δεδοµένα για την παρούσα µελέτη συλλέχθησαν στα πλαίσια µιας 

συνεχιζόµενης διαχρονικής µελέτης µε σκοπό τη διερεύνηση παραγόντων που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη γλωσσικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων στους µαθητές 

του ∆ηµοτικού2. Στην έρευνα έλαβαν µέρος µαθητές της Β, Γ, και ∆ τάξης (βλ. Πίνακα 

1), από 16 ∆ηµοτικά Σχολεία 3 διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδος 

                                                 
2 Αυτοχρηµατοδοτούµενη έρευνα υπό τη διεύθυνση των Π. Σίµου, Γ. Σιδερίδη, και Α. Μουζάκη. 
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(Κρήτη, Επτάνησα και Αττική). Η επιλογή των σχολείων έγινε µε κριτήρια που 

αφορούν την αντιπροσώπευση αστικών, ηµιαστικών, και αγροτικών περιοχών της 

χώρας µας και τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων από τις συγκεκριµένες 

γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας µας. Το δείγµα των µαθητών επιλέχθηκε τυχαία, 

αλλά µόνο µαθητές που οι γονείς τους έδωσαν συγκατάθεση για την αξιολόγησή τους 

συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Οι συµµετέχοντες είχαν όλοι µητρική γλώσσα την 

ελληνική και δεν είχαν σοβαρές αναπηρίες ή νοητική στέρηση, οι οποίες παρεµπόδιζαν 

τη φοίτησή τους στην κανονική τάξη του σχολείου τους. Η κατανοµή των οποίων κατά 

τάξη και φύλο περιγράφεται στον Πίνακα 1 

 

Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος κατά την πρώτη µέτρηση κατά τάξη και 

φύλο. 

 Γ ∆ Ε Σύνολο 

Αγόρια 92 80 79 251 

ορίτσια 96 89 86 271 

Σύνολο 188 169 165 522 

 

∆ιαδικασία 

 Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε 2 ατοµικές συνεδρίες διάρκειας 30-40 λεπτών σε 

ήσυχο χώρο του σχολείου τους. Οι δοκιµασίες χορηγήθηκαν από ειδικά εκπαιδευµένο 

άτοµο. Οι αποκρίσεις των µαθητών καταγράφηκαν σε ατοµικά φυλλάδια. Στους 

συµµετέχοντες µαθητές χορηγήθηκαν οι ακόλουθες δοκιµασίες: 
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α) Υποκλίµακα λεξιλογίου (WISC-III, 1997) 

  Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το λεξιλόγιο έκφρασης του παιδιού (expressive 

vocabulary). Το τεστ εκφραστικού λεξιλογίου είναι µια δοκιµασία από την ελληνική 

έκδοση του Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III) και περιλαµβάνει 

30 ερωτήσεις ορισµού λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0, 1, 

ή 2 ανάλογα µε τον εννοιολογικό πλούτο του περιεχοµένου της απάντησης. Η 

χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από τέσσερις συνεχόµενες αποτυχίες. 

 

β) Σχέδια µε κύβους (WISC-III, 1997) 

∆ίνονται στο παιδί 9 δίχρωµοι κύβοι και του ζητείται να αναπαράγει 12 

σχέδια, χρησιµοποιώντας τους δίχρωµους αυτούς κύβους. Το σηµείο εκκίνησης 

εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Για όλες τις ερωτήσεις υπάρχει καθορισµένο 

χρονικό όριο µέσα στο οποίο το παιδί πρέπει να απαντήσει. Η χορήγηση των 

ερωτήσεων διακόπτεται µετά από δύο συνεχόµενες αποτυχίες.  

 

γ) Τεστ αναγνωστικής επίδοσης (Test of Reading Performance-TORP' Padeliadou & 

Sideridis, 2000) 

Αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα σε επίπεδο αποκωδικοποίησης 

(ανάγνωσης) και κατανόησης του γραπτού λόγου. Περιλαµβάνει τρεις υποκλίµακες: 

Πρώτα ο µαθητής καλείται να διαβάσει λέξεις (TORP-5) και ψευδολέξεις (TORP-6), 

οι οποίες παρουσιάζονται σε διάταξη δύο κάθετων στηλών. Οι λέξεις και οι 

ψευδολέξεις είναι αυξανόµενης δυσκολίας. Οι απλούστερες είναι δισύλλαβες και η 

ανάγνωσή τους διεκπεραιώνεται µε τη φωνολογική µετάφραση της γραφηµικής τους 
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ταυτότητας µε βάση τις αρχές της γράφο-φωνηµικής αντιστοιχίας. Αντίθετα, οι πιο 

περίπλοκες απαρτίζονται από περισσότερες συλλαβές και µία ή περισσότερες 

συλλαβές τους αποτελούνται από συµφωνικά συµπλέγµατα, δίψηφα φωνήεντα, κλπ., 

η ανάγνωση των οποίων δεν είναι πάντοτε φωνητική, αλλά απαιτεί την εξοικείωση µε 

τους συµβατικούς µορφο-γραφηµικούς κανόνες της Ελληνικής. Ελέγχονται δύο 

παράµετροι: 1) η ακριβής µετατροπή των γραφηµάτων σε φωνήµατα όπου 

προσδίδεται 1 βαθµός για κάθε σωστή φωνολογική αποκωδικοποίηση (σύνολο:19) 

και 2) ο σωστός τονισµός της λέξης, όπου προσδίδεται επίσης 1 βαθµός για κάθε 

σωστό τονισµό (σύνολο: 19).  

Εν συνεχεία ζητείται από τον µαθητή να διαβάσει έξι κείµενα, τα οποία 

παρουσιάζονται σε αύξουσα σειρά δυσκολίας, τόσο ως προς την έκτασή τους όσο και 

ως προς την θεµατική τους πολυπλοκότητα (TORP-13). Μετά από κάθε κείµενο 

ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου για κάθε ερώτηση περιέχονται 4 

πιθανές απαντήσεις και καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή. Οι ερωτήσεις έχουν 

στόχο να ελέγξουν την αναγνωστική κατανόηση. Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται 

ένας βαθµός. Η χορήγηση της δοκιµασίας αναγνωστικής κατανόησης διακόπτεται, 

όταν ο µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν την 

ανάγνωση ενός κειµένου. 

 

δ) ∆οκιµασία αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων και ψευδολέξεων 

Αξιολογεί την αναγνωστική ικανότητα σε επίπεδο αυτοµατοποιηµένης 

ανάγνωσης (αναγνώρισης) λέξεων υψηλής συχνότητας. Πρώτα ο µαθητής καλείται 

να διαβάσει όσο πιο γρήγορα µπορεί λέξεις και ψευδολέξεις από δύο λίστες, που 

παρουσιάζονται σε διάταξη τεσσάρων κάθετων στηλών η κάθε µία. Ο µαθητής 

καλείται να µη χάνει χρόνο για να αποκωδικοποιήσει λέξεις που δεν αναγνωρίζει 
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αυτόµατα και να "αφήνει" λέξεις που δεν ξέρει, πηγαίνοντας στις επόµενες. Οι λέξεις 

και οι ψευδολέξεις παρουσιάζονται µε σειρά αυξανόµενης δυσκολίας. Οι 

απλούστερες είναι µονοσύλλαβες και δισύλλαβες και οι πιο περίπλοκες απαρτίζονται 

από περισσότερα γράµµατα και συλλαβές. Οι λέξεις που απαρτίζουν την κάθε λίστα 

(περίπου 150), έχουν επιλεγεί γιατί είναι εξαιρετικά υψηλής συχνότητας στο γραπτό 

λόγο. 

 

ε) ∆οκιµασία κατανόησης προφορικών οδηγιών 

 Η κλίµακα κατανόησης προφορικών οδηγιών αποτελεί την υποκλίµακα 

“Comprehension of instructions” του NEPSY (Korkman et al., 1998). Σκοπό έχει την 

εκτίµηση της ικανότητας κατανόησης του προφορικού λόγου. Επί 

πλαστικοποιηµένου φύλλου Α4 εµφανίζονται σχεδιασµένα εννέα σχήµατα(κύκλοι και 

σταυροί) διαφόρων χρωµάτων διευθετηµένα σε τρεις σειρές και τρεις στήλες. Ο 

εξεταζόµενος καλείται να εκτελέσει εντολές αυξανόµενης δυσκολίας, οι οποίες 

δίνονται προφορικά από τον εξεταστή. Επί της ουσίας του ζητείται να δείξει ένα ή 

περισσότερα σχήµατα(κατά περιπτώσεις µε συγκεκριµένη αλληλουχία). Μετά από 

δύο δοκιµαστικές απόπειρες του υποκειµένου, ακολουθούν 14 διαδοχικές εντολές 

αυξανόµενης πολυπλοκότητας. Για κάθε σωστή απόκριση λαµβάνεται ένας βαθµός. 

Οι λανθασµένες ή έστω µερικά ορθές αποκρίσεις δε λαµβάνουν βαθµούς.   

 

στ) ∆οκιµασία κατανόησης προφορικού λόγου (σύντοµες ιστορίες) 

 Ζητείται από τον µαθητή να διαβάσει έξι κείµενα, τα οποία παρουσιάζονται 

σε αύξουσα σειρά δυσκολίας, τόσο ως προς την έκτασή τους όσο και ως προς την 

θεµατική τους πολυπλοκότητα. Μετά από κάθε κείµενο ακολουθούν ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών όπου για κάθε ερώτηση περιέχονται 4 πιθανές απαντήσεις και 

καλείται το παιδί να επιλέξει την ορθή. Οι ερωτήσεις έχουν στόχο να ελέγξουν την 
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κατανόηση του προφορικού λόγου. Για κάθε ορθή απάντηση δίνεται ένας βαθµός. Η 

χορήγηση της δοκιµασίας διακόπτεται, όταν ο µαθητής απαντήσει λανθασµένα σε 

όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν την ακρόαση ενός κειµένου. 

 

z) ∆οκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου (PPVT-R) 

Η δοκιµασία αυτή αξιολογεί το προσληπτικό λεξιλόγιο του παιδιού (receptive 

vocabulary) και προσαρµόστηκε από την αµερικανική έκδοση του Peabody Picture 

Vocabulary Test Revised (PPVT-R) (Dunn & Dunn, 1981). Περιλαµβάνει δε 173 

ερωτήσεις σηµασιολογικής αναγνώρισης λέξεων αυξανόµενης δυσκολίας. Ο µαθητής 

για κάθε ερώτηση βλέπει µία κάρτα η οποία περιλαµβάνει 4 εικόνες και καλείται να 

διαλέξει την εικόνα η οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα το σηµασιολογικό 

περιεχόµενο της λέξης / ερώτησης. Το σηµείο εκκίνησης εξαρτάται από την ηλικία 

του παιδιού και όλες οι απαντήσεις βαθµολογούνται µε 0 ή 1 ανάλογα µε την 

ορθότητα της απάντησης. Η χορήγηση των ερωτήσεων διακόπτεται µετά από οχτώ 

αποτυχίες που σηµειώνονται σε µια διαδοχή 10 ερωτήσεων. 

 

η) Ορθογραφία. 

Η ικανότητα ορθογραφίας αξιολογήθηκε χρησιµοποιώντας µια λίστα 60 

λέξεων η συλλογή των οποίων έγινε από το βασικό λεξιλόγιο που παρουσιάζεται σε 

κείµενα λογοτεχνικών βιβλίων που χρησιµοποιούνται από την 1η µέχρι την 6η 

∆ηµοτικού. Η επιλογή των λέξεων επιβεβαιώνει την αναπαράσταση βασικών 

κανόνων  γραµµατικής και ορθογραφίας που διδάσκονται σε κάθε τάξη (π.χ. 

παρελθοντικοί χρόνοι ρηµάτων, κλίση ουσιαστικών, κλπ) και παρουσιάζονται µε 

αυξανόµενη σειρά δυσκολίας βασισµένη στο επίπεδο της εκάστοτε τάξης και όπως ο 

δάσκαλος τις βαθµολογούσε ανάλογα µε την ορθογραφική τους δυσκολία. Ο 
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εξεταστής πρώτα ανακοινώνει την κάθε λέξη αποµονωµένη και έπειτα την 

παρουσιάζει µέσα σε πρόταση για να γίνει κατανοητή η σηµασιολογική της χρήση. 

Μετά την επανάληψη της κάθε λέξης ο εξεταστής ζητά από το µαθητή να γράψει τη 

λέξη σε µια αριθµηµένη φόρµα. Κάθε λέξη βαθµολογείται µε 1 µονάδα σε περίπτωση 

που είναι σωστά ορθογραφηµένη. Λάθη λόγο άγχους ή παραλείψεις δεν 

βαθµολογούνται  σύµφωνα µε την υψηλή συχνότητα εύρεσής τους. Η χορήγηση της 

ορθογραφίας διακόπτεται όταν ο µαθητής βαθµολογηθεί µε 0 (µηδέν) σε 6 

συνεχόµενες ερωτήσεις.    

 

 

Αποτελέσµατα 

 Τα δεδοµένα (επιδόσεις σε επιµέρους δοκιµασίες) αφού µετατράπηκαν σε 

τυπικούς βαθµούς (τιµές z) ξεχωριστά για κάθε τάξη υποβλήθηκαν σε µία σειρά από 

διαδικασίες Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης. Σκοπός των εν λόγω 

αναλύσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων παρατίθενται παρακάτω, ήταν η εκτίµηση 

της ανεξάρτητης συµβολής επί µέρους δεξιοτήτων στη διαµόρφωση των ατοµικών 

επιδόσεων των µαθητών στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου.  

 Το ερµηνευτικό µοντέλο της συστηµατικής διακύµανσης στη βαθµολογία 

της δοκιµασίας ταχείας ανάγνωσης λέξεων που εξετάστηκε περιλάµβανε τις εξής 

ανεξάρτητες µεταβλητές, οι οποίες εισήχθησαν σε διαδοχικά βήµατα: (1) Φύλο 

(δηµογραφικά χαρακτηριστικά συµµετεχόντων), (2) επίδοση στη δοκιµασία σχέδια µε 

κύβους του WISC-III (µη λεκτική νοητική ικανότητα), PPVT, κλίµακα Λεξιλογίου 

του WISC-III (γλωσσικές ικανότητες σε επίπεδο λέξης), ∆οκιµασία κατανόησης 

προφορικών οδηγιών και δοκιµασία κατανόησης προφορικού λόγο µε σύντοµες 

ιστορίες, (3) δοκιµασία αποκωδικοποίησης ψευδολέξεων (TORP-6) και δοκιµασία 
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ευχέρειας στην ανάγνωση ψευδολέξεων (αναγνωστική δεξιότητα σε επίπεδο 

µικρότερο της λέξης), (4) δοκιµασία αποκωδικοποίησης και αναγνώρισης λέξεων 

(TORP-5), δοκιµασία ευχέρειας στην ανάγνωση λέξεων, και δοκιµασία ορθογραφίας 

(ικανότητα αναγνώρισης λέξεων).  

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 2 και 3 σηµαντική, ανεξάρτητη συµβολή στη 

διαµόρφωση των ατοµικών βαθµολογιών για την κατανόηση κειµένου έχουν οι 

δοκιµασίες αναγνώρισης/αναπαραγωγής λέξεων εξηγώντας µαζί περί το 2,6% της 

συνολικής διακύµανσης πέραν της διακύµανσης που οφείλεται σε δοκιµασίες 

αποκωδικοποίησης, γενικής νοηµοσύνης, και γλωσσικής ικανότητας. Αντίθετα η 

επίδοση στις δύο δοκιµασίες αποκωδικοποίησης δεν συνεισφέρει ανεξάρτητα στη 

διακύµανση των βαθµολογιών στη δοκιµασία αναγνωστικής κατανόησης (βλ. Πίνακα 

3). 

  

Πίνακας 2. Σύνοψη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου 

 
 

Μεταβλητές που 
εισήχθησαν στο µoντέλο Adj. R2 

Σταδιακή 
µεταβολή 
δείκτη R2 

Μεταβολή 
συντελεστή F 

Βαθµοί 
ελευθερίας Πιθανότητα 

Φύλο ,002 ,004 2,127 1 490 ,145

Σχέδια µε Κύβους, 
∆οκιµασίες κατανόησης 
προφορικού λόγου, PPVT, 
Λεξιλόγιο WISC-III  

,349 ,352 53,109 5 485 ,000

TORP-6, Ευχέρεια 
ανάγνωσης ψευδολέξεων ,370 ,024 9,275 2 483 ,000

TORP-5, Ευχέρεια 
ανάγνωσης λέξεων, 
Ορθογραφία 

,393 ,026 6,941 3 480 ,000
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Πίνακας 3. Σύνοψη αποτελεσµάτων Ιεραρχικής Πολλαπλής Παλινδρόµησης µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου 

 

Μεταβλητές που 
εισήχθησαν στο µoντέλο Adj. R2

Σταδιακή 
µεταβολή 
δείκτη R2 

Μεταβολή 
συντελεστή F 

Βαθµοί 
ελευθερίας Πιθανότητα 

Φύλο ,002 ,004 2,127 1 490 ,145

Σχέδια µε Κύβους, 
∆οκιµασίες κατανόησης 
προφορικού λόγου, PPVT, 
Λεξιλόγιο WISC-III  

,349 ,352 53,109 5 485 ,000

TORP-5, Ευχέρεια 
ανάγνωσης λέξεων, 
Ορθογραφία 

,393 ,047 12,760 3 482 ,000

TORP-6, Ευχέρεια 
ανάγνωσης ψευδολέξεων ,393 ,002 ,898 2 480 ,408

 

 Εξετάζοντας τέλος τη συµβολή επιµέρους δοκιµασιών στη διαµόρφωση των 

ατοµικών βαθµολογιών στη δοκιµασία της αναγνωστικής κατανόησης (βλ. Πίνακα 3) 

διαπιστώνεται ότι µόνο οι δύο µετρήσεις αναγνώρισης λέξεων (Torp-5 και δοκιµασία 

ορθογραφίας) έχουν ανεξάρτητη συµµετοχή στη διαµόρφωση των τιµών της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. 
 

Πίνακας 3. Στατιστικά σηµαντικοί δείκτες µερικής συσχέτισης ανεξάρτητων 

µεταβλητών µε την επίδοση στη δοκιµασία κατανόησης κειµένου. 

 Συντελεστής 
Beta 

∆είκτης 
t p ∆είκτης µερικής 

συσχέτισης 

TORP-5 ,141 2,67 ,007 ,097 

Ορθογραφία ,160 2,64 ,009 ,095 

PPVT ,167 3,45 ,001 ,125 

Λεξιλόγιο WISC-III ,218 4,32 ,000 ,156 

Ακουστική κατανόηση (ιστορίες) ,129 3,105 ,002 ,112 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

   Αντικείµενο της παρούσας µελέτης ήταν να εξετάσει τη συσχέτιση µεταξύ 

κατανόησης κειµένου και των βασικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης, δηλαδή της 

αποκωδικοποίησης και της αναγνώρισης λέξεων, κι επιπλέον να διερευνήσει κατά 

πόσο συµβάλλουν η καθεµία ξεχωριστά στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας.  

   Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας διαπιστώσαµε ότι οι δοκιµασίες 

αναγνώρισης λέξεων συµβάλλουν περισσότερο στη διαµόρφωση των ατοµικών 

βαθµολογιών για την κατανόηση κειµένου µε το ποσοστό συνολικής διακύµανσης 

που ερµηνεύεται από την επίδοση στις εν λόγω δοκιµασίες να ανέρχεται στο  2,6 %. 

Αντίθετα, οι δοκιµασίες που σχετίζονται µε την αποκωδικοποίηση δε σηµείωσαν 

υψηλή συσχέτιση (ποσοστό διακύµανσης 0,2 %). Γίνεται σαφές λοιπόν ότι η 

αποκωδικοποίηση, εφόσον έχει ήδη αποκτηθεί από το παιδί, δεν αποτελεί τον 

αποδεικτικό παράγοντα της κατάκτησης της αναγνωστικής του ικανότητας. 

Υπάρχουν και άλλου είδους δεξιότητες, όπως η αναγνώριση λέξεων και οι 

γλωσσικές, που συµβάλλουν σηµαντικά στην ικανότητα της κατανόησης και 

κατέχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην αναγνωστική ανάπτυξη. Προς υποστήριξη των 

παραπάνω ευρηµάτων, οι Hoover & Gough (1990) υποστήριξαν ότι στα πρώτα 

στάδια της αναγνωστικής ικανότητας, η κατανόηση αναµένεται να συσχετίζεται 

περισσότερο µε την αποκωδικοποίηση, καθώς η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις 

λέξεις περιορίζει την ικανότητα να κατανοήσει το κείµενο. Κατά τη διάρκεια όµως 

της ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας, εφόσον η επιδεξιότητα της 

αποκωδικοποίησης έχει αποκτηθεί βαθµιαία, η κατανόηση αναµένεται να εξαρτάται 

λιγότερο από την αποκωδικοποίηση και να υπάρχει περισσότερη συσχέτιση µε την 

γενική γλωσσική ικανότητα, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη της αναγνωστικής 

κατανόησης.  

   Αργότερα, οι Gough, Hoover & Peterson (1996) εξέτασαν σε µια µετα-ανάλυση 

των µέχρι τώρα ερευνών τη συνάφεια ανάµεσα σε αναγνωστική- ακουστική 

κατανόηση και δεξιότητες αποκωδικοποίησης, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η 

κατανόηση µε το πέρασµα των χρόνων δεν εξαρτάται τόσο από την 

αποκωδικοποίηση αλλά καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν η κατανόηση τους εξαρτάται 

περισσότερο από σηµασιολογικές και συντακτικές γνώσεις παρά από την 

αποκωδικοποίηση:  συµπέρασµα που επαληθεύεται από τα ευρήµατα της έρευνάς 
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µας. Σε παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει και οι Chen & Vellutino (1997), 

όπου σε έρευνά τους διαπίστωσαν ότι, ενώ στη Β’ και Γ’ ∆ηµοτικού η 

αποκωδικοποίηση συµβάλλει περισσότερο στην κατανόηση, καθώς τα παιδιά 

πηγαίνουν σε µεγαλύτερες τάξεις έχοντας κατακτήσει την δεξιότητα της 

αποκωδικοποίησης και συναντώντας κείµενα του επιπέδου τους, η γλωσσική 

κατανόηση φαίνεται ότι συµβάλλει περισσότερο στην κατανόηση κειµένου (Chen & 

Vellutino, 1997).                         

   Από την άλλη, η αναγνώριση λέξεων µε αρκετή ευχέρεια φαίνεται ότι ασκεί 

µεγαλύτερη επιρροή στην κατανόηση καθώς το παιδί προχωρεί στο επόµενο 

αναπτυξιακό επίπεδο. Μάλιστα, κάποιες έρευνες χρησιµοποιούν παρεµβάσεις στη 

µεθοδολογία τους για να αποδείξουν κατά πόσο επηρεάζεται η αναγνωστική 

ικανότητα όταν βελτιώνεται κάποια από τις επιµέρους δεξιότητές της. Οι Burns, Dean 

& Foley (2004) διεξήγαν  µία έρευνα  που αφορούσε την βελτίωση στην ευχέρεια 

ανάγνωσης. Η έρευνα δείχνει σταθερά ότι κάθε στρατηγικής σηµασίας προ-διδακτική 

δραστηριότητα έχει οδηγήσει σε βελτίωση στην ευχέρεια ανάγνωσης. ∆εδοµένου του 

συνδέσµου µεταξύ αναγνώρισης λέξεων, ευχέρειας και κατανόησης γραπτού 

κειµένου, θεώρησαν ότι αν οι µαθητές διδαχθούν άγνωστες λέξεις από τις εργασίες 

πριν ολοκληρώσουν τις εργασίες αυτές, θα αυξανόταν σηµαντικά τα αποτελέσµατά 

τους στην ευχέρεια και την κατανόηση γραπτού κειµένου. ∆ιαπίστωσαν λοιπόν ότι η 

στρατηγική µέθοδος της προ-διδασκαλίας αγνώστων σηµαντικών λέξεων αύξησε την 

ευχέρεια στο διάβασµα και την κατανόηση στα παιδιά που πήραν µέρος στη µελέτη, 

και µάλιστα η τελευταία έδειξε τη µεγαλύτερη επιρροή. Επίσης, αν και η παρέµβαση 

που χρησιµοποιήθηκε απευθύνθηκε στην ανάγνωση λέξεων και στο λεξιλόγιο, 

προέκυψαν σηµαντικές αλλαγές και στην κατανόηση. (Burns, Dean & Foley, 2004) 

      Ωστόσο, σύµφωνα µε την έρευνα των Cain, Oakhill and Bryant (2004), δεν 

βρέθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στην αναγνώριση λέξεων και την 

αναγνωστική κατανόηση. Υποστήριξαν δηλαδή ότι η κατανόηση γίνεται ολοένα και 

πιο ανεξάρτητη από την αναγνώριση λέξεων και επίσης ότι η αναγνώριση λέξεων και 

η κατανόηση αποτελούν δύο ξεχωριστές δεξιότητες. Επίσης, σε έρευνά του ο Hagtvet  

(2003) υποστηρίζει ότι η αποκωδικοποίηση και η αναγνωστική κατανόηση είναι 

ανεξάρτητες δεξιότητες µεταξύ τους όπως ακριβώς συµβαίνει µε την ακουστική και 

την αναγνωστική κατανόηση. 

   Επιπρόσθετα, σηµαντική συµβολή στην κατανόηση έχει το λεξιλόγιο όπως 

απεδείχθη από τα αποτελέσµατα της έρευνας των Seigneuric & Ehrlich (2005). 
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∆ιαπίστωσαν ότι αν το λεξιλόγιο του παιδιού στην Α’ ∆ηµοτικού είναι αρκετά 

πλούσιο, τότε οι επιδόσεις του στην κατανόηση στη Γ’ ∆ηµοτικού θα είναι σαφώς 

καλύτερες. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η κατανόηση επηρεάζει σηµαντικά το 

λεξιλόγιο και ανάλογα ένα πλούσιο λεξιλόγιο επηρεάζει την επίδοση στην 

κατανόηση.(Seigneuric & Ehrlich, 2005)  

   Συµπερασµατικά, οι γλωσσικές δεξιότητες παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο για την 

ερµηνεία των ατοµικών διαφορών στην ικανότητα κατανόησης γραπτού κειµένου, 

αλλά ακόµα και στο επίπεδο ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας, που 

εξετάζεται στην παρούσα µελέτη, οι ατοµικές διαφορές στην ικανότητα αναγνώρισης 

µεµονωµένων λέξεων εξακολουθούν να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Όσον αφορά την 

αποκωδικοποίηση, εφόσον έχει ήδη κατακτηθεί από την Α’ ∆ηµοτικού, παραµένει η 

βάση για την επίτευξη της ανάγνωσης, αλλά όπως αποδεικνύεται δε συνεισφέρει 

περαιτέρω στην κατάκτηση της κατανόησης. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
   Τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθησαν είναι πολύ σηµαντικά, παρόλο 

αυτά παρουσιάζονται κάποιοι περιορισµοί. 

   Αρχικά, παρόλο που η έρευνα είχε µεγάλο δείγµα παιδιών (n=522) δεν 

περιελάµβανε µαθητές από την πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδας και ως εκ 

τούτου οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν µόνο εκείνοι για τους οποίους 

είχε δοθεί έγκριση από τους γονείς τους για να εξεταστούν. Συνεπώς, τα 

αποτελέσµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιµα.  

   Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας εξαρτώνται από τις συγκεκριµένες 

µετρήσεις που χρησιµοποιήσαµε. ∆ηλαδή, στην περίπτωση που χρησιµοποιούσαµε 

µετρήσεις µε διαφορετικό βαθµό δυσκολίας και σε διαφορετικό αναπτυξιακό επίπεδο, 

πιθανόν οι συσχετίσεις µας να ήταν διαφορετικές. 

   Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί από τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών συµπίπτουν µε 

τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, ανεξαρτήτως των δοκιµασιών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Συµπερασµατικά λοιπόν, γίνεται σαφές ότι οι περιορισµοί που 

προαναφέρθηκαν µειώνονται σε κάποιο βαθµό, µε αποτέλεσµα η συσχέτιση των 

βασικών και των γλωσσικών δεξιοτήτων µε την κατανόηση παραµένει σε υψηλά 

επίπεδα. 
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