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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην  παρούσα  εργασία  διερευνήθηκαν  οι  παράγοντες  που  πιθανώς  

διαµορφώνουν  την  ικανότητα  κατανόησης  του  γραπτού  λόγου .  Για  το  σκοπό  

αυτό  εξετάστηκαν  587 µαθητές  της  Β ' ,  Γ ' ,  και  ∆ '  τάξης  του  ∆ηµοτικού  σε  µ ια  

σειρά  από  δοκιµασίες  αναγνωστικής  ικανότητας ,  και  επίσης  σε  δοκιµασίες  

λεξιλογίου ,  και  νοηµοσύνης .  Με  τη  χρήση  ανάλυσης  ιεραρχικής  πολλαπλής  

παλινδρόµησης  βρέθηκε  ότι  οι  σηµαντικότεροι  προβλεπτικοί  παράγοντες  της  

επίδοσης  σε  µ ια  σταθµ ισµένη  δοκιµασία  αναγνώρισης  κειµένου  είναι ,  µε  

σειρά  σχετικής  σπουδαιότητας ,  οι  επιδόσεις  σε  δοκιµασίες  εκφραστικού  

λεξιλογίου  (από  το  WISC-III),  προσληπτικού  λεξιλογίου  (PPVT), 

αναγνωστικής  ακρίβειας ,  και  πρακτικής  νοηµοσύνης  (σχέδια  µε  κύβους  από  

το  WISC-III).  Μαζί  οι  παραπάνω  παράγοντες  µπορούν  να  εξηγήσουν  ως  και  

36% της  συνολικής  διακύµανσης  στις  ατοµ ικές  βαθµολογίες  στη  δοκιµασία  

κατανόησης .   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

Η  λειτουργία  της  ανάγνωσης  είναι  µ ια  σύνθετη  γνωσιακή  λειτουργία  

για  την  επιτυχή  διεκπεραίωση  της  οποίας  απαιτείται  η  συντονισµένη  συµβολή  

πολλών  γνωσιακών  λειτουργιών ,  όπως  της  αντίληψης ,  της  µνήµης ,  του  λόγου ,  

της  σκέψης  κ .α .  Κατά  την  ανάγνωση  µ ιας  λέξης  πραγµατοποιούνται  δύο  ειδών  

διεργασίες .  Πρώτον  η  επεξεργασία  των  φωνολογικών  πληροφοριών  που  

εµπεριέχουν  τα  γράµµατα  και  οι  συνδυασµοί  γραµµάτων  στη  λέξη  

(αποκωδικοποίηση).  ∆εύτερον ,  η  ταυτοποίηση  του  γραφηµ ικού  

περιγράµµατος  της  λέξης  µε  µ ία  αποθηκευµένη  αναπαράσταση  στη  µνήµη  του  

αναγνώστη  (Jenkins & Fuchs, 2003).  

Η  ταχύτητα  και  η  ακρίβεια  της  ανάγνωσης  ενός  καταλόγου  λέξεων  

σχετίζεται  µε  την  δυνατότητα  της  αποκωδικοποίησης  και  κατανόησης  ενός  

κειµένου .  Μέσω  αυτής  της  διεργασίας  συντελείται  η  αναγνώριση  της  λέξης  

και  η  σύνδεσή  της  µε  ένα  νόηµα  (λεξικολογική  και  σηµασιολογική  

επεξεργασία).  Η  αποκωδικοποίηση  θεωρείται  απαραίτητη  διεργασία  στα  

πρώτα  στάδια  της  εκµάθησης  της  ανάγνωσης ,  όταν  τόσο  το  προφορικό  όσο  

και  το  γραπτό  λεξιλόγιο  του  παιδιού  είναι  περιορισµένο .  Ο  έµπειρος  

αναγνώστης ,  όµως  δεν  βασίζεται  κατά  κύριο  λόγο  σ '  αυτή  τη  διεργασία ,  µ ιας  

και  είναι  ιδιαίτερα  κοπιώδης  και  δεν  καλύπτει  τις  ανάγκες  για  ταχεία  

αναγνώριση  των  λέξεων  και  κατανόηση  του  νοήµατός  τους .  Η  αυτόµατη  και  

αβίαστη  ταυτοποίηση  των  λέξεων  σαν  ακέραια  γραφηµ ικά  σχήµατα  είναι  η  

διεργασία  στην  οποία  κατά  κύριο  λόγο  βασίζεται  η  επιδέξια  ανάγνωση ,  

τουλάχιστον  των  λέξεων  που  εµφανίζονται  µε  σχετικά  µεγάλη  συχνότητα  στο  

γραπτό  λόγο  (Πόρποδας  2002).   

 Ο  απώτερος ,  φυσικά ,  σκοπός  της  ανάγνωσης  είναι  η  εξαγωγή  των  

νοηµάτων  (εννοιών ,  πληροφοριών  κλπ) από  ένα  κείµενο .  Πρόκειται  για  µ ια  

λειτουργία  διαρκούς  δόµησης  των  µεµονωµένων  εννοιών  που  

προσλαµβάνονται  µε  την  ανάγνωση  των  αντίστοιχων  λέξεων ,  συνδέονται  

µεταξύ  τους  µε  βάση  την  συντακτική  τους  δοµή  στο  κείµενο  και  έχουν  έναν  

εννοιολογικό  ρόλο  στο  κείµενο .  Αυτή  η  λειτουργία  επηρεάζεται  από  την  

υπάρχουσα  ικανότητα  του  ατόµου–αναγνώστη ,  τις  προϋπάρχουσες  γνωσιακές  

δοµές  του  για  το  συγκεκριµένο  θέµα  του  κειµένου  και  από  την  

αποτελεσµατικότητα  αξιοποίησης  των  δοµών  αυτών  για  την  πλήρη  κατανόηση  
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του  κειµένου  (Πόρποδας  κεφ .  4 2002). Στο  φιλολογικό  λεξικό  των  (Harris & 

Hodges, 1995) η  ευχέρεια  λόγου  ορίζεται  ως  απελευθέρωση  από  προβλήµατα  

ταυτοποίησης  λέξεων ,  τα  οποία  µπορεί  να  επηρεάσουν  αρνητικά  την  

κατανόηση  του  κειµένου .  Συνήθως  η  αυτοµατοποίηση  και  η  ευχέρεια  λόγου  

ορίζονται  ως  συνώνυµες  λέξεις  αναφερόµενες  στη  γρήγορη  επεξεργασία  των  

πληροφοριών  χωρίς  προσπάθεια  και  προσοχή .  Ο  αναγνώστης  αναγνωρίζει  

γρήγορα  τις  λέξεις  ώστε  επικεντρώνει  την  προσοχή  του  στο  νόηµα  του  

κειµένου .  Εδώ  εµπεριέχεται  η  ικανότητα  οµαδοποίησης  των  λέξεων  σε  

σηµαίνοντες  γραµµατικές  µονάδες  για  ερµηνεία .  Η  αναγνωστική  ευχέρεια  

απαιτεί  ταχύτατη  χρήση  των  σηµείων  στίξης  ώστε  να  δοθεί  έµφαση  όπου  

χρειάζεται  στο  κείµενο  για  τη  σωστή  απόδοση  του .  Πρόκειται  για  µ ια  

αυτόµατη  διαδικασία  που  συµβάλλει  στην  κατανόηση ,  απελευθερώνοντας  τις  

ερµηνευτικές  γνωσιακές  διεργασίες  του  ατόµου  (Tan & Nicholson, 1997΄  

Wolf & Katzir-Cohen, 2001). Η  ευχέρεια  του  λόγου  σχετίζεται  µε  την  

αναγνωστική  ταχύτητα  και  την  ακρίβεια  στο  λόγο .  Οι  λέξεις  που  

αποκωδικοποιούνται  εύκολα  αποθηκεύονται  ως  ορθογραφικές  αναπαραστάσεις  

(Thaler et al. ,  2004΄  Valleley & Shriver,  2003).  

Η  ικανότητα  κατανόησης  ενός  κειµένου  εξαρτάται  από  πολλούς  

παράγοντες  πέρα  των  καθ '  αυτό  αναγνωστικών  δεξιοτήτων  της  

αποκωδικοποίησης  και  της  αναγνώρισης  λέξεων ,  όπως  η  φύση  του  κειµένου ,  η  

γνωσιακή  υποδοµή  και  ικανότητα  του  αναγνώστη ,  και  η  δραστηριότητα  της  

οποίας  η  κατανόηση  αποτελεί  µέρος .  Η  ικανότητα  κατανόησης  καθορίζεται  µε  

αποφασιστικό  τρόπο  και  από  µ ια  σειρά  άλλων  δεξιοτήτων  και  λειτουργιών ,  

όπως  η  προσοχή  ( ικανότητα  διατήρησης  της  προσοχής  σε  ένα  έργο  για  ικανό  

χρονικό  διάστηµα),  η  βραχυπρόθεσµη  µνήµη  ( ικανότητα  διατήρησης  

φωνολογικών ,  λεξικολογικών ,  και  σηµασιολογικών  αναπαραστάσεων  από  την  

αρχή  του  κειµένου),  και  µνήµη  εργασίας  (για  την  δηµ ιουργική  ενσωµάτωση  

νέων  νοηµάτων  από  τα  ήδη  αναγνωσθέντα  στο  κείµενο).  Αυτές  οι  δεξιότητες  

συνιστούν  τις  ατοµ ικές  διαφορές  που  κατ’ επέκταση  επηρεάζουν  την  

κατανόηση  σε  συνδυασµό  µε  την  συνεισφορά  των  δασκάλων  (Rand Reading 

Study Group, 2002, σελ .  42-45).  

Η  ικανότητα  κατανόησης  επηρεάζεται  αρνητικά  από  ψυχοκοινωνικές  

καταστάσεις  και  σύνδροµα  που  εµφανίζονται  στην  παιδική  ηλικία ,  όπως  η  

διαταραχή  Ελλειµµατικής  Προσοχής ,  η  κατάθλιψη ,  και  οι  αγχώδεις  
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διαταραχές  .  Η  επίδραση  των  τελευταίων  µπορεί  να  είναι  άµεση  (π .  χ .  ,  

προκαλώντας  µείωση  του  ενδιαφέροντος  και  των  κινήτρων  για  µάθηση) ή  

έµµεση  (π .  χ .  ,  επηρεάζοντας  την  ικανότητα  συγκέντρωσης  και  τις  λειτουργίες  

της  πρωτογενούς  µνήµης).  Ειδικότερα  ένας  µαθητής  µε  διαταραχή  προσοχής  

έχει  επιπτώσεις  στη  ψυχοσωµατική  κ  κοινωνική  του  εξέλιξη  .  Αδρανεί  ,δεν  

γνωρίζει  το  µάθηµα  ,δεν  έχει  µαζί  του  τις  εργασίες  ,γράφει  πολύ  άσχηµα  ,δεν  

έχει  τάξη  στα  σχολικά  είδη  (Rabiner,  1996).  

 Πλείστες  µελέτες  επιβεβαιώνουν  την  πιθανολογούµενη  στενή  σχέση  

µεταξύ  αναγνωστικής  ακρίβειας  (που  µετριέται  µε  τον  αριθµό  λέξεων  από  

ένα  κατάλογο  αυξανόµενης  δυσκολίας  που  το  παιδί  διαβάζει  µεγαλόφωνα  

σωστά  χωρίς  πίεση  χρόνου)  αναγνωστικής  ευχέρειας  (µετρούµενη  µε  τον  

αριθµό  λέξεων  που  διαβάζει  σωστά  σε  ένα  λεπτό),  και  κατανόησης  κειµένου  

(Pinell  et  al . ,  1995΄  Young και  Bowers, 1995΄  National Assessment of 

Educational Progress, 2000). Πρέπει  όµως  να  τονιστεί  ότι  η  σχέση  µεταξύ  

ακρίβειας ,  ευχέρειας  και  κατανόησης  είναι  αµφίδροµη :  όταν  η  κατανόηση  δεν  

παρεµποδίζεται  από  τους  παράγοντες  που  αναφέραµε  πιο  πάνω ,  διευκολύνει  

την  αναγνωστική  διαδικασία  παρέχοντας  στο  µαθητή  την  πολύτιµη  εµπειρία  

της  έκθεσης  στο  γραπτό  λόγο  (U. S. Department of education (1995).  Η  

τελευταία  θεωρείται  ως  σηµαντικός  παράγοντας  για  την  ανάπτυξη  της  

αυτοµατοποιηµένης  αναγνώρισης  των  λέξεων  (αλλά  και  της  ορθογραφικής  

γνώσης  (Hosp & Allington, 1984).  

Η  ικανότητα  της  ανάγνωσης  καθορίζεται  από  την  δυνατότητα  των  

µαθητών  να  παρέχουν  µ ια  αρχική  κατανόηση  του  κειµένου ,  να  αναπτύξουν  

µ ια  πληρέστερη  ερµηνεία ,  να  συνδέσουν  τη  γνώση  από  το  κείµενο  µε  τη  

γνώση  του  προσωπικού  τους  υπόβαθρου  και  να  σταθούν  εκτός  από  το  κείµενο  

διατηρώντας  µ ια  κριτική  θέση  (National Assessment Govering Board, 1994). 

Οι  µαθητές  µε  ευχέρεια  λόγου  διαβάζουν  αρκετά  γρήγορα  (126 µε  162 λέξεις  

το  λεπτό).  Αυτοί  οι  µαθητές  σε  ποσοστό  96 µε  97% έχουν  και  µεγαλύτερη  

ακρίβεια  στο  λόγο .  Η  πληροφορία  αυτή  µπορεί  να  έχει  διαγνωστική  αξία .  

Μπορεί  να  είναι  πιο  εύκολο  να  ανιχνευθεί  η  φτωχή  κατανόηση  σε  µαθητές  µε  

χαµηλό  ποσοστό  ανάγνωσης  λέξεων  ανά  λεπτό  από  ότι  από  το  βαθµό  

ακριβείας  των  λέξεων .   

 Στόχος  της  παρούσας  µελέτης  είναι  να  εξεταστεί  ο  βαθµός  στον  οποίο  η  

ικανότητα  κατανόησης  γραπτού  κειµένου  επηρεάζεται  από  την  ικανότητα  
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αναγνώρισης  λέξεων ,  την  ικανότητα  αποκωδικοποίησης ,  αλλά  και  την  

ταχύτητα  µε  την  οποία  ο  µαθητής  µπορεί  να  εκτελέσει  τις  παραπάνω  

λειτουργίες  στο  επίπεδο  της  λέξης .   

 

 
Μέθοδος 

 
Συµµετέχοντες  

Στην  παρούσα  µελέτη  έλαβαν  µέρος  580 µαθητές  της  Β ,  Γ ,  και  ∆  τάξης  του  

∆ηµοτικού  Σχολείου  από  16 ∆ηµοτικά  Σχολεία  3 διαφορετικών  γεωγραφικών  

περιοχών  της  Ελλάδος  (Κρήτη ,  Επτάνησα  και  Αττική).  Η  επιλογή  των  

σχολείων  έγινε  µε  κριτήρια  που  αφορούν  την  αντιπροσώπευση  αστικών ,  

ηµ ιαστικών ,  και  αγροτικών  περιοχών  της  χώρας  µας  και  την  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  τη  συγκατάθεσή  τους  για  την  αξιολόγησή  τους  

συµπεριλήφθηκαν  στην  µελέτη .   

 
Πίνακας 1. ∆ηµογραφική κατανοµή του δείγµατος 

 

    B Γ ∆ 

Αγόρια 97 93 86 276 

Κορίτσια 105 99 92 296 

 202 192 178 572 

 
 
Οι  συµµετέχοντες  είχαν  όλοι  µητρική  γλώσσα  την  ελληνική  και  δεν  είχαν  

σοβαρές  αναπηρίες  ή  νοητική  στέρηση  οι  οποίες  εµπόδιζαν  την  φοίτησή  τους  

στην  κανονική  τάξη  του  σχολείου  τους .   

 

∆ιαδικασία  

Τα  παιδιά  αξιολογήθηκαν  σε  2 ατοµ ικές  συνεδρίες  διάρκειας  30-40 λεπτών ,  

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

εκπαιδευµένο  άτοµο .  Οι  αποκρίσεις  των  µαθητών  καταγράφηκαν  σε  ατοµ ικά  

φυλλάδια .  Η  αξιολόγηση  επαναλήφθηκε  από  τον  ίδιο  εξεταστή  σε  τυχαία  
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επιλεγµένους  µαθητές  που  αποτελούν  το  10% του  συνολικού  δείγµατος ,  για  να  

ελεγχθεί  η  αξιοπιστία  της  χορήγησης .   

 

Εργαλεία  

 Στους  συµµετέχοντες  µαθητές  χορηγήθηκαν  οι  ακόλουθες  δοκιµασίες :  

α) Κλίµακα  λεξιλογίου  (WISC-III,  1997) 

Η  δοκιµασία  αυτή  αξιολογεί  το  λεξιλόγιο  έκφρασης  του  παιδιού  (expressive 

vocabulary).  Το  τεστ  εκφραστικού  λεξιλογίου  είναι  µ ια  δοκιµασία  από  την  

ελληνική  έκδοση  του  Wechler 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) ∆οκιµασία  αναγνωστικής  επίδοσης  (Test of Reading Performance-TORP) 

(Padeliadou & Sideridis,  2000). Αξιολογεί  την  αναγνωστική  ικανότητα  σε  

επίπεδο  αποκωδικοποίησης  (ανάγνωσης) και  κατανόησης  του  γραπτού  λόγου .  

Περιλαµβάνει  2 υπο-ενότητες :  Πρώτα  ο  µαθητής  καλείται  να  διαβάσει  λέξεις  

και  ψευδολέξεις  που  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  γραφηµ ικής  τους  ταυτότητας  µε  βάση  τις  αρχές  της  γραφο-

φωνηµ ικής  αντιστοιχίας .  Αντίθετα ,  οι  πιο  περίπλοκες  απαρτίζονται  από  

περισσότερες  συλλαβές  και  µ ία  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-συντακτικούς  κανόνες  της  Ελληνικής .   
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 Στη  συνέχεια  ζητείται  από  τον  µαθητή  να  διαβάσει  έξι  κείµενα  που  

παρουσιάζονται  σε  αύξουσα  σειρά  δυσκολίας  όσον  αφορά  τόσο  την  έκτασή  

τους  όσο  και  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  σαν  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) ∆ικιµασία  ταχείας  αναγνώρισης  λέξεων  και  ψευδολέξεων  

Αξιολογεί  την  αυτοµατοποιηµένης  ανάγνωσης  (αναγνώρισης) λέξεων  υψηλής  

συχνότητας  (Beas, 1991) σύµφωνα  µε  τις  υποδείξεις  του  National Assessment 

of Educational Progress (Pinell  et  al . ,  1995). 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  µ ία .  Ο  µαθητής  

καλείται  να  µην  χάνει  χρόνο  για  να  αποκωδικοποιήσει  λέξεις  που  δεν  

αναγνωρίζει  αυτόµατα  και  να  "αφήνει" λέξεις  που  δεν  ξέρει  πηγαίνοντας  στις  

επόµενες .  Οι  λέξεις  και  οι  ψευδολέξεις  παρουσιάζονται  σε  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 .  Η  επιλογή  τους  έγινε  µετά  

από  καταµέτρηση  της  συχνότητας  των  λέξεων  που  παρουσιάζονται  σε  κείµενα  

λογοτεχνικών  βιβλίων  διαφόρων  συγγραφέων  της  Ελληνικής  γλώσσας ,  

µεγέθους  δυο  περίπου  εκατοµµυρίων  λέξεων .  Οι  λέξεις  επιλέχθηκαν  να  

ανήκουν  στις  συχνότερες  1000 λέξεις  και  να  είναι  λέξεις  οικείες  

σηµασιολογικά  στους  µαθητές  εξαιτίας  της  εµφάνισής  τους  στα  σχολικά  

βιβλία .  Αρχικά  κατασκευάστηκε  µ ία  λίστα  συχνών  λέξεων  αυξανόµενης  

δυσκολίας ,  κατόπιν  οι  λέξεις  µε  µονό  αριθµό  συµπεριλήφθησαν  στη  λίστα  

ταχείας  αναγνώρισης  λέξεων  και  οι  λέξεις  µε  ζυγό  αριθµό  τροποποιήθηκαν  

(αλλαγή  ενός  ή  δύο  γραµµάτων  ανά  λέξη) για  να  αποτελέσουν  τη  λίστα  

ταχείας  αναγνώρισης  ψευδολέξεων .  Με  τη  δοκιµασία  αυτή  ελέγχονται  δύο  

παράµετροι :  α) η  ακριβής  αναγνώριση  της  λέξης  όπου  προσδίδεται  1 βαθµός  
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για  κάθε  σωστή  αναγνώριση  και  β) ο  σωστός  τονισµός  της  λέξης ,  όπου  

προσδίδεται  επίσης  1 βαθµός  για  κάθε  σωστό  τονισµό .  Το  χρονικό  όριο  για  τη  

δοκιµασία  αυτή  είναι  45 δευτερόλεπτα .   

ε) ∆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  µ ία  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  µ ια  διαδοχή  10 ερωτήσεων .   

 

Αποτελέσµατα  

Το  περίγραµµα  των  γραµµ ικών  συσχετίσεων  µεταξύ  των  µεταβλητών  που  

εξετάστηκαν  στη  µελέτη  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  2.  Παρατηρούµε  ότι  τις  

σχετικά  µεγαλύτερη  συσχέτιση  µε  την  επίδοση  στη  δοκιµασία  κατανόησης  

κειµένου  παρουσιάζουν  οι  µεταβλητές  που  σχετίζονται  µε  την  επίδοση  στη  

δοκιµασία  ανάγνωσης  λέξεων  χωρίς  χρονικό  περιορισµό  καθώς  και  οι  δύο  

δοκιµασίες  λεξιλογίου .  Για  τη  λεπτοµερέστερη  εξέταση  των  σχέσεων  µεταξύ  

των  παραπάνω  µεταβλητών  σε  σχέση  µε  τις  υπόλοιπες  πραγµατοποιήθηκε  µ ια  

σειρά  από  αναλύσεις  πολλαπλής  παλινδρόµησης  στις  οποίες  εξαρτηµένη  

µεταβλητή  ήταν  η  επίδοση  στη  δοκιµασία  κατανόησης  γραπτού  κειµένου  (από  

το  TORP).  

 
 

Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών που εξετάστηκαν στη µελέτη 
 

  
Κατανόη-

ση 

Ακρίβεια 
ανάγνω-

σης λέξεων 

Ακρίβεια 
ανάγνωσης 
ψευδο-
λέξεων 

Ταχύτητα 
ανάγνω-
σης 

λέξεων 

Ταχύτητα 
ανάγνω-

σης ψευδο-
λέξεων 

Προσληπτικό 
λεξιλόγιο 

Λεξιλόγιο 
WISC 

Ακρίβεια 
ανάγνω-

,407       
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σης λέξεων 

Ακρίβεια 
ανάγνωσης 
ψευδο-
λέξεων 

,208 ,538      

Ταχύτητα 
ανάγνωσης 
λέξεων 

,288 ,543 ,441     

Ταχύτητα 
ανάγνω-
σης ψευδο-
λέξεων 

,242 ,518 ,397 ,780    

Προσλη-
πτικό 
λεξιλόγιο 

,551 ,362 ,221 ,228 ,172   

Λεξιλόγιο 
WISC ,486 ,319 ,183 ,264 ,220 ,561  

Κύβοι 
WISC ,314 ,217 ,162 ,151 ,064 ,370 ,328 

 
 

Στην  πρώτη  ανάλυση  πολλαπλής  παλινδρόµησης  εισήχθησαν  όλες  οι  

ανεξάρτητες  µεταβλητές  ταυτόχρονα  συνεισφέροντας  σε  σηµαντικό  ποσοστό  

(39%) στη  διακύµανση  της  ικανότητας  κατανόησης  κειµένου  όπως  αυτή  

µετριέται  µε  τη  δοκιµασία  του  TORP, F(7,545) = 51. 04, p < .  0001. Ο  

Πίνακας  3 παρουσιάζει  τους  συντελεστές  µερικής  συσχέτισης  µεταξύ  κάθε  

µ ιας  από  τις  ανεξάρτητες  µεταβλητές  και  της  εξαρτηµένης  µεταβλητής  

(συσχέτιση  αφού  έχει  αφαιρεθεί  η  συνολική  συσχέτιση  µεταξύ  της  

εξαρτηµένης  µεταβλητής  και  όλων  των  άλλων  ανεξάρτητων  µεταβλητών  που  

συµµετέχουν  στο  µοντέλο).  Η  επάρκεια  του  γραµµ ικού  µοντέλου  συσχέτισης  

υποστηρίζεται  επίσης  και  από  το  γράφηµα  διασποράς  της  Εικόνας  1.   
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Από  τον  Πίνακα  διαφαίνεται  ότι  σηµαντική  συνεισφορά  στη  

διαµόρφωση  των  τιµών  της  µεταβλητής  "κατανόηση  κειµένου", εάν  

συνυπολογιστεί  η  ταυτόχρονη  συνεισφορά  και  των  υπολοίπων  µεταβλητών  

που  εξετάστηκαν  στη  µελέτη ,  έχουν  τέσσερις  µεταβλητές :  η  επίδοση  στη  

δοκιµασία  ανάγνωσης  λέξεων  χωρίς  χρονικό  περιορισµό ,  η  επίδοση  σε  δύο  

δοκιµασίες  λεξιλογίου ,  και  η  επίδοση  στη  δοκιµασία  σχέδια  µε  κύβους .   
 

Πίνακας 3. Στατιστικοί δείκτες και συντελεστές µερικής συσχέτισης 
 

 Beta t p 

Συντελεστής 
µερικής 

συσχέτισης 

Ταχύτητα 
ανάγνωσης 
ψευδολέξεων 

,009 ,158 ,874 
,005 

Ταχύτητα 
ανάγνωσης λέξεων ,047 ,837 ,403 ,028 

-4 -2 0 2
Regression Standardized Predicted

Value

-4

-2

0

2

4
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Ακρίβεια 
ανάγνωσης λέξεων ,196 4,289 ,000 ,144 

Ακρίβεια ανάγνωσης 
ψευδολέξεων -,039 -,949 ,343 -,032 

Προσληπτικό 
λεξιλόγιο ,223 5,337 ,000 ,179 

Λεξιλόγιο WISC ,319 7,499 ,000 ,251 

Κύβοι WISC ,088 2,384 ,017 ,080 
 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  εξαιρετικά  υψηλή  συνεισφορά ,  και  µάλιστα  

ανεξάρτητη ,  των  δοκιµασιών  λεξιλογίου .  Μαζί  εξηγούν  ποσοστό  20% της  

διακύµανσης  των  τιµών  στη  δοκιµασία  κατανόησης ,  πέραν  της  συνεισφοράς  

της  επίδοσης  σε  δοκιµασίες  ανάγνωσης .  Αυτό  διαφαίνεται  στον  Πίνακα  4 που  

παρουσιάζει  τα  αποτελέσµατα  από  µ ια  ιεραρχική  ανάλυση  πολλαπλής  

παλινδρόµησης  στην  οποία  οι  ατοµ ικές  βαθµολογίες  στις  δοκιµασίες  

ανάγνωσης  χρονικό  περιορισµό  εισήχθησαν  πρώτα  ως  ξεχωριστή  οµάδα ,  

ακολουθούµενες  από  τις  δοκιµασίες  αναγνωστικής  ευχέρειας  (Β  οµάδα),  τις  

δοκιµασίες  λεξιλογίου  (Γ  οµάδα) και  τέλος  από  την  επίδοση  στα  σχέδια  µε  

κύβους .  Αξιοσηµείωτο  και  µη  αναµενόµενο  είναι  επίσης  το  γεγονός  ότι  η  

προσθήκη  µεταβλητών  που  σχετίζονται  µε  την  αναγνωστική  ευχέρεια  δεν  

προσθέτουν  στην  προβλεπτική  ισχύ  του  µοντέλου  σχεδόν  τίποτε  πάνω  από  τη  

συνεισφορά  µεταβλητών  αναγνωστικής  ακρίβειας .   

 

Πίνακας 4. Ιεραρχική  ανάλυση  πολλαπλής  παλινδρόµησης  µεταβλητών  
πρόβλεψης  για  την  κατανόηση  κειµένου  

 

Μεταβλητή*  Adj. R2 
Μεταβολή 
στο R2 

F 
Change df 

∆είκτης F 
µεταβολής 

Ακρίβεια ανάγνωσης 
λέξεων, Ακρίβεια 
ανάγνωσης ψευδολέξεων, 

,16 ,161 51,85 2, 542 ,000 

Ταχύτητα ανάγνωσης 
λέξεων, Ταχύτητα 
ανάγνωσης ψευδολέξεων, 

,16 ,006 1,98 2,540 ,139 

Λεξιλόγιο PPVT, WISC ,36 ,203 86,38 2,538 ,000 

Κύβοι WISC ,37 ,007 5,97 1,537 ,015 
* Μεταβλητή  που  προστίθεται  στο  µοντέλο  

.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Το  κυριότερο  αποτέλεσµα  της  παρούσας  µελέτης  είναι  ότι  η  ικανότητα  

κατανόησης  γραπτού  κειµένου  επηρεάζεται  σε  σηµαντικό  βαθµό  και  κατά  

κύριο  λόγο  από  την  επίδοση  σε  δοκιµασίες  ανάγνωσης  λέξεων  χωρίς  χρονικό  

περιορισµό ,  λεξιλογίου ,  και  στην  κλίµακα  σχέδια  µε  κύβους .  Εξετάζοντας  το  

συνολικό  περίγραµµα  των  ανεξάρτητων  µεταβλητών  που  εξετάστηκαν  στη  

µελέτη ,  θα  µπορούσε  να  συνάγει  κανείς  ότι  η  αναγνωστική  λειτουργία  που  

σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  µε  την  κατανόηση  κειµένου  είναι  η  ικανότητα  

αναγνώρισης  γραπτών  λέξεων .  Η  δεύτερη  λειτουργία  που  προφανώς  

εµπλέκεται  στην  ικανότητα  εκτέλεσης  της  δοκιµασίας  TORP-5 

(αποκωδικοποίηση) δε  φαίνεται  να  διαδραµατίζει  σηµαντικό  ρόλο ,  µ ια  και  η  

µεταβλητή  που  κατ '  εξοχήν  µετρά  την  εν  λόγω  ικανότητα ,  δεν  συνεισέφερε  

σηµαντικά  στη  διαµόρφωση  των  τιµών  της  µεταβλητής  κατανόηση  κειµένου .  

Επίσης ,  δε  διαφαίνεται  ότι  η  ταχύτητα  και  αυτοµατοποίηση  της  ικανότητας  

αναγνώρισης  γραπτών  λέξεων  αποτελεί  σηµαντικό  παράγοντα  που  επιδρά  στην  

ικανότητα  κατανόησης ,  τουλάχιστον  για  κείµενα  περιορισµένης  έκτασης ,  

όπως  αυτά  που  περιλαµβάνονται  στο  TORP-13, και  συνθήκες  ελεύθερης  

ανάγνωσης  χωρίς  πίεση  χρόνου .   

Αντίθετα ,  σε  µελέτες  που  έχουν  πραγµατοποιηθεί  κυρίως  στην  Αγγλική  

γλώσσα  έχει  αναφερθεί  σχέση  µεταξύ  αναγνωστικής  ευχέρειας  και  

κατανόησης .  Η  αναγνωστική  ευχέρεια  αναπτύσσεται  σταδιακά  στις  πρώτες  

τάξεις  του  δηµοτικού  (Biemiller,  1997' 1998; Fuchs & Deno, 1995) και  

σχετίζεται  µε  την  δυνατότητα  αποκωδικοποίησης  των  λέξεων ,  την  δηµ ιουργία  

ορθογραφικών  αναπαραστάσεων  στους  µαθητές  και  άρα  στην  ενεργοποίηση  

της  µνήµης  εργασίας .  Ενώ  όµως  η  συσχέτιση ,  στην  πλειοψηφία  των  ερευνών ,  

της  κατανόησης  µε  την  αναγνωστική  ακρίβεια  είναι  άµεση ,  ο  συσχετισµός  µε  

την  ευχέρεια  του  λόγου  είναι  έµµεσος  και  πιθανώς  ισχυρότερος  σε  µαθητές  

στο  µέσο  και  κατώτερο  της  κατανοµής  των  δεξιοτήτων  αποκωδικοποίησης  

(Googh, Hoover, & Peterson, 1996΄  Fuchs και  Maxwell,  1998). Σύµφωνα  µε  

το  θεωρητικό  µοντέλο  των  LoBerge & Samuels (1974) και  του  Stanovich 

(2000), η  αυτοµατοποιηµένη  αναγνώριση  λέξεων  αναµένεται  να  διευκολύνει  

την  ικανότητα  αναγνωστικής  ικανότητας ,  µε  το  να  επιταχύνει  την  πρόσβαση  

σε  σηµασιολογικές  αναπαραστάσεις  των  λέξεων  του  κειµένου .  Η  αδυναµ ία  
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εύρεσης  σηµαντικής  συσχέτισης  µεταξύ  κατανόησης  και  αναγνωστικής  

ευχέρειας  στην  παρούσα  µελέτη ,  θα  µπορούσε  να  οφείλεται  πάντως  και  στη  

χρήση  καταλόγου  λέξεων  για  τη  µέτρηση  της  τελευταίας  και  όχι  κειµένου ,  

όπως  έχει  επισηµανθεί  από  κάποιους  ερευνητές  (Jenkins et al. ,  2000).  

Ίσως  το  πλέον  σηµαντικό  εύρηµα  της  παρούσας  µελέτης  αφορά  την  

ιδιαίτερα  υψηλή  συσχέτιση  µεταξύ  ικανότητα  κατανόησης  κειµένου  και  της  

επίδοσης  σε  δοκιµασίες  λεξιλογίου  και  χωροκατασκευαστικής  ικανότητας .  Οι  

δοκιµασίες  λεξιλογίου  συνέβαλλαν  ανεξάρτητα  στη  διαµόρφωση  των  τιµών  

της  επίδοσης  στο  TORP-13, όπως  άλλωστε  αναµενόταν  µ ια  το  PPVT εκτιµά  

σχεδόν  αποκλειστικά  το  εύρος  του  προσληπτικού  λεξιλογίου  του  παιδιού  ενώ  

η  Κλίµακα  λεξιλογίου  του  WISC-III εκτιµά  τόσο  την  ικανότητα  κατανόησης  

προφορικών  λέξεων  όσο  και  την  εκφραστική  ικανότητα  του  παιδιού .  

Σηµειωτέον  ότι  η  συνεισφορά  της  επίδοσης  σε  δοκιµασίες  λεξιλογίου  και  

χωροκατασκευαστικής  ικανότητας  ήταν  σηµαντική  ακόµα  και  πέραν  της  

συνεισφοράς  µεταβλητών  που  σχετίζονται  µε  την  αναγνωστικές  δεξιότητες .  

Παρόµοια  αποτελέσµατα  έχουν  αναφερθεί  σε  άλλες  γλώσσες  πλην  της  

Ελληνικής ,  όπου  η  επίδοση  σε  δοκιµασίες  λεξιλογίου  αποτελεί  σηµαντικό  

προβλεπτικό  παράγοντα  της  αναγνωστικής  κατανόησης  (Anderson & 

Freebody, 1981΄  Cain, Bryant,  & Oakhill ,  2004' Schoonen, Hulstijn, & 

Bossers,  1998). Τα  ευρήµατα  αυτά  εξηγούν  ως  ένα  βαθµό  την  παρατήρηση  ότι  

ακόµα  και  σε  παιδιά  µε  επαρκείς  δεξιότητες  φωνολογικής  αποκωδικοποίησης  

του  γραπτού  λόγου ,  η  επίδοσή  τους  σε  δοκιµασίες  αναγνωστικής  κατανόησης  

περιορίζεται  εν  τέλει  από  τη  γενικότερη  γλωσσική  τους  ικανότητα ,  τµήµα  της  

οποίας  είναι  και  το  εύρος  του  λεξιλογίου  τους  (Tummer & Hoover, 1993). 

 Αναφορικά  µε  τη  δοκιµασία  Σχέδια  µε  Κύβους ,  αυτή  µπορεί  να  

θεωρηθεί  ότι  εκφράζει  µεν  άµεσα  χωροκατασκευαστικές  δεξιότητες ,  έµµεσα  

όµως  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως  δείκτης  πρακτικής  νοηµοσύνης  µ ια  και  η  

συσχέτισή  της  επίδοσης  στην  εν  λόγω  δοκιµασία  µε  το  Πρακτικό  Πηλίκο  του  

WISC-III είναι  η  υψηλότερη  από  όλες  τις  άλλες  πρακτικές  κλίµακες  του  

WISC-III.  Μ '  αυτή  τη  λογική  µπορεί  κανείς  να  υποθέσει  ότι  η  σχέση  µεταξύ  

επίδοσης  στη  δοκιµασία  Σχέδια  µε  Κύβους  και  στη  δοκιµασία  κατανόησης  

εκφράζει  την  επίδραση  ανώτερων  γνωστικών  λειτουργιών  στην  κατανόηση .   

Θα  πρέπει  να  σηµειωθεί  ότι  οποιαδήποτε  συµπεράσµατα  προκύπτουν  

από  τη  σύγκριση  των  αποτελεσµάτων  της  παρούσας  έρευνας  µε  δηµοσιευµένα  
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δεδοµένα  περιορίζεται  από  το  γεγονός  ότι  τα  τελευταία  αναγκαστικά  

προέρχονται  από  διαφορετικά  γλωσσικά  περιβάλλοντα  µ ια  και  λείπουν  

παρόµοιες  έρευνες  στην  Ελλάδα .  Η  διαδικασία  της  αποκωδικοποίησης  

αναπτύσσεται  πιο  αργά  στα  αγγλικά  από  ότι  στις  άλλες  γλώσσες  (Goswani, 

Porpodas, Wheelwright,  1997). Σύµφωνα  µε  τον  (Seymour, 2003), υπάρχουν  

διαφορές  µεταξύ  των  Ευρωπαϊκών  γλωσσών  ως  προς  την  δυνατότητα  

προσδιορισµού  και  ανάγνωσης  των  γνωστών  λέξεων .  Αυτές  οι  διαφορές  

αφορούν  την  επίδραση  του  ορθογραφικού  βάθους .  Η  απόκτηση  της  

αναγνωστικής  ικανότητας  είναι  πιο  αργή  στις   βαθύτερες  ορθογραφίες  από  ότι  

στις  ρηχές  (Wimmer & Goswani,1994). Ας  ελπίσοµε  ότι  στο  µέλλον  θα  γίνουν  

και  άλλες  µελέτες  στην  Ελλάδα  ώστε  να  έχοµε  συγκρίσεις  αποτελεσµάτων  σε  

τοπικό  επίπεδο .  
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