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Γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

εξγαζίαο ζπκκεηείραλ ζπλεξγάηεο θαη θίινη, ηνπο νπνίνπο επραξηζηώ ζεξκά. 

πγθεθξηκέλα επραξηζηώ: 

Σνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ, Θαλάζε Πξσηόπαπα θαη Γηώξγν 

Γεσξγίνπ, γηα ηε ζπλεξγαζία, ηελ θαζνδήγεζε, ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηελ 

πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο θαη ηελ ελζάξξπλζε θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα. 

Σα κέιε ηεο νκάδαο Γιώζζαο θαη Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε δηαξθή ππνζηήξημε,  θαη ηδηαίηεξα ηνλ Φώηε 

Φσηηάδε, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα. 

Σνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ηνπο δαζθάινπο θαη 

γνλείο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα γίλεη απηή ε ηδέα πξαγκαηηθόηεηα. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η αλάγλσζε είλαη κηα ζύλζεηε δηεξγαζία, ε νπνία απαηηεί ηελ απηόκαηε 

επεμεξγαζία αληηιεπηηθώλ, γισζζηθώλ θαη γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ. Με ηνλ 

όξν αλάγλσζε ζηελ παξνύζα κειέηε εζηηάδνπκε ζηε δηάζηαζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο, δειαδή ηελ ηαρύηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πξαγκαησζνύλ νη  παξαπάλσ δηεξγαζίεο. Η αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο 

δεμηόηεηαο είλαη κία ρξνλνβόξα δηαδηθαζία, πνπ πεξλάεη από πνιιά ζηάδηα 

κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηεξγαζία ηεο επρεξνύο 

αλάγλσζεο (Adams, 1990). Όηαλ κηα γλσζηαθή δηεξγαζία γίλεηαη απηόκαηε, 

απαηηεί ιηγόηεξν ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα. Έηζη κε ηελ αλάγλσζε, ελώ ζε 

πξώηκν ζηάδην ηα παηδηά αξγνύλ λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ κηα απιή ιέμε ή πξόηαζε, νη πεξηζζόηεξνη ελήιηθνη 

αλαγλώζηεο απηόκαηα, αβίαζηα, ρσξίο λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα 

δηαβάδνπλ ζρεδόλ νπνηαδήπνηε ιέμε αληηιεθζνύλ (Ehri, 2005b; LaBerge & 

Samuels, 1974). 

Γλσξίδνπκε όηη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο 

απαηηνύληαη πνιιέο επηκέξνπο δεμηόηεηεο, όπσο ε θσλνινγηθή επίγλσζε, ε 

γλώζε ησλ γξακκάησλ, ην ιεμηιόγην, ε κνξθνινγηθή θαη νξζνγξαθηθή 

επεμεξγαζία, νη νπνίεο απνηεινύλ πξνβιεπηηθνύο παξάγνληεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο (Hulme, Hatcher, Nation, Brown, Adams, & Stuart, 

2002; Kirby, Desrochers, Roth, & Lai, 2008; Parrila, Kirby, & McQuarrie, 

2004). Οη δηαηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ αλαγλσζηηθή αλάπηπμε αιιά θαη νη 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ αιιά θαη λα πξνβιεθζνύλ 

κειεηώληαο παξάγνληεο πνπ ζεσξνύληαη θξίζηκνη γηα ηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα. Έλαο ζεκαληηθόο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αλαγλσζηηθή 
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δεμηόηεηα, ηνλ νπνίν εμεηάδνπκε ζηελ παξνύζα κειέηε, είλαη ε ηαρεία 

θαηνλνκαζία νπηηθώλ εξεζηζκάησλ.  

Η ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλάγλσζε κειεηάηαη εδώ 

θαη δεθαεηίεο (Denkla, 1976), αθνύ ζεσξείηαη όηη αληαλαθιά δηεξγαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλάγλσζε, πέξα από νπνηνδήπνηε άιιν παξάγνληα πνπ 

κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε απηή, θσλνινγηθή επίγλσζε, θσλνινγηθή κλήκε, 

γλώζε γξακκάησλ θιπ. (Johnston & Kirby, 2006; Pennington & Lefly, 2001; 

Uhry, 2002). Ωζηόζν, δελ είλαη γλσζηό ηη αθξηβώο κεηξάεη ην έξγν ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο, νύηε γηαηί ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγλσζε, θαζώο θακία ζεσξία 

δελ έρεη θαηαθέξεη λα εμεγήζεη ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. ηελ έξεπλά καο 

εμεηάδνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε 

κέζα από ηνλ ξόιν ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

 

   Σασεία καηονομαζία (RAN) 

Ο όξνο ηαρεία θαηνλνκαζία ή RAN (Rapid Automatized Naming) 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα γξήγνξεο θαηνλνκαζίαο ελόο κηθξνύ ζπλόινπ 

νπηηθώλ εξεζηζκάησλ απνηεινύκελσλ από νηθεία ζύκβνια. Σα ζύκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα έξγα RAN δηαθξίλνληαη ζε δύν ηύπνπο: αξηζκνύο ή 

γξάκκαηα (αιθαξηζκεηηθά ζύκβνια) θαη εηθόλεο ή ρξώκαηα (κε 

αιθαξηζκεηηθά ζύκβνια). ην έξγν RAN ηα εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαη είηε 

ηαπηόρξνλα, ζε θάξηεο ησλ 50 ζπκβόισλ (ζπλήζσο 5 ζύκβνια πνπ 

επαλαιακβάλνληαη 10 θνξέο), είηε κεκνλσκέλα (έλα-έλα ζηελ νζόλε).  

ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ άιισλ κεηξήζεσλ ηεο 

αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο, ην έξγν ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, ζηε ζεηξηαθή 

ηνπ κνξθή αξρηθά, δε δεκηνπξγήζεθε γηα ηε κέηξεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
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επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηεο αλάγλσζεο. Αληίζεηα, δεκηνπξγήζεθε από ηνλ 

Geschwind (1966) γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινύζεζεο ελόο αζζελνύο, o νπνίνο 

κεηά από εγθεθαιηθό κπνξνύζε λα γξάςεη θαη λα κηιήζεη, αιιά όρη λα 

δηαβάζεη θαη λα θαηνλνκάζεη ρξώκαηα. Έηζη, ε ηαρεία θαηνλνκαζία 

ρξεζηκνπνηνύληαλ αξρηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνθαηάζηαζεο κεηά από έλα 

εγθεθαιηθό επεηζόδην. Μόιηο ζηηο αξρέο ηνπ 1970, δηαηππώζεθε ε ηδέα όηη ζην 

ίδην νπηηθν-ιεθηηθό έιιεηκκα πνπ παξνπζηαδόηαλ ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ 

ππνζηεί εγθεθαιηθό επεηζόδην, κπνξεί λα νθείινληαη νη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο ζε παηδηά κε δπζιεμία. Η Denkla (1974) εμέηαζε πξώηε απηή ηελ 

ππόζεζε θαη αλαθάιπςε όρη κόλν όηη δελ ππήξρε απνζύλδεζε αλάκεζα ζηελ 

νπηηθν-ιεθηηθή δηάζηαζε, αιιά όηη παηδηά κε δπζιεμία παξνπζίαδαλ 

κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο ζην έξγν ηαρείαο θαηνλνκαζίαο από ηνπο ηππηθνύο 

αλαγλώζηεο. Έθηνηε, ην έξγν ηεο θαηνλνκαζίαο κεηξά θπξίσο ηαρύηεηα θαη 

όρη αθξίβεηα. 

Δπνκέλσο, ζην έξγν ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο δελ απνδίδεηαη θάπνηα 

ζαθήο δηεξγαζία ή δεμηόηεηα εμαηηίαο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε. 

Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο δνκέο κε ζθνπό λα εμεγήζνπλ ηηο θνηλέο 

γλσζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη 

ηελ αλάγλσζε θαη ζηηο νπνίεο νθείινπλ ηε ζρέζε ηνπο, θάπνηεο από ηηο 

νπνίεο αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

 

σέζη ηασείαρ καηονομαζίαρ και ανάγνωζηρ 

Οη έξεπλεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ 

αλάγλσζε δηαθξίλνληαη ζε έξεπλεο κε ηππηθνύο αλαγλώζηεο, όπνπ 

εμεηάδνληαη είηε νη δηαηνκηθέο δηαθνξέο είηε ε αλαγλσζηηθή αλάπηπμε ζε 
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καθξνρξόληεο έξεπλεο, θαη ζε έξεπλεο κε δύν νκάδεο, παηδηώλ κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη ηππηθώλ αλαγλσζηώλ (Kirby, Georgiou, 

Martinussen, & Parrila, 2010). ην ζύλνιό ηνπο απνθαιύπηνπλ κηα ηζρπξή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ηθαλόηεηα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηθαλώλ από 

θησρνύο αλαγλώζηεο θαη ζπληζηώληαο ην έξγν ηαρείαο θαηνλνκαζίαο έλα 

ζεκαληηθό πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηόζν ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο όζν 

θαη ηεο πηζαλόηεηαο ύπαξμεο ή εθδήισζεο αλαγλσζηηθώλ δπζθνιηώλ 

(Aarnoutse, van Leeuwe, & Verhoeven, 2005; de Jong & van der Leij, 2003; 

Denckla & Rudel, 1976; Di Filippo, Brizzolara, Chilosi, De Luca, Judica, 

Pecini, 2005; Ho & Lai, 1999; Lyytinen, Erskine, Tolvanen, Torppa, Poikkeus, 

Lyytinen, 2006; Wolf & Bowers, 1999).  

Παηδηά κε ρακειή επίδνζε ζε έξγα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο νπηηθώλ 

εξεζηζκάησλ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, ελώ παηδηά κε 

πςειή επίδνζε ζε έξγα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

αλαγλσζηηθή επρέξεηα. Η ηαρεία θαηνλνκαζία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε πνιιέο 

πιεπξέο ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο, αλαγλσζηηθή επρέξεηα, αλαγλσζηηθή 

αθξίβεηα, αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ (Bowers, 1995; Cirino, Israelian, Morris, & 

Morris, 2005; Compton, DeFries, & Olson, 2001; Georgiou, Parrila, & 

Papadopoulos, 2008; Kirby, Parrila, & Pfeiffer, 2003; Landerl & Wimmer, 

2008; Moll, Fussenegger, Willburger, & Landerl, 2009; Savage & 

Frederickson, 2005; Swanson, Trainin, Necoechea, & Hammill, 2003). 

Ωζηόζν, θαίλεηαη λα εκθαλίδεη πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ αλαγλσζηηθή 

επρέξεηα παξά κε ηελ αλαγλσζηηθή αθξίβεηα (Bowers & Newby-Clark, 2002; 

Cirino et al., 2005; Papadopoulos, Georgiou, & Kendeou, 2009; 
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Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson, & Foorman, 2004; Vaessen, 

Gerretsen, & Blomert, 2009). 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηνύλ νη εξεπλεηέο γηα ηελ ηαρεία 

θαηνλνκαζία κεηά ηελ έξεπλα ησλ  Wolf θαη Bowers (1999), ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία παηδηά κε έιιεηκκα ζηελ ηθαλόηεηα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο 

παξνπζηάδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, κε ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε 

αλεπεξέαζηε. Τπνζηεξίδνπλ, ινηπόλ, όηη κπνξνύκε λα κηιάκε γηα έλα δηπιό 

έιιεηκκα ζηε δπζιεμία (double deficit hypothesis), ζύκθσλα κε ην νπνίν ε 

δπζιεμία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε έιιεηκκα ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε είηε 

ζηελ ηθαλόηεηα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο. Παηδηά κε έιιεηκκα θαη ζηηο δύν 

δεμηόηεηεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξόηεξα αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα (Bowers, 

Sunseth, & Golden, 1999; Kirby et al., 2003; Lovett, Steinbach, & Frijters, 

2000; Papadopoulos et al., 2009; Salmi, Torppa, Eklund, Georgiou, & 

Lyytinen, 2009).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο επεξεάδεηαη από ηε κνξθή ηνπ έξγνπ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, ην 

είδνο ησλ εξεζηζκάησλ, ην αλαγλσζηηθό ζηάδην αλάπηπμεο. Ωο πξνο ηε 

κνξθή ηνπ έξγνπ, ηα εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαη είηε ηαπηόρξνλα, επνκέλσο 

ε επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη ζεηξηαθά, είηε έλα-έλα, επνκέλσο ε επεμεξγαζία 

ηνπο γίλεηαη κεκνλσκέλα. Έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ησλ 

εξεζηζκάησλ ζηα έξγα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο (ε ζεηξηαθή επεμεξγαζία) 

εκθαλίδεη πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ αλάγλσζε από ηελ κεκνλσκέλε 

κνξθή ηνπ έξγνπ (Bowers, 1995; de Jong, 2009; Logan, Schatschneider, & 

Wagner, 2011; Torgesen, Wagner, & Rashotte, 1994).  



10 
 

Αλαθνξηθά κε ηα εξεζίζκαηα ζηα έξγα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο 

ζπλαληάκε ζύκβνια εμαηξεηηθά νηθεία, ηα νπνία αληαλαθινύλ ηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ζην έξγν. Σν είδνο ησλ εξεζηζκάησλ 

δηαθξίλεηαη ζε αιθαξηζκεηηθά (γξάκκαηα, αξηζκνύο) θαη κε-αιθαξηζκεηηθά 

(ρξώκαηα, εηθόλεο) εξεζίζκαηα. πρλά ηα αιθαξηζκεηηθά εξεζίζκαηα 

ζρεηίδνληαη πην ηζρπξά κε ηελ αλάγλσζε (Bowey, McGuigan, & Ruschena, 

2005; Compton, 2003; Cronin & Carver, 1998; Wolf, Bally, & Morris, 1986) 

ζπγθξηηηθά κε ηα κε-αιθαξηζκεηηθά, ηα νπνία δηαηεξνύλ πςειέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηελ αλάγλσζε ζηηο κηθξόηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο (πξνζρνιηθέο ειηθίεο) 

(Kirby et al., 2003). Η δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δύν ηύπνπο εξεζηζκάησλ 

έγθεηηαη ζην όηη ηα αιθαξηζκεηηθά εξεζίζκαηα αληινύληαη από κηθξόηεξα 

ζύλνια, κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό εξεζηζκάησλ θαη δηαθξηηά νλόκαηα, ελώ ηα 

κε-αιθαξηζκεηηθά από κεγαιύηεξα ζύλνια εξεζηζκάησλ κε ιηγόηεξν δηαθξηηά 

κέιε θαη πνηθηιία νλνκάησλ (Bowey et al., 2005; Kirby et al., 2010).  

Δληνύηνηο, ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζηε ζεηξηαθή θπξίσο κνξθή αιιά θαη 

ζηε κεκνλσκέλε (de Jong, 2011), κε αιθαξηζκεηηθά ή κε αιθαξηζκεηηθά 

ζύκβνια (Lervåg & Hulme, 2009; Scarborough, 1998), ζε θάζε ζηάδην 

αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο, εκθαλίδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηελ αλαγλσζηηθή 

επρέξεηα. Η ζρέζε αλάκεζα ζηηο δύν δηεξγαζίεο παξακέλεη ηζρπξή ζύκθσλα 

κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο θαη γισζζηθά ζπζηήκαηα 

(Georgiou, Parrila, Kirby, et al., 2008; Georgiou, Parrila, & Liao, 2008; Tan 

Spinks, Eden, Perfetti, & Siok,  2005; Torgesen, Wagner, Rashotte, Burgess, 

& Hecht 1997; Vaessen,& Blomert, 2010; Ziegler, Muneaux, & Grainger, 

2003), κε άιιεο έξεπλεο λα ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζπζρέηηζε ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε απμάλεηαη κε ηελ ειηθία (Kirby et al., 2003; 



11 
 

Landerl & Wimmer, 2008; Scarborough, 1998; van den Bos, Zijlstra, & 

Spelberg, 2002) θαη άιιεο λα δείρλνπλ όηη ε πξνβιεπηηθή ηζρύο ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα κεηώλεηαη κε ηελ ειηθία 

(Georgiou, Parrila, Kirby et al., 2008; Torgesen et al., 1997).  

Από ηε κία, (α) ε ζηαζεξόηεηα ηεο ζρέζεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο (αλεμάξηεηα από δηαθαλή ή 

αδηαθαλή νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα) θαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη 

από ηελ άιιε, (β) ε επίδξαζε ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο ζηελ αλάγλσζε 

αλεμάξηεηα από άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαγλσζηηθή 

ηθαλόηεηα (π.ρ. θσλνινγηθή επίγλσζε, ιεμηιόγην, κνξθνινγηθή ή νξζνγξαθηθή 

επεμεξγαζία), αλαδεηθλύνπλ ηελ ηαρεία θαηνλνκαζία ηζρπξό πξνβιεπηηθό 

δείθηε ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο παγθνζκίσο.  

 

Θεωπηηικά πλαίζια για ηη ζσέζη ηασείαρ καηονομαζίαρ και 

ανάγνωζηρ 

Η αηηία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ 

αλάγλσζε παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο κέζα από έλα 

ζύλνιν ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ λα δηεξεπλεζνύλ νη θνηλέο δηεξγαζίεο πνπ 

θξύβνληαη πίζσ από απηή ηε ζρέζε, κε θπξηόηεξεο ζεσξίεο απηέο ηεο 

θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο, ηεο νξζνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο 

ηαρύηεηαο επεμεξγαζίαο. Ωζηόζν θαλέλα ζεσξεηηθό πιαίζην δελ έρεη 

θαηαθέξεη κέρξη ηώξα λα απνθαιύςεη ηνλ θνηλό κεραληζκό πνπ ζπλδέεη ηηο 

δύν δηεξγαζίεο. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα 

βξεζεί ηη αθξηβώο κεηξάεη ην έξγν ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, κε δηεξγαζίεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ωζηόζν, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη 

αθνύ ειεγρζνύλ νη θνηλέο δηεξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνηείλεη ηα δηάθνξα 
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ζεσξεηηθά πιαίζηα, ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζπλερίδεη λα πξνβιέπεη αλεμάξηεηα 

ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα.  

Πην αλαιπηηθά, ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζπλερίδεη λα εμεγεί ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο, αθνύ ειεγρζνύλ ε θσλνινγηθή 

επίγλσζε (Johnston & Kirby, 2006), ε ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο (Powell, 

Stainthorp, Stuart, Garwood, & Quinlan, 2007), ε νπηηθή πξνζνρή (Plaza & 

Cohen, 2004), ε νξζνγξαθηθή επεμεξγαζία (Moll, Fussenegger, Willburger, & 

Landerl, 2009), ε ηαρύηεηα άξζξσζεο (de Jong & van der Leij, 2002) θαη ν 

ρξόλνο αληίδξαζεο (Bowers, Steffy, & Swanson, 1986). Απηά ηα επξήκαηα 

δείρλνπλ όηη παξά ην γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ δηεξγαζίεο παίδνπλ ζεκαληηθό 

ίζσο ξόιν ζηελ επίδνζε ζην έξγν ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, θακία δελ 

κπνξεί λα εμεγήζεη εμνινθιήξνπ ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αλάγλσζε. 

Οη Wolf, Bowers θαη Biddle (2000) ηζρπξίδνληαη όηη ε ηαρεία 

θαηνλνκαζία δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη κέξνο ηεο θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο, 

θαζώο ελζσκαηώλεη επηπιένλ δηεξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαο όζεο 

εκπιέθνληαη αθελόο ζηελ αλαγλώξηζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ άξζξσζε ησλ 

νλνκάησλ ησλ ζπκβόισλ, αθεηέξνπ ζηε γξήγνξε επεμεξγαζία ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζπλερή ζεηξά. Οη Norton θαη Wolf (2012) 

ππνζηεξίδνπλ όηη ε ηαρεία θαηνλνκαζία απνηειεί έλα κηθξόθνζκν ηνπ 

αξγόηεξα πνιύ πην εμειηγκέλνπ ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο. Οη Wolf θαη Bowers 

(1999) όηαλ κηινύλ γηα έλα δίθηπν ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, κηθξνγξαθία ηεο 

αλάγλσζεο, ελλννύλ ηελ απαξηίσζε πνιιώλ επηκέξνπο δηεξγαζηώλ, κε θνηλή 

απαίηεζε ηελ ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο (Σσήμα 1). Σν θάζε επηκέξνπο ζηάδην 

πξνϋπνζέηεη ηθαλόηεηα εθηέιεζεο ηεο επηκέξνπο επεμεξγαζίαο, γεγνλόο πνπ 

ην θαζηζηά ηδηαίηεξα ζύλζεην θαη πνιύπινθν ζηελ αλάιπζή ηνπ. Μέζα ζε απηό 
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ην πιαίζην ηαρεία θαηνλνκαζία θαη αλάγλσζε κνηξάδνληαη θνηλέο δηεξγαζίεο, 

από ηηο ζαθθαδηθέο θηλήζεηο κέρξη ηελ κλήκε εξγαζίαο θαη ηε ζύλδεζε 

νξζνγξαθηθώλ θαη θσλνινγηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σσήμα 1. Μνληέιν ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο γξακκάησλ. PSR= processing 

speed requirements. (Wolf & Bowers, 1999) 

 

ATTENTIONAL
PROCESSES

*PSR*

VISUAL PROCESSING
(bihemispheric)

Lower Spatial Frequencies *PSR*

Higher Spatial Frequencies *PSR*

Object/Letter/Pattern recognition

*PSR*

INTEGRATION 
PROCESSES

*PSR*

LEXICAL PROCESSES

LEXICAL INTEGRATION PROCESSES

Semantic Access
+ Retrieval *PSR*

Phonological Access
+ Retrieval *PSR*

MOTORIC PROCESSES

*PSR* ARTICULATED NAME

NON-VISUAL

SENSORY

INFORMATION

*PSR*

AFFECTIVE

INFORMATION

*PSR*

MENTAL

REPRESENTATION

PROCESS

Orthographic
Representation

*PSR*

Phonological

Representation
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ύκθσλα κε ηνπο Norton θαη Wolf (2012) ε απηόκαηε επεμεξγαζία θαη 

ζύλδεζε γισζζηθώλ θαη αληηιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα ζεηξηαθά έξγα 

θαηνλνκαζίαο, όπνπ ηα εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαη νπηηθά, θαζηζηά ηε 

ζεηξηαθή θαηνλνκαζία κηα κηθξνγξαθία ηεο αλάγλσζεο. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο είλαη ν δηαρσξηζκόο ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο 

ζε επηκέξνπο ζηνηρεία. Οη Neuhaus, Foorman, Francis, θαη Carlson (2001) 

πξόηεηλαλ όηη πξέπεη λα κειεηεζνύλ ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο, θαζώο ε κέηξεζε ηνπ έξγνπ ζην ζύλνιό ηνπ δελ κπνξεί λα 

καο απνθαιύςεη θάηη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάγλσζε. ηελ θπξίαξρε 

κνξθή ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, παξνπζηάδνληαη 

αξθεηέο ζεηξέο από ζύκβνια, ηα νπνία πξέπεη λα θαηνλνκαζηνύλ δηαδνρηθά 

(ζεηξά-ζεηξά) όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα. Δπνκέλσο, ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία δηαθξίλεηαη ζε δύν επηκέξνπο ζηνηρεία, ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ άξζξσζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ ζπκβόινπ (ρξόλνο άξζξσζεο) θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο παύζεο κεηαμύ ηεο θαηνλνκαζίαο δύν δηαδνρηθώλ ζπκβόισλ 

(ρξόλνο παύζεο). 

ηε κεκνλσκέλε κνξθή ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο ηα εξεζίζκαηα 

παξνπζηάδνληαη έλα-έλα ζηελ νζόλε θαη γηα θάζε εξέζηζκα θαηαγξάθεηαη ν 

ρξόλνο απόθξηζεο από ηελ παξνπζίαζή ηνπ, αγλνώληαο ζπλήζσο ην ρξόλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε εθθνξά ηεο απόθξηζεο (ρξόλνο 

άξζξσζεο θαηνλνκαζίαο). Η κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία ππνινγίδεηαη σο ν 

κέζνο ρξόλνο απόθξηζεο (latency) ζην ζύλνιν ησλ εξεζηζκάησλ. Θεσξείηαη 

όηη ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία αληαλαθιά ηελ ηαρύηεηα πξόζβαζεο θαη 

αλάζπξζεο ηεο θσλνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο από ηε κλήκε, γλσζηή σο 
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ηαρύηεηα ηεο ιεμηθήο πξόζβαζεο (Bowers & Swanson, 1991; Jones, 

Branigan, & Kelly, 2009). Η ιεμηθή πξόζβαζε, κε όξνπο ηεο επηκέξνπο 

θαηάηκεζεο ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη 

αληηζηνηρεί ζην ρξόλν παύζεο. Ωζηόζν, ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, ν ρξόλνο 

παύζεο ζπκπεξηιακβάλεη ζαθθαδηθέο νθζαικνθηλήζεηο,  απνδέζκεπζε από 

ην πξνεγνύκελν ζύκβνιν θαη δέζκεπζε ζην επόκελν, αιιά θαη επαξθή 

πξόζιεςε πιεξνθνξηώλ από ηα επόκελα ζύκβνια (Jones, Obregon, Kelly, & 

Branigan, 2008). Δπνκέλσο, ππνζέηνπκε όηη ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ν 

ρξόλνο παύζεο κπνξεί λα καο απνθαιύςεη δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ νθζαικνθηλήζεσλ από ην πξνεγνύκελν εξέζηζκα ζην επόκελν, 

ηελ αλαζηνιή ηεο πξνεγνύκελεο απόθξηζεο θαη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

ζπκβόινπ, ελώ παξάιιεια πξνγξακκαηίδεηαη ε άξζξσζε ηνπ εξεζίζκαηνο, 

κε ην ρξόλν άξζξσζεο λα αληαλαθιά ηελ ηαρύηεηα ηεο απόθξηζεο.  

Οη πξώηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

ρξόλνπ άξζξσζεο θαη ηνπ ρξόλνπ παύζεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάγλσζε, 

αθνξνύζαλ θπξίσο ζηελ αλαγλσζηηθή αθξίβεηα, ε νπνία θάλεθε όηη ζρεηίδεηαη 

ηζρπξόηεξα κε ην ρξόλν παύζεο από όηη κε ην ρξόλν άξζξσζεο, ηδηαίηεξα 

ζηελ θαηνλνκαζία γξακκάησλ (Clark, Hulme, Snowling, 2005; Neuhaus, 

Foorman, Francis & Carlson, 2001; Neuhaus & Swank, 2002). Πην πξόζθαηεο 

έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηεο αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο έρνπλ δείμεη όηη ν ρξόλνο 

παύζεο ζπλδέεηαη πην ηζρπξά κε ηελ ηαρύηεηα ηεο αλάγλσζεο από ην ρξόλν 

άξζξσζεο (Georgiou, Parrila, & Kirby, 2006; Georgiou, Parrila, Kirby, et al., 

2008; Georgiou, Parrila, & Liao, 2008).  

Ο ρξόλνο παύζεο θαίλεηαη λα είλαη ην πην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο 

ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο, κεηαζέηνληαο ην εξώηεκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 
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ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε, ζην ηη αληαλαθιά ν ρξόλνο παύζεο θαη 

γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα. Παξά ην γεγνλόο όηη κέρξη 

ζηηγκήο δελ έρεη δηαζαθεληζηεί πνηεο δηεξγαζίεο αληαλαθιά ν ρξόλνο παύζεο 

(Georgiou, Parrila, Kirby, et al., 2008), ζεσξνύκε όηη κπνξεί λα καο 

πξνζθέξεη θάπνηεο απαληήζεηο ζην εξώηεκα ηεο ζρέζεο ηεο ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε. Μέρξη ηώξα, σζηόζν, ε δηεξεύλεζε ηεο 

δηαθνξάο ηεο ζρέζεο ηνπ ρξόλνπ παύζεο θαη ηνπ ρξόλνπ άξζξσζεο κε ηελ 

αλάγλσζε έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ δηαθνξεηηθώλ γισζζηθώλ 

ζπζηεκάησλ γηα ην αλ ε ηαρεία θαηνλνκαζία απνηειεί κέξνο ηεο 

νξζνγξαθηθήο ή θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο, ή γηα ην αλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλσζηηθή αθξίβεηα ή ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα (Clarke et al., 2005; 

Georgiou et al., 2006; Georgiou et al., 2008; Georgiou, Parrila, Kirby et al., 

2008; Neuhaus et al., 2001; Neuhaus & Swank, 2002). 

Δθόζνλ ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία (ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε 

εξεζηζκάησλ) εκπεξηέρεη ηόζν ην ρξόλν παύζεο όζν θαη ην ρξόλν άξζξσζεο, 

ελώ ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία (έλα-έλα εξέζηζκα ζηελ νζόλε) πεξηιακβάλεη 

κόλν ην ρξόλν παύζεο, ίζσο ε δηεξεύλεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο 

ηαρείαο θαηνλνκαζίαο κπνξεί λα καο απνθαιύςεη πνύ νθείιεηαη ε ηζρπξόηεξε 

ζπζρέηηζε ηεο αλάγλσζεο κε ηε ζεηξηαθή από όηη κε ηε κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία.  

 

ειπιακή και μεμονωμένη καηονομαζία 

Η αλάγλσζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη πην ηζρπξά κε ηε ζεηξηαθή κνξθή 

ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο από ηε κεκνλσκέλε (Bowers & Swanson, 1991; de 

Jong, 2008; Pennington, Cardoso-Martins, Green, & Lefly, 2001; Stanovich, & 

Feeman, & Cunningham, 1983; Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons, & 
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Rashotte, 1993; Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994) Με ηε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία λα θπξηαξρεί ζηηο έξεπλεο γηα ηε ζρέζε ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο, ιίγεο είλαη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε 

εθδνρή θαη ησλ δύν δηεξγαζηώλ. 

Πξόζθαηε έξεπλα (de Jong, 2011) εμέηαζε πώο ε ζρέζε ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο επεξεάδεηαη από ηε κνξθή ησλ έξγσλ. ηελ 

έξεπλα ρνξεγήζεθαλ έξγα θαηνλνκαζίαο γξακκάησλ θαη αξηζκώλ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαλ είηε ηαπηόρξνλα ζε θάξηεο (ζεηξηαθή θαηνλνκαζία) είηε έλα-

έλα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή (κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία). Δπίζεο δόζεθαλ 

έξγα αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ θαη κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ καζεηέο Α‟, Β‟ θαη Γ‟ δεκνηηθνύ, νη νπνίνη ζηηο αλαιύζεηο 

ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο, (α) αξράξηνη αλαγλώζηεο (καζεηέο Α΄ ηάμεο θαη 

κηθξό πνζνζηό καζεηώλ Β‟ ηάμεο) θαη  (β) έκπεηξνη αλαγλώζηεο (πιεηνλόηεηα 

καζεηώλ Β‟ ηάμεο θαη καζεηέο Γ‟ ηάμεο). Οη εξεπλεηέο βξήθαλ όηη γηα ηνπο 

έκπεηξνπο αλαγλώζηεο (παηδηά Β‟ θαη Γ‟ ηάμεο) ε ζπζρέηηζε ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο εμαξηάηαη από ηε κνξθή ηνπ έξγνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα, βξέζεθε όηη ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη πςειόηεξα 

κε ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ από ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, αιιά 

θαη αληίζηξνθα, ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία εκθαλίδεη πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε 

ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ από ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία. Κάηη αλάινγν 

δελ παξαηεξήζεθε ζηνπο αξράξηνπο αλαγλώζηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

νπνίσλ έδεημαλ όηη ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη πςειόηεξα κε ηελ 

αλάγλσζε αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηνπ αλαγλσζηηθνύ έξγνπ.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα εξκελεύηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ ηδέα όηη ε 

αλάγλσζε ιέμεσλ πςειήο ζπρλόηεηαο γίλεηαη κε κία καηηά (sight word 
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reading) γηα ηνπο έκπεηξνπο αλαγλώζηεο θαη απηή ε αλάγλσζε εμ‟όςεσο 

νδεγεί ζε ηαρύηαηε θαη απηόκαηε αλάζπξζε ησλ ιεμηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

από ηε καθξόρξνλε κλήκε (Ehri, 2005). Αληίζεηα, θαζώο γηα ηνπο αξράξηνπο 

αλαγλώζηεο κε ηελ αύμεζε ησλ γξακκάησλ απμάλεηαη θαη ν ρξόλνο 

αλάγλσζεο, ζεσξείηαη όηη ε εμάξηεζε ηνπ ρξόλνπ αλάγλσζεο από ην κήθνο 

ησλ ζπιιαβώλ δείρλεη κηα ζεηξηαθή ζηξαηεγηθή απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ιέμεο, 

γξάκκα πξνο γξάκκα ή ζπιιαβή πξνο ζπιιαβή (Coltheart, Rastle, Perry, 

Langdon, & Ziegler, 2001; Ziegler et al., 2003). Δπνκέλσο, γηα ηνπο 

αξράξηνπο αλαγλώζηεο εθόζνλ δελ ηζρύεη ε αλάγλσζε κε κία καηηά, επηθξαηεί 

ε ζεηξηαθή επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ. Οη δηαηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ ηαρύηεηα 

αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ όπσο θαη ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, αληαλαθιά 

δηαθνξέο ζην ρξόλν παύζεο θαη άξζξσζεο. Η κεκνλσκέλε αλάγλσζε 

απνθιείεη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ην ρξόλν 

άξζξσζεο θαη από κέξνο ηνπ ρξόλνπ παύζεο (νθζαικνθηλήζεηο, πξόζιεςε 

ησλ επόκελσλ ζπκβόισλ). Αληίζεηα θαη ηα δύν έξγα, θαηνλνκαζία θαη 

αλάγλσζε, ζηε κεκνλσκέλε κνξθή, εκπεξηέρνπλ θπξίσο ηε ιεμηθή 

πξόζβαζε.  

Η ζπζρέηηζε, ινηπόλ, ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα έκπεηξνπο αλαγλώζηεο, επεξεάδεηαη από ηε κνξθή ησλ έξγσλ 

(ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε). Δλώ, όηαλ πξόθεηηαη γηα αξράξηνπο αλαγλώζηεο 

θαη επνκέλσο γηα αλάγλσζε ιέμεσλ κε ζεηξηαθή θσδηθνπνίεζε, ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη πςειόηεξα κε ηελ αλάγλσζε, αλεμάξηεηα από ηε 

κνξθή παξνπζίαζεο ησλ ιέμεσλ.  

Δπνκέλσο, ε κεκνλσκέλε θαη ε ζεηξηαθή κνξθή ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο αληαλαθινύλ ελ κέξεη δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο. Ο 
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πξνγξακκαηηζκόο θαη νη δηεξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη θαηά ηε ζπλερή 

θαηνλνκαζία είλαη πνιύ πην απαηηεηηθέο. Δπηπιένλ, θαηά ηε ζπλερή 

θαηνλνκαζία ζεηξάο εξεζηζκάησλ εθηόο από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

αλαγλώξηζεο ζπκβόισλ θαη ηεο αλάζπξζεο ησλ νλνκάησλ, εκπεξηέρνληαη θαη 

ηα ζηάδηα πνπ εκπιέθνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηαρύηαηεο 

άξζξσζεο αθνινπζηώλ (Baron & Treiman, 1980). Σόζν ε ηαρεία θαηνλνκαζία 

όζν θαη ε αλάγλσζε απαηηνύλ δηαδνρηθέο νθζαικνθηλήζεηο θαηά ηε ζάξσζε 

ηεο ζειίδαο, θσδηθνπνίεζε ηνπ εξεζίζκαηνο πξνζήισζεο θαη πξόζβαζε ζηε 

θσλνινγηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε, ηελ απνδέζκεπζε από ην πξνεγνύκελν 

εξέζηζκα θαη ηελ αθόινπζε δέζκεπζε ζην επόκελν, επαξθή πξόζιεςε 

πιεξνθνξηώλ ησλ επόκελσλ εξεζηζκάησλ θαη δηαηήξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

ζηε κλήκε εξγαζίαο, αιιά θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο άξζξσζεο. Όπσο κε ηελ 

αλάγλσζε έηζη θαη κε ηελ ηαρεία θαηνλνκαζία, όηαλ ε επεμεξγαζία ησλ 

εξεζηζκάησλ γίλεηαη ζεηξηαθά, πξνηνύ νινθιεξσζεί ε άξζξσζε ηνπ πξώηνπ 

εξεζίζκαηνο, έρεη ήδε γίλεη ε αλαγλώξηζε ηνπ επόκελνπ (Jones et al., 2008). 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί νη Wolf θαη 

Bowers (1999) ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηαρεία θαηνλνκαζία ζαλ κηα κηθξνγξαθία 

ηεο αλάγλσζεο.  

Σν αλνηρηό εξώηεκα ηη θξύβεηαη πίζσ από ηε ζρέζε ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο θαη ηη θξύβεη ην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο 

ζεηξηαθόηεηαο ησλ δύν έξγσλ, νδήγεζε ζηελ ππόζεζε όηη ε ζπζρέηηζε κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε θνηλέο απαηηήζεηο επηηειηθνύ ειέγρνπ, ππόζεζε ηελ νπνία 

εμεηάδνπκε ζηελ παξνύζα κειέηε. 
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Δπιηελικέρ λειηοςπγίερ 

Με ηνλ όξν επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο (executive functions) ελλννύκε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο ειέγρνληαη θαη ζπληνλίδνληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ζύλζεησλ έξγσλ, πνπ απαηηνύλ πεξηζζόηεξεο ηθαλόηεηεο 

(Lindsay, Tomazic, Levine, & Accardo, 1999; Miyake, Friedman, Emerson, 

Witzki, Howerter, & Wager, 2000). Έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηηο 

επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη όηη ν δηαρσξηζκόο ηνπο θαη ε εύξεζε θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ κέηξεζή ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνινο, θαζώο ε 

ζπλζεηόηεηα ησλ έξγσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ιεηηνπξγηώλ δπζρεξαίλεη ηελ 

επηινγή ησλ δηαθξηηώλ δηαζηάζεσλ ηθαλόηεηαο θαη, αληίζηνηρα, ηε ξύζκηζε 

ησλ έξγσλ αμηνιόγεζεο (Phillips, 1997; Rabbit, 1997b; Reitan & Wolfson, 

1994). Ο πην δηαδεδνκέλνο δηαρσξηζκόο, όπσο πξνθύπηεη από ηε 

βηβιηνγξαθία (Baddeley, 1996; Miyake et al., 2000; Rabbit, 1997; Smith & 

Jonides, 1999), είλαη ζηηο εμήο ηξεηο ηθαλόηεηεο: αλαζηνιή, αλαζεώξεζε θαη 

επίβιεςε, ελαιιαγή.  

Ικανότητα αναστολήρ: Πξόθεηηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα αλαζηνιήο ησλ 

θπξίαξρσλ, απηόκαησλ θαη δεζπνδνπζώλ απαληήζεσλ όηαλ είλαη απαξαίηεην. 

Έλα θιαζηθό έξγν πνπ κεηξά ηελ ηθαλόηεηα ηεο αλαζηνιήο είλαη ε δνθηκαζία 

Stroop, όπνπ πξέπεη λα αλαζηαιεί ε απηόκαηε αλάγλσζε ηεο κηαο ιέμεο πνπ 

ζεκαίλεη ρξώκα (ΠΡΑΙΝΟ), έηζη ώζηε λα δνζεί ε ζσζηή απόθξηζε ηνπ 

ρξώκαηνο κε ην νπνίν είλαη ηππσκέλε («θόθθηλν»). 

Ικανότητα αναθεώπησηρ και επίβλετηρ: Η ηθαλόηεηα απηή ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ κλήκε εξγαζίαο, αθνύ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ λα κπνξεί θαλείο λα ειέγρεη πιεξνθνξίεο, λα ηηο δηαηεξεί θη έπεηηα λα 

αλαζεσξεί ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ κλήκε 
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εξγαζίαο, αληηθαζηζηώληαο ηηο κε πην ζπλαθείο. Η ιεηηνπξγία ηεο επίβιεςεο 

δελ αλαθέξεηαη ζηελ απιή δηαηήξεζε ζπλαθώλ πιεξνθνξηώλ, αιιά ζηε 

δπλακηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο κλήκεο εξγαζίαο (Miyake et al., 

2000). Μηα θιαζηθή δνθηκαζία κέηξεζεο ηεο ηθαλόηεηαο απηήο είλαη ε 

Γνθηκαζία Παξαθνινύζεζεο (Keep Track Task). ε απηή ηε δνθηκαζία 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα ζεηξά από ιίζηεο πνπ πεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξαγκάησλ, γηα παξάδεηγκα ηέζζεξηο ιίζηεο, κε 

ιέμεηο από ηηο θαηεγνξίεο δών, ρξώκα, ρώξεο, θπηά. Απηό πνπ δεηείηαη από 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο λα θαηαγξάςνπλ ηελ 

ηειεπηαία ιέμε από ηελ θάζε θαηεγνξία. 

Ικανότητα εναλλαγήρ: είλαη ε ηθαλόηεηα ελαιιαγήο αλάκεζα ζε 

εξεζίζκαηα, θαηεγνξίεο, έξγα θαη ζηξαηεγηθέο, ε απνδέζκεπζε από έλα 

εξέζηζκα ή έξγν θαη ε αθόινπζε δέζκεπζε ζε έλα λέν πην θαηάιιειν. πρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο ελαιιαγή πξνζνρήο (Monsell, 1996). Γηα παξάδεηγκα ζην 

έξγν Αξηζκνί-Γξάκκαηα (Miyake et al., 2000) νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 

ελαιιάζζνπλ ηα εξεζίζκαηα ζηα νπνία ηνπο δεηείηαη λα απνθξηζνύλ, από 

αξηζκνύο (κνλνύο-δπγνύο) ζε γξάκκαηα (ζύκθσλα-θσλήεληα), αλάινγα κε 

ηελ ζέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ηα εξεζίζκαηα ζηελ νζόλε. 

ηε λεπξνςπρνινγία ηα επηηειηθά έξγα ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

δηαγλσζηηθά εξγαιεία, θαζώο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο όηη δηαηαξαρέο 

ζηνλ επηηειηθό έιεγρν ζπλδένληαη κε βιάβε ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηό. Η 

ηθαλόηεηα ηεο αλαζεώξεζεο θαη επίβιεςεο πιεξνθνξηώλ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηό θπξίσο ιόγσ ηεο εκπινθήο ηεο κλήκεο εξγαζίαο ζε 

απηήλ. Δπίζεο, ε αλαζηνιή ζεσξείηαη βαζηθό κέξνο ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη 

δηεξγαζηώλ ειέγρνπ (Dempster & Corkill, 1999). Καη νη ηξεηο επηηειηθέο 
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ιεηηνπξγίεο κνηξάδνληαη θνηλά ζηνηρεία θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε εξγαζίαο. 

Η κλήκε εξγαζίαο ζεσξείηαη όηη ππνζηεξίδεη ηελ δηεξγαζία θσδηθνπνίεζεο 

γξακκάησλ, ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ (de Jong, 1998; Siegel & Ryan, 1989) θαη 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη επίδνζε ζε έξγα κλήκεο παηδηώλ κε αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία είλαη ζπρλά θησρή (de Jong, 1998; Howes, Bigler, Burlingame, & 

Lawson, 2003; Howes, Bigler, Lawson, & Burlingame, 1999; Siegel & Ryan, 

1989. Swanson, 1999; Swanson & Ashbaker, 2000). 

 

Δπιηελικέρ λειηοςπγίερ και ανάγνωζη 

Δζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε γλσζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηα παηδηά, νη 

πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αθνξνύλ ζηε ζύγθξηζε επηηειηθώλ 

ηθαλνηήησλ αλάκεζα ζε θιηληθέο νκάδεο παηδηώλ θαη νκάδεο ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Οη Faccioli, Peru, Rubini θαη Tassinari (2007) ζπλέθξηλαλ παηδηά 

κε δπζιεμία κε παηδηά ηππηθήο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη βξήθαλ όηη ηα 

παηδηά κε δπζιεμία παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξε παξεκβνιή Stroop. Οη Everatt, 

Warner, Miles θαη Thomson (1997) δηαπίζησζαλ, επίζεο, όηη παηδηά κε 

δπζιεμία παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε παξεκβνιή ζε ζρέζε κε παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο ηεο ίδηαο ειηθίαο, όκσο δελ είραλ δηαθνξέο ζην κέγεζνο ηεο 

παξεκβνιήο ζε ζύγθξηζε κε παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο πνπ έρνπλ ην ίδην 

επίπεδν αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο.  

Οη Protopapas, Archonti θαη Skaloumbakas (2007) ζπλέθξηλαλ παηδηά 

κε δπζιεμία θαη παηδηά ρσξίο αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα ηεο πξώηεο 

γπκλαζίνπ, ζε έξγα αλάγλσζεο (αλάγλσζε ιέμεσλ θαη ςεπδνιέμεσλ) θαη 

έξγα παξεκβνιήο (θαηνλνκαζία ρξώκαηνο θαη αλάγλσζε ρξσκαηνιέμεσλ). 

Από ηε ζύγθξηζε ησλ δύν νκάδσλ θάλεθε όηη ηα παηδηά κε δπζιεμία έρνπλ 
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κεγαιύηεξε παξεκβνιή από ηα παηδηά ρσξίο αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, 

δειαδή ε ζρέζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο παξεκβνιήο Stroop 

είλαη αξλεηηθή. Παξάιιεια, ρνξεγήζεθαλ νη ίδηεο δνθηκαζίεο θαη ζην γεληθό 

ζρνιηθό πιεζπζκό ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο, κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί αλ 

απηή ε αξλεηηθή ζρέζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ρσξίο ηνλ απόιπην δηαρσξηζκό 

κεηαμύ αηόκσλ κε θαη ρσξίο δπζιεμία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε 

παξεκβνιή είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο, δειαδή 

όζν θαιύηεξνο αλαγλώζηεο είλαη θαλείο, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε παξεκβνιή.  

Σέινο, νη van der Sluis, de Jong θαη van der Leij,  (2007) ζε έξεπλά 

ηνπο κε ηππηθό δείγκα παηδηώλ βξήθαλ όηη νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζε 

επηηειηθά έξγα ζπλδένληαη κε ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε όηη ε ηθαλόηεηα ελαιιαγήο θαη επίβιεςεο ζπλδένληαη 

ζεκαληηθά κε ηελ αλάγλσζε. Πην πξόζθαηε έξεπλα κε ηππηθό δείγκα παηδηώλ 

θαη κεγάιν ειηθηαθό εύξνο (8-16 εηώλ) έδεημε όηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε κλήκε εξγαζίαο θαη ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ, κε ηελ πξώηε λα 

απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο δεύηεξεο (Christopher, 

Miyake, Keenan, Pennington, DeFries,  Wadsworth, Willcut, & Olson, 2012). 

 

Δπιηελικέρ λειηοςπγίερ, ανάγνωζη και ηασεία καηονομαζία 

Παξά ηελ πιεζώξα ησλ εξεπλώλ πνπ θαλεξώλνπλ ηελ ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία νπηηθώλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ αλάγλσζε, νη 

γλσζηαθέο δηεξγαζίεο ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο παξακέλνπλ άγλσζηεο θαη 

επνκέλσο ν ιόγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο. 

Ωζηόζν, ππάξρεη έλα εύξεκα ην νπνίν θαίλεηαη αδηακθηζβήηεην: Η 

ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ησλ νπηηθώλ εξεζηζκάησλ ζην έξγν ηαρείαο 
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θαηνλνκαζίαο (π.ρ. όια ηππσκέλα ζε θάπνηα δηάηαμε πάλσ ζε έλα θύιιν 

ραξηί) ζρεηίδεηαη πην ηζρπξά κε ηελ αλάγλσζε από ηε κεκνλσκέλε 

παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ (π.ρ. έλα-έλα ζηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή). Σν θξίζηκν ζηνηρείν, ινηπόλ, ζε απηό ην έξγν είλαη όηη ηα 

εξεζίζκαηα ηα επεμεξγαδόκαζηε ζεηξηαθά ζε κία θάξηα θαη είλαη εμαηξεηηθά 

νηθεία (de Jong, 2011; Logan, et al., 2011). Αλ ηα εξεζίζκαηα παξνπζηαζηνύλ 

κεκνλσκέλα, ην έλα μερσξηζηά από ην άιιν, ηόηε νη ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

αλαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο δελ είλαη ηόζν πςειέο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηε ζεηξηαθή θαη ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία κπνξεί λα καο 

απνθαιύςεη θάπνην ζηνηρείν γηα ηε θύζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ ηαρεία 

θαηνλνκαζία εξεζηζκάησλ θαη ηελ αλάγλσζε. Απηή ε δηαδνρηθή, ζεηξηαθή 

επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ θαη ζηηο δύν δηεξγαζίεο ππνζέηνπκε όηη 

αληαλαθιά θνηλέο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο. Αλ ζεσξήζνπκε όηη ζηελ ηαρεία 

θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε ηεινύληαη νη δηεξγαζίεο ηεο απνδέζκεπζεο 

από ην πξνεγνύκελν ζύκβνιν θαη δέζκεπζεο ζην επόκελν, ηεο θαηαζηνιήο 

ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξεζίζκαηνο, ηεο δηαηήξεζεο ζηε κλήκε 

εξγαζίαο ησλ θσλνινγηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο ξύζκηζεο ηεο ζσζηήο 

απόθξηζεο, ηόηε ίζσο εκπιέθνληαη νη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ηθαλόηεηαο 

αλαζηνιήο, ελαιιαγήο, αλαζεώξεζεο θαη επίβιεςεο. Απηέο ηηο ηθαλόηεηεο 

επηηειηθνύ ειέγρνπ ππνζηεξίδνπκε όηη κνηξάδνληαη ε ηαρεία θαηνλνκαζία 

νπηηθώλ εξεζηζκάησλ θαη ε αλάγλσζε, ζηνηρείν ζην νπνίν ίζσο νθείιεηαη ε 

ζπζρέηηζή ηνπο. Δπνκέλσο, πεξηκέλνπκε όηη νη επηδέμηνη αλαγλώζηεο ζα 

έρνπλ θαιή επίδνζε ζην έξγν ηαρείαο θαηνλνκαζίαο  όπσο θαη ζηα επηηειηθά 
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έξγα, ελώ αληίζεηα νη θησρνί αλαγλώζηεο ζα έρνπλ ρακειέο επηδόζεηο ηόζν 

ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία όζν θαη ζηνλ επηηειηθό έιεγρν.  
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ΔΡΔΤΝΑ 

 

κοπόρ 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

κνξθήο ηνπ έξγνπ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα αλαγλσζηηθά 

έξγα. Αλ δειαδή ε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ απαηηεί 

ζεηξηαθή επεμεξγαζία ζε αληηδηαζηνιή κε ηε κεκνλσκέλε κνξθή ηνπ έξγνπ, 

θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ αλάγλσζε. Μέζα από ηελ εμέηαζε ηεο 

ζεηξηαθόηεηαο ηνπ έξγνπ, σο ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα καο απνθαιύςεη ηνλ 

θνηλό κεραληζκό ησλ δύν δηεξγαζηώλ, επηδηώθνπκε λα εμεηάζνπκε ηνλ ξόιν 

ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη 

ηελ αλάγλσζε. 

Τποθέζειρ 

1. Αλ ε ζπζρέηηζε ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο κε ηελ 

αλάγλσζε αληαλαθιά ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ ζηελ 

αλάγλσζε, ηόηε νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε κεκνλσκέλε θαη ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία κε ηελ αλάγλσζε ζα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθό κνηίβν ζηα δύν 

αλαγλσζηηθά ζηάδηα (Β‟ θαη η‟ ηάμεο). ηα παηδηά ηεο η‟ ηάμεο πεξηκέλνπκε 

λα εκθαληζηεί πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία θαη 

ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, αληαλαθιώληαο ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ 

κε κία καηηά, θαη αληίζηνηρα αλάκεζα ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία θαη ηελ 

αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, αληαλαθιώληαο ην ζεηξηαθό πξνγξακκαηηζκό. Δλώ, 

ζηα παηδηά ηεο Β‟ ηάμεο πεξηκέλνπκε ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία λα ζρεηίδεηαη 

πςειόηεξα από ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία, ηόζν κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο 
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ιέμεσλ όζν θαη ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, αληαλαθιώληαο ηε 

ζεηξηαθή επεμεξγαζία ηεο θάζε ιέμεο θαη ζηα δύν έξγα. 

2. Αλ ε ζρέζε αλάγλσζεο θαη θαηνλνκαζίαο νθείιεηαη ζε θνηλέο 

επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, ηόηε (α) ε επίδνζε ζηα επηηειηθά έξγα ζα ζρεηίδεηαη 

πςειά κε ηελ επίδνζε ζηα έξγα ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη ζηα αλαγλσζηηθά 

έξγα θαη (β) ε ζρέζε ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο ζα κεησζεί 

ζεκαληηθά κεηά ηνλ έιεγρν ησλ επηηειηθώλ έξγσλ.  

 

Μέθοδορ 

 

Γείγμα 

  ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 107 παηδηά (55 θνξίηζηα, 52 αγόξηα) Β‟ 

ηάμεο δεκνηηθνύ θαη 107 παηδηά (58 θνξίηζηα, 49 αγόξηα) η‟ ηάμεο δεκνηηθνύ. 

Βάζεη ηεο ηππηθήο ειηθίαο θνίηεζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ειηθίεο 

ησλ παηδηώλ ηεο Β‟ ηάμεο πξέπεη λα θπκαίλνληαη κεηαμύ 7:4 έηε:κήλεο θαη 8:5, 

ελώ ησλ παηδηώλ η‟ ηάμεο κεηαμύ 11:4 θαη 12:5. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ 

νηθεηνζειώο, κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ θαη δαζθάισλ ηνπο. Γηα ηελ 

έξεπλα ζηα ζρνιεία είρε ρνξεγεζεί ζρεηηθή εξεπλεηηθή άδεηα από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Φ15/164/31762/Γ1 22/3/2012. Η 

κεηξηθή γιώζζα ησλ παηδηώλ ήηαλ ε ειιεληθή. Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία 

από ηξία δηαθνξεηηθά δεκόζηα ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο από ηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο. 

 

Τλικό 

Οη δνθηκαζίεο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ηξεηο: αλάγλσζε, ηαρεία 

θαηνλνκαζία, επηηειηθόο έιεγρνο, θαη ηα έξγα πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ 
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ζπλνιηθά 13, ηξία εθ ησλ νπνίσλ εμέηαδαλ ηελ αλάγλσζε, έμη ηελ ηαρεία 

θαηνλνκαζία θαη ηέζζεξα ηνλ επηηειηθό έιεγρν. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη δνθηκαζίεο θαη ν ηξόπνο ρνξήγεζήο ηνπο. 

 

Έπγα ανάγνυσηρ (3 ζςνθήκερ) 

Ανάγνυση λίσταρ λέξευν. 50 ιέμεηο, 31 δηζύιιαβεο θαη 19 ηξηζύιιαβεο, 

πςειήο ζπρλόηεηαο, επηιέρζεθαλ από ηε ιίζηα A πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

έξεπλα ησλ Protopapas, Sideridis, Simos & Mouzaki (2007), κε ζθνπό ηε 

κειέηε ηεο αλάπηπμεο ησλ αλαγλσζηηθώλ ηδηνηήησλ. Η δνθηκαζία απηή δίλεηαη 

γηα ηε κέηξεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη θπξίσο ηεο επρέξεηαο. Οη 

ιέμεηο παξνπζηάδνληαλ ζε καύξν ρξώκα, γξακκαηνζεηξάο Arial Narrow θαη 

κέγεζνο 20, ζε ιεπθό θόλην. Η δηάηαμε ησλ ιέμεσλ ήηαλ ε κία θάησ από ηελ 

άιιε, ζε πέληε ζηήιεο από 10 ιέμεηο. Παξνπζηάδνληαλ ηαπηόρξνλα ζε κία 

θάξηα ζηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ε νπνία παξέκελε ζηελ 

νζόλε κέρξη λα νινθιεξσζεί ην έξγν. Ο καζεηήο θαινύληαλ λα ηηο δηαβάζεη 

θαηαθόξπθα, πξνρσξώληαο από ζηήιε ζε ζηήιε, όζν πην γξήγνξα 

κπνξνύζε ρσξίο λα θάλεη ιάζε. Η αλάγλσζε γηλόηαλ ζε κηθξόθσλν 

ζπλδεδεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ν αθξηβήο 

ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο δνθηκαζίαο. Η παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ γηλόηαλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο power point θαη ε θαηαγξαθή ησλ απνθξίζεσλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Speech Analyzer 3.0.1. 

Ανάγνυση μεμονυμένυν λέξευν. 50 ιέμεηο, 31 δηζύιιαβεο θαη 19 

ηξηζύιιαβεο, πςειήο ζπρλόηεηαο, επηιέρζεθαλ από ηε ιίζηα B πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Protopapas, Sideridis, Simos & Mouzaki 

(2007). Οη ιέμεηο παξνπζηάδνληαλ ζε καύξν ρξώκα, γξακκαηνζεηξάο Arial 
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κέγεζνο 25, ζε ιεπθό θόλην. Παξνπζηάδνληαλ κεκνλσκέλα (κία-κία) ζηελ 

νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηπραία ζεηξά θάζε θνξά, θαη ν 

καζεηήο θαινύληαλ λα δηαβάζεη θαζεκηά κόιηο εκθαληδόηαλ ζηελ νζόλε όζν 

πην γξήγνξα κπνξνύζε ρσξίο λα θάλεη ιάζε. Γηα ηα παηδηά ηεο Β‟ ηάμεο νη 

ιέμεηο παξέκελαλ ζηελ νζόλε κέρξη λα δνζεί ε απόθξηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

πεηξακαηηζηήο έδηλε εληνιή γηα λα εκθαληζηεί ε επόκελε ιέμε. Γηα ηα παηδηά 

ηεο η‟ ηάμεο ε θάζε ιέμε παξέκελε ζηελ νζόλε κέρξη λα μεθηλήζεη ε 

απόθξηζε, επνκέλσο ν ξπζκόο εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ θαζνξηδόηαλ από ηελ 

ηαρύηεηα απόθξηζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Η θαηαγξαθή ηεο απόθξηζεο 

δηαξθνύζε ηξία δεπηεξόιεπηα από ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο θαη ν θαζνξηζκέλνο 

ρξόλνο κεζνιάβεζεο αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθά εξεζίζκαηα ήηαλ 750 

ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Η αλάγλσζε γηλόηαλ ζε κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν 

ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ν αθξηβήο ρξόλνο 

απόθξηζεο. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ θαη ηελ ερνγξάθεζε ησλ 

απνθξίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθό DMDX. 

Ανάγνυση κειμένος.  Υνξεγήζεθαλ δύν θείκελα ζηα παηδηά ηεο Β‟ ηάμεο, 

θείκελν Α θαη θείκελν Β από ηε δνθηκαζία αλαγλσζηηθήο επίδνζεο (Sideridis & 

Padeliadou, 2000). Σα θείκελα Α θαη Β απνηεινύληαλ από 45 ιέμεηο ζπλνιηθά, 

κνλνζύιιαβεο, δηζύιιαβεο θαη ηξηζύιιαβεο, πςειήο ζπρλόηεηαο. Σν θείκελν 

Α απνηεινύληαλ από 19 ιέμεηο ζε ηέζζεξηο πξνηάζεηο πνπ θαηαιάκβαλαλ 

πεξίπνπ ηέζζεξηο ζεηξέο. Σν θείκελν Β είρε 26 ιέμεηο ζε πέληε πξνηάζεηο θαη 

πέληε ζεηξέο. ε θάζε ζεηξά νη ιέμεηο θπκαίλνληαλ από ηξεηο έσο έμη. ηα 

παηδηά ηεο η‟ ηάμεο δόζεθε έλα θείκελν (θείκελν Γ) από ηε δνθηκαζία 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο (Sideridis & Padeliadou, 2000). Σν θείκελν Γ 

απνηεινύληαλ από  52 ιέμεηο, από κία έσο έμη ζπιιαβέο, ζε εθηά πξνηάζεηο 
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πνπ θαηαιάκβαλαλ πεξίπνπ πέληε ζεηξέο. Κάζε ζεηξά πεξηειάκβαλε πεξίπνπ 

10 ιέμεηο. Σα θείκελα παξνπζηάδνληαλ ζε κία θάξηα (κία θάξηα γηα ηα θείκελα 

Α θαη Β, κία θάξηα γηα ην θείκελν Γ) θαη νη καζεηέο θαινύληαλ λα ην δηαβάζνπλ 

όζν πην γξήγνξα κπνξνύλ ρσξίο λα θάλνπλ ιάζε. Η θάξηα παξέκελε ζηελ 

νζόλε ηνπ ππνινγηζηή κέρξη λα νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε από ην καζεηή. Η 

αλάγλσζε γηλόηαλ ζε κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 

ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ν αθξηβήο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο δνθηκαζίαο. Σα 

θείκελα παξνπζηάζηεθαλ κε power point , θαη ε ερνγξάθεζε έγηλε κε ην 

Speech Analyzer 3.0.1.  

 

Έπγα τασείαρ κατονομασίαρ (6 ζςνθήκερ) 

Σα εξεζίζκαηα απνηεινύληαη από αξηζκνύο (2, 3, 5, 7, 9) ή εηθόλεο (κήιν, 

θόηα, κπάια, βάδν, δώξν) βαζηζκέλα ζηε δνθηκαζία RAN (Denckla & Rudel, 

1974). Οη εηθόλεο «κήιν», «βάδν» πξνέξρνληαη από ην ζύλνιν εηθόλσλ ησλ 

Snodgrass θαη Vanderwat ζηαζκηζκέλεο ζηα ειιεληθά (Dimitropoulou & 

Duñabeitia, Blitsas, & Carreiras, 2009), ελώ νη ππόινηπεο «κπάια», «θόηα» 

πξνέξρνληαη από ηε δνθηκαζία θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ (Georgiou, 

Papadopoulos, Fella, & Parrila, 2012) θαη ε εηθόλα «δώξν» από ζώκα 

εηθόλσλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ νπνία έγηλε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ώζηε λα 

ζηαζκηζηεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππόινηπσλ εηθόλσλ κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο photoshop (Σσήμα 2). Η παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ 

γηλόηαλ είηε ζεηξηαθά είηε κεκνλσκέλα ζε νζόλε ππνινγηζηή θαη ε 

θαηνλνκαζία δηλόηαλ ζε κηθξόθσλν ζπλδεδεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ν αθξηβήο ρξόλνο απόθξηζεο. Σα 
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εξεζίζκαηα δίλνληαλ αξρηθά ζηα παηδηά γηα εμνηθείσζε θαη έιεγρν ηεο ζσζηήο 

θαηνλνκαζίαο ηνπο. 

 

Σσήμα 2 «Δηθόλεο έξγνπ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ» 

 

Σειπιακή τασεία κατονομασία απιθμών. Σν έξγν πεξηειάκβαλε 50 

εξεζίζκαηα ηα νπνία απνηεινύληαλ από πέληε αξηζκνύο (2, 3, 5, 7, 9) πνπ 

επαλαιακβάλνληαλ 10 θνξέο. Οη αξηζκνί παξνπζηάδνληαλ αλαθαηεκέλνη, ζε 

κία θάξηα κε πέληε ζεηξέο ησλ 10 ζπκβόισλ. Δκθαλίδνληαλ κε καύξν ρξώκα 

γξακκαηνζεηξάο Arial 28, ζε ιεπθό θόλην. Σα παηδηά θαινύληαλ λα 

θαηνλνκάζνπλ όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ ηνπο αξηζκνύο ζεηξά-ζεηξά, 

μεθηλώληαο από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά. ηε ζπλζήθε απηή ηα 

εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαλ ηαπηόρξνλα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε 

επίδνζε ηνπ θάζε παηδηνύ θαηαγξάθεθε σο ν ζπλνιηθόο ρξόλνο θαηνλνκαζίαο 

όισλ ησλ ζπκβόισλ. Η θάξηα παξνπζηάζηεθε κε power point θαη ε 

ερνγξάθεζε έγηλε κε ην Speech Analyzer 3.0.1. 

Σειπιακή τασεία κατονομασία εικόνυν. Σν έξγν απνηεινύληαλ από 50 

εξεζίζκαηα, ησλ πέληε εηθόλσλ (κήιν, θόηα, κπάια, βάδν, δώξν) πνπ 

επαλαιακβάλνληαλ 10 θνξέο, αλαθαηεκέλεο. Παξνπζηάδνληαλ ηαπηόρξνλα, ζε 

κία θάξηα κε πέληε ζεηξέο από 10 ζύκβνια. Σα παηδηά θαινύληαλ λα 

θαηνλνκάζνπλ όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ ηηο εηθόλεο πνπ έβιεπαλ κε ηε 

ζεηξά, από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά. Η επίδνζε ηνπ θάζε παηδηνύ 
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θαηαγξάθεθε σο ν ζπλνιηθόο ρξόλνο θαηνλνκαζίαο όισλ ησλ ζπκβόισλ. Η 

παξνπζίαζε έγηλε κε power point θαη ε ερνγξάθεζε κε ην Speech Analyzer 

3.0.1. 

 

Μεμονυμένη τασεία κατονομασία απιθμών. Σν έξγν πεξηειάκβαλε 50 

εξεζίζκαηα (ίδηα κε ηε ζπλζήθε ζεηξηαθήο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο αξηζκώλ) 

απνηεινύκελα από πέληε αξηζκνύο  (2, 3, 5, 7, 9). Οη αξηζκνί παξνπζηάδνληαλ 

ζε καύξν ρξώκα, γξακκαηνζεηξάο Arial κέγεζνο 45, ζε ιεπθό θόλην. Σα 

εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαλ έλα-έλα, ζην θέληξν ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή, κε 

ηπραία ζεηξά θάζε θνξά. Σα παηδηά θαινύληαλ λα θαηνλνκάζνπλ όζν πην 

γξήγνξα κπνξνύζαλ θάζε αξηζκό από ηε ζηηγκή πνπ ζα εκθαληδόηαλ ζηελ 

νζόλε. Σα εξεζίζκαηα παξέκελαλ ζηελ νζόλε κέρξη λα μεθηλήζεη ε απόθξηζε 

θαη ν ρξόλνο θαηαγξαθήο ηεο απόθξηζεο από ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ 

εξεζίζκαηνο ήηαλ δύν δεπηεξόιεπηα. ηε ζπλζήθε απηή θαηαγξάθεθε ν 

ρξόλνο από ηε ζηηγκή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

απόθξηζεο (voice onset). Η παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή 

ηεο απόθξηζεο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ DMDX. 

Μεμονυμένη τασεία κατονομασία εικόνυν. Η δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ είλαη 

ίδηα κε απηή ηεο ζπλζήθεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο αξηζκώλ θαη νη εηθόλεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη νη ίδηεο κε ηε ζεηξηαθή δνθηκαζία θαηνλνκαζίαο 

εηθόλσλ. Οη εηθόλεο παξνπζηάδνληαλ κία-κία ζην θέληξν ηεο νζόλεο, κε ηπραία 

ζεηξά θάζε θνξά. Οη καζεηέο θαινύληαλ λα θαηνλνκάζνπλ ηελ εηθόλα πνπ 

έβιεπαλ ζηελ νζόλε όζν πην γξήγνξα κπνξνύλ ρσξίο λα θάλνπλ ιάζε. Με 

ηελ έλαξμε ηεο απόθξηζεο ε εηθόλα έθεπγε από ηελ νζόλε, έλα δηάζηεκα 750 

ρηιηνζηώλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ κεζνιαβνύζε θαη εκθαληδόηαλ ην επόκελν 
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εξέζηζκα. ηε ζπλζήθε απηή θαηαγξάθεθε ν ρξόλνο απόθξηζεο από ηε ζηηγκή 

ηεο παξνπζίαζεο ηεο εηθόλαο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο απόθξηζεο. Η παξνπζίαζε 

ησλ εηθόλσλ θαη ε ερνγξάθεζε έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ DMDX. 

Εναλλασσόμενη τασεία κατονομασία. 50 εξεζίζκαηα (ίδηα κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο απιέο ζπλζήθεο θαηνλνκαζίαο) παξνπζηάδνληαλ ζε 

κία θάξηα, κε πέληε ζεηξέο ησλ 10 ζπκβόισλ. Πέληε αξηζκνί (2, 3, 5, 7, 9) θαη 

πέληε εηθόλεο (κήιν, θόηα, κπάια, βάδν, δώξν) επαλαιακβάλνληαλ πέληε 

θνξέο, αλαθαηεκέλα. Σα εξεζίζκαηα ήηαλ δηαηεηαγκέλα ελαιιάμ (εηθόλα-

αξηζκόο-εηθόλα). Οη καζεηέο θαινύληαλ λα θαηνλνκάζνπλ γξήγνξα θαη ζσζηά 

ηα ζύκβνια, ζεηξά-ζεηξά, μεθηλώληαο από πάλσ αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά. 

ε απηή ηε ζπλζήθε εθηόο από ηαρεία ζεηξηαθή θαηνλνκαζία πξνζηίζεηαη ν 

παξάγνληαο ηεο ελαιιαγήο εξεζηζκάησλ, δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ. Η 

παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο απόθξηζεο ήηαλ ίδηα κε 

ηελ πξώηε ζπλζήθε. 

Αντίστπουη κατονομασία απιθμών. Παξνπζηαδόηαλ ε ίδηα θάξηα κε ηνπο 

αξηζκνύο ηεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο αξηζκώλ κε ηε δηαθνξά όηη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα θαηνλνκάζνπλ όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ ηα 

εξεζίζκαηα, μεθηλώληαο από θάησ δεμηά θαη πξνρσξώληαο πξνο ηα πάλσ 

αξηζηεξά (αληίζηξνθα από ηε ζπλήζε θαηεύζπλζε αλάγλσζεο). Η 

παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο απόθξηζεο ήηαλ ίδηα κε 

ηελ πξώηε ζπλζήθε. Η αληίζηξνθε ζπλζήθε θαηνλνκαζίαο ρνξεγήζεθε κόλν 

ζηα παηδηά ηεο η‟ ηάμεο. 

 

 



34 
 

 

Έπγα επιτελικού ελέγσος (4 ζπλζήθεο) 

ηα επηηειηθά έξγα εθηόο από ηηο ηξεηο ζπλζήθεο (αλαζηνιή, ελαιιαγή, 

αλαζεώξεζε-επίβιεςε) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο θύξηεο επηηειηθέο 

ιεηηνπξγίεο, πξνζζέζακε κία επηπιένλ ζπλζήθε, ην έξγν παξεκβνιήο. Η 

ζπλζήθε απηή ρνξεγήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξεκβνιήο πνπ ζεσξείηαη όηη 

ελέρεηαη ζην έξγν αλαζεώξεζεο θαη επίβιεςεο (N-back). ύκθσλα κε ζρεηηθή 

έξεπλα (Schleepen & Jonkman, 2009) παηδηά κηθξήο ειηθίαο απνηπγράλνπλ 

ζην έξγν αλαζεώξεζεο 2-ζέζεσλ-πίζσ (2-back) εμαηηίαο ηνπ εξεζίζκαηνο 

πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ εηθόλα πνπ πξέπεη λα ζπκνύληαη θαη ηελ 

εηθόλα-ζηόρν. Γηα απηό ην ιόγν, δόζεθε ε επηπιένλ ζπλζήθε επηηειηθνύ 

ειέγρνπ, ώζηε ζε πηζαλή επίδνζε δαπέδνπ από ηα παηδηά ηεο Β‟ ηάμεο ζην 

έξγν αλαζεώξεζεο, λα κπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππόζεζε γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο παξεκβνιήο. Βάζεη ησλ κεηξήζεσλ ησλ παηδηώλ ηεο Β‟ ηάμεο 

δε ρξεηάζηεθε λα γίλεη ν παξαπάλσ έιεγρνο. Ωζηόζν, ην έξγν ηεο 

παξεκβνιήο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πεξαηηέξσ αλαιύζεηο θαζώο ζεσξνύκε όηη 

ζηε ζεηξηαθή κνξθή ησλ έξγσλ αλάγλσζεο θαη θαηνλνκαζίαο ππάξρεη 

παξεκβνιή ζην επέθιζμα-ζηόσο από ηα γεηηνληθά εξεζίζκαηα.  

Οη  ζπλζήθεο επηηειηθνύ ειέγρνπ δελ πεξηείραλ θαηνλνκαζία 

εξεζηζκάησλ, θαζώο όιεο νη απνθξίζεηο ήηαλ θηλεηηθέο (πάηεκα πιήθηξνπ) θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ ήηαλ κεκνλσκέλε ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο. Η 

παξνπζίαζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο απόθξηζεο έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ DMDX. Γηα ηε κέηξεζε ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κία ζπλζήθε ειέγρνπ (ζπλζήθε κάζεζεο ηνπ έξγνπ) θαη κία 

ζπλζήθε δνθηκαζίαο γηα θάζε έξγν, ώζηε λα δηαρσξηζηνύλ νη κε-επηηειηθέο 

από ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη επηηειηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 
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αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηε ξύζκηζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απόθξηζε ζην έξγν, ελώ νη κε-επηηειηθέο απαηηήζεηο 

αλαθέξνληαη ζε όιεο ηηο άιιεο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, όπσο ι.ρ. επεμεξγαζία θαη αλαγλώξηζε ηνπ εξεζίζκαηνο, 

πξνγξακκαηηζκόο θαη εθηέιεζε ηεο απόθξηζεο. 

Έπγο αναστολήρ. Σν έξγν βαζίζηεθε ζε πξνεγνύκελε έξεπλα ησλ van der 

Sluis, de Jong, θαη van der Leij, (2004). Γύν γεσκεηξηθά ζρήκαηα, θύθινο θαη 

ηεηξάγσλν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην έξγν ηεο αλαζηνιήο. ηε ζπλζήθε 

ειέγρνπ παξνπζηάδνληαλ κε έληνλν καύξν ρξώκα (Σσήμα 3). Δκθαλίδνληαλ 

ζην θέληξν ηεο νζόλεο ηνπ ππνινγηζηή είηε ν θύθινο είηε ην ηεηξάγσλν κε 

ηπραία ζεηξά θάζε θνξά. Οη καζεηέο θαινύληαλ λα παηήζνπλ όζν πην 

γξήγνξα κπνξνύζαλ ηα πιήθηξν πνπ αληηζηνηρνύζε ζηνλ θύθιν ή ην πιήθηξν 

πνπ αληηζηνηρνύζε ζην ηεηξάγσλν αλάινγα κε ην εξέζηζκα ζηελ νζόλε. ηε 

ζπλζήθε ηεο δνθηκαζίαο εκθαλίδνληαλ μαλά ηα δύν κεγάια ζρήκαηα κε ην 

έληνλν καύξν ρξώκα, ηα νπνία πεξηείραλ έλα κηθξόηεξν ζρήκα κε γθξη ρξώκα 

(κεγάινο θύθινο πνπ πεξηέρεη κηθξό ηεηξάγσλν θαη αληίζηξνθα). Σν κηθξόηεξν 

ζρήκα είρε ηέζζεξα πηζαλά ζεκεία εκθάληζεο κέζα ζην κεγαιύηεξν ζρήκα 

(Σσήμα 4). Ο καζεηήο έπξεπε λα παηήζεη ην θαηάιιειν πιήθηξν γηα ην κηθξό 

ζρήκα θάζε θνξά, αλαζηέιινληαο ηελ απηόκαηε απόθξηζε ζην κεγαιύηεξν θαη 

πην ηζρπξό εξέζηζκα. Σν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ θαηά ηελ απόθξηζε θαη ζηηο 

δύν ζπλζήθεο απνκάθξπλε ην εξέζηζκα γηα λα αθνινπζήζεη ην επόκελν, έηζη 

ν ξπζκόο εκθάληζεο ησλ εξεζηζκάησλ θαζνξηδόηαλ από ηελ ηαρύηεηα 

απόθξηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ο κέγηζηνο ρξόλνο εκθάληζεο ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαη θαηαγξαθήο ηεο απόθξηζεο ήηαλ ηξία δεπηεξόιεπηα θαη ν 

ρξόλνο πνπ παξεκβάιινληαλ αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθά εξεζίζκαηα ήηαλ 750 
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ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Καηαγξάθνληαλ ν ρξόλνο απόθξηζεο, ε αθξίβεηα 

θαη νη κε απαληήζεηο. Καη ζηηο δύν ζπλζήθεο ππήξρε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο 

γηα εμάζθεζε. 

      

Σσήμα 3 «πλζήθε ειέγρνπ ζην έξγν αλαζηνιήο» 
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Σσήμα 4 «πλζήθε δνθηκαζίαο ζην έξγν αλαζηνιήο». 

 

Έπγο παπεμβολήρ. Σν έξγν πξνέξρεηαη από ηνπο Eriksen θαη Eriksen 

(1974). ε κία παξαιιαγή ηνπ έξγνπ, ηα εξεζίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνύζα έξεπλα απνηεινύληαλ από ηέζζεξα είδε γεσκεηξηθώλ 

ζρεκάησλ: θύθινπο, ξόκβνπο, ηεηξάγσλα θαη ηξίγσλα. ηε ζπλζήθε ειέγρνπ 

παξνπζηάδνληαλ ηξία ίδηα ζρήκαηα ζηε ζεηξά ζην θέληξν ηεο νζόλεο ηνπ 

ππνινγηζηή (Σσήμα 5). Οη καζεηέο θαινύληαλ λα παηήζνπλ όζν πην γξήγνξα 

κπνξνύζαλ ην δεμί πιήθηξν όηαλ εκθαλίδνληαλ  θύθινη ή  ξόκβνη θαη ην 

αξηζηεξό πιήθηξν όηαλ εκθαλίδνληαλ ηεηξάγσλα ή ηξίγσλα. ηε ζπλζήθε ηεο 

δνθηκαζίαο εκθαλίδνληαλ μαλά ηξία ζρήκαηα ην έλα δίπια ζην άιιν ζην 

θέληξν ηεο νζόλεο, κε  ηε δηαθνξά όηη ν καζεηήο έπξεπε λα απνθξηζεί κόλν 
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ζην θεληξηθό ζρήκα αγλνώληαο ηα δύν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα πνπ 

παξεκβάιινληαλ δίπια ηνπ (Σσήμα 6). Σα εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαλ ζύκθσλα 

κε ην ξπζκό απόθξηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, κε ηπραία ζεηξά θάζε θνξά. Με 

ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ (απόθξηζε) ην πξνεγνύκελν εξέζηζκα έθεπγε θαη ην 

επόκελν εκθαληδόηαλ. Ο κέγηζηνο ρξόλνο εκθάληζεο ήηαλ ηξία δεπηεξόιεπηα 

κέζα ζηνλ νπνίν θαινύληαλ λα απνθξηζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ο ρξόλνο πνπ 

κεζνιαβνύζε αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθά εξεζίζκαηα ήηαλ 750 ρηιηνζηά 

δεπηεξνιέπηνπ. Καηαγξάθνληαλ ν ρξόλνο απόθξηζεο, ε αθξίβεηα θαη νη κε 

απαληήζεηο. Καη ζηηο δύν ζπλζήθεο ππήξρε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα 

εμάζθεζε.  

 

                

              

Σσήμα 5 «πλζήθε ειέγρνπ ζην έξγν παξεκβνιήο» 
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Σσήμα 6 «πλζήθε δνθηκαζίαο ζην έξγν παξεκβνιήο» 

 

Έπγο εναλλαγήρ. Σν έξγν βαζίζηεθε ζε παξόκνηα δνθηκαζία (sorting task) 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ελαιιαγήο (Toll, Van der Ven, Kroesbergen, & 

Van Luit, 2010). ηε ζπλζήθε ειέγρνπ παξνπζηάδνληαλ δύν νκάδεο 

εξεζηζκάησλ, κία νκάδα κε ηελ εηθόλα ελόο ιαγνύ πνπ ελαιιάζζνληαλ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξηζθόηαλ (ιίκλε, βνπλό) θαη κία δεύηεξε νκάδα 

εξεζηζκάησλ κε ηελ εηθόλα κηαο ρειώλαο πνπ ελαιιάζζνληαλ ην θόλην ζην 

νπνίν εκθαληδόηαλ (θόθθηλν, θίηξηλν) (Σσήμα 7). Γηλόηαλ κία ηζηνξία γηα θάζε 

νκάδα εξεζηζκάησλ, ε νπνία εμεγνύζε όηη ην δών αγαπάεη ηε κία δηάζηαζε 

θαη κηζεί ηελ άιιε (π.ρ. η σελώνα αγαπάει ηο κόκκινο και μιζεί ηο κίηπινο). Ο 

καζεηήο θαινύληαλ λα παηήζεη ην πιήθηξν ΝΑΙ όηαλ έβιεπε ην δών ζηε 

δηάζηαζε πνπ αγαπά θαη ην πιήθηξν ΟΥΙ όηαλ ην δών εκθαληδόηαλ ζηε 

δηάζηαζε πνπ κηζεί, ζύκθσλα κε ηελ ηζηνξία πνπ είρε δνζεί. ηε ζπλζήθε ηεο 

δνθηκαζίαο, ηα δύν δώα εκθαλίδνληαλ κε ηπραία ζεηξά ζε όια ηα πηζαλά 

πεξηβάιινληα, κε ηαπηόρξνλε εκθάληζε δύν δηαζηάζεσλ (π.ρ. ιαγόο-ιίκλε-

θόθθηλν) (Σσήμα 8). Οη καζεηέο θαινύληαλ λα απνκνλώζνπλ ηελ θξίζηκε 

δηάζηαζε ζηελ νπνία έπξεπε λα απνθξηζνύλ αλάινγα κε ην δών πνπ 
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εκθαληδόηαλ (ιαγόο-πεξηβάιινλ, ρειώλα-θόλην), ελώ ηαπηόρξνλα έπξεπε λα 

ελαιιάζζεηαη ε πξνζνρή ηνπο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα θαη ηηο νδεγίεο από 

ηηο δύν ηζηνξίεο. Σα εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαλ κε ην ξπζκό απόθξηζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαζώο ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ έδησρλε ην εξέζηζκα θαη κεηά 

από 750 ρηιηνζηά δεπηεξνιέηπνπ εκθαληδόηαλ ην επόκελν. Η κέγηζηε δπλαηή 

εκθάληζε ηνπ θάζε εξεζίζκαηνο ήηαλ ηξία δεπηεξόιεπηα. Αλ κέζα ζε απηό ην 

ρξνληθό δηάζηεκα δελ είρε δνζεί θάπνηα απόθξηζε, ην εξέζηζκα έθεπγε από 

ηελ νζόλε γηα λα έξζεη ην επόκελν. Καηαγξάθνληαλ ν ρξόλνο απόθξηζεο, ε 

αθξίβεηα θαη νη κε απαληήζεηο. ηε ζπλζήθε ηεο δνθηκαζίαο ππήξρε ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο γηα εμνηθείσζε κε ην έξγν. Οη εηθόλεο πξνέξρνληαη από ην 

ζηαζκηζκέλν ζηα ειιεληθά ζώκα εηθόλσλ ησλ Snodgrass θαη Vanderwat 

(Dimitropoulou et al., 2009). Η επεμεξγαζία ησλ εηθόλσλ ηεο δνθηκαζίαο έγηλε 

κε ην πξόγξακκα Photoshop, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ εξεζηζκάησλ. 
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Σσήμα 7 «πλζήθε ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ελαιιαγήο» 
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Σσήμα 8 «πλζήθε δνθηκαζίαο ηνπ έξγνπ ελαιιαγήο» 

 

Έπγο αναθεώπησηρ και επίβλετηρ. Σν έξγν πξνέξρεηαη από παξόκνηα 

δνθηκαζία κε ιεθηηθά εξεζίζκαηα, ζε έξεπλα ησλ Smith θαη Jonides (1997) γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ζηελ επίδνζε ζε έξγα πνπ απαηηνύλ επηπιένλ 

θνξηίν ζηε κλήκε εξγαζίαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε ζθίηζα δώσλ 

(γνπξνύλη, παγώλη, ζαιηγθάξη, ιηνληάξη, βάηξαρνο), από ην ζηαζκηζκέλν ζηα 

ειιεληθά ζώκα εηθόλσλ Snodgrass θαη Vanderwat (Dimitropoulou et al., 

2009). Όιεο νη εηθόλεο είραλ ζηαζκηζηεί σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε 

θσηεηλόηεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Photoshop. Σα εξεζίζκαηα 

εκθαλίδνληαλ δηαδνρηθά κε θαζνξηζκέλε ζεηξά ζην θέληξν ηεο νζόλεο ηνπ 

ππνινγηζηή. Οη καζεηέο έπξεπε λα παξαθνινπζνύλ ηηο εηθόλεο ησλ δώσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαλ δηαδνρηθά ζηελ νζόλε θαη λα παηνύλ έλα θνπκπί όηαλ ην ίδην 

εξέζηζκα είρε εκθαληζηεί δύν ζέζεηο πξηλ. Η νδεγία ηνπ έξγνπ ήηαλ «Πάηεζε 

ΝΑΙ όηαλ ε εηθόλα ηνπ δώνπ πνπ βιέπεηο είρε εκθαληζηεί μαλά δύν ζέζεηο 
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πξηλ». πλνιηθά εκθαλίδνληαλ 50 εξεζίζκαηα θαη ηα εξεζίζκαηα-ζηόρνη 

(εηθόλεο πνπ έπξεπε λα απνθξηζνύλ) εκθαλίδνληαλ κε ζπρλόηεηα 33,3%. 

Τπήξρε ζηάδην πξνεηνηκαζίαο όπνπ δηλόηαλ αλαηξνθνδόηεζε («ζσζηό», 

«ιάζνο», «θακία απάληεζε») γηα λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηηο νδεγίεο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ην δεηνύκελν ηνπ έξγνπ. ηε ζπλζήθε δνθηκαζίαο ηνπ 

έξγνπ δελ δηλόηαλ αλαηξνθνδόηεζε. Σα εξεζίζκαηα παξέκελαλ ζηελ νζόλε 

γηα 500 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ε απόθξηζε θαηαγξαθόηαλ γηα δύν 

δεπηεξόιεπηα από ηε ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ εξεζίζκαηνο ζηελ νζόλε θαη ν 

ελδηάκεζνο ρξόλνο ζε δύν δηαδνρηθά εξεζίζκαηα, από ηελ εμαθάληζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ σο ηελ εκθάληζε ηνπ επόκελνπ, ήηαλ 1500 ρηιηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ. Καηαγξάθνληαλ ν ρξόλνο απόθξηζεο, ε αθξίβεηα θαη νη κε 

απνθξίζεηο ζηα εξεζίζκαηα ζηόρνπο. 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνινύζεζε ε 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηηο αλαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο θαη ζηηο 

δνθηκαζίεο θαηνλνκαζίαο. ηα ζεηξηαθά έξγα θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο 

θαηαγξάθεθε ν ζπλνιηθόο ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηεο θαηνλνκαζίαο ηνπ 

πξώηνπ εξεζίζκαηνο κέρξη θαη ηελ εθθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ, θαη κεηξήζεθε κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο praat (Boersma&Weeninck, 2012). Ο αξηζκόο 

ιαζώλ ζηηο δνθηκαζίεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο δελ ιήθζεθε 

ππόςε ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηα 

κεκνλσκέλα έξγα θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο έγηλε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο CheckVocal (Protopapas, 2007), κε ην νπνίν κεηξήζεθε ν 

ρξόλνο απόθξηζεο ζε θάζε εξέζηζκα, ην ρξνληθό ζεκείν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

μεθηλνύζαλ ηελ απόθξηζή ηνπο από ηε ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ εξεζίζκαηνο, 

αιιά θαη ηα ιάζε θαη νη κε απνθξίζεηο. ηα έξγα επηηειηθνύ ειέγρνπ 



44 
 

ππνινγίζηεθε ην ρξνληθό ζεκείν ηεο απόθξηζεο από ηε ζηηγκή εκθάληζεο ηνπ 

εξεζίζκαηνο, ηα ιάζε θαη νη κε απνθξίζεηο. Γηα ηηο αλαιύζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν κέζνο ρξόλνο απόθξηζεο γηα ηα ζεηξηαθά έξγα θαη νη 

κέζνη όξνη ησλ ζσζηώλ απνθξίζεσλ ηόζν γηα ηα κεκνλσκέλα έξγα 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο, όζν θαη γηα ηα έξγα επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

 

Γιαδικαζία 

Η εμέηαζε ησλ παηδηώλ δηήξθεζε από ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ινύλην. Οη 

δνθηκαζίεο δίλνληαλ κε θαζνξηζκέλε ζεηξά ζε κία ζπλεδξία ησλ 40 ιεπηώλ 

ρσξίο δηαθνπή θαη ην θάζε παηδί εμεηαδόηαλ αηνκηθά. Οη δνθηκαζίεο 

ελαιιάζζνληαλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο ησλ έξγσλ 

ηαρείαο θαηνλνκαζίαο λα παξεκβάιινληαη είηε αλαγλσζηηθά είηε επηηειηθά 

έξγα. Η ζεηξά ησλ δνθηκαζηώλ ήηαλ ε εμήο: (1) ζεηξηαθή θαηνλνκαζία 

αξηζκώλ, (2) αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, (3) κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ, (4) επηηειηθό έξγν (κία από ηηο ηέζζεξηο ζπλζήθεο), (5) κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία αξηζκώλ, (6) αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, (7) ζεηξηαθή θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ, (8) επηηειηθό έξγν, (9) ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία, (10) αλάγλσζε 

θεηκέλνπ, (11) αληίζηξνθε θαηνλνκαζία (κόλν γηα ηα παηδηά ηεο η΄ ηάμεο), 

(12) επηηειηθό έξγν, (13) επηηειηθό έξγν. Σα εξεζίζκαηα παξνπζηάδνληαλ 

ζηνπο καζεηέο πξηλ από θάζε δνθηκαζία, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εμνηθείσζε 

κε απηά. Όιεο νη δνθηκαζίεο ρνξεγήζεθαλ ζην ζύλνιν ησλ παηδηώλ, εθηόο 

από ηελ αληίζηξνθε θαηνλνκαζία αξηζκώλ, ε νπνία δόζεθε κόλν ζηα παηδηά 

ηεο η΄ ηάμεο, θαη ην επηηειηθό έξγν παξεκβνιήο, ζην νπνίν εμεηάζηεθαλ 66 

παηδηά ηεο Β΄  θαη 99 παηδηά ηεο η΄ ηάμεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνεγήζεθε έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο 

θαη θαλνληθόηεηαο γηα θάζε έξγν. ηε ζπλέρεηα αθνύ έγηλε έιεγρνο κε 

δηαγξάκκαηα ζθεδαζκνύ, αθαηξέζεθαλ από ηα δεδνκέλα θάζε δνθηκαζίαο, 

όζα ζεκεία απνηεινύζαλ αθξαίεο ηηκέο. Αλαιπηηθά γηα θάζε δνθηκαζία από ηα 

δεδνκέλα ηεο Β‟ ηάμεο, σο αθξαίεο ηηκέο αθαηξέζεθαλ, έλα ζεκείν από ηε 

ζεηξηαθή θαηνλνκαζία αξηζκώλ, δύν ζεκεία από ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ θαη ηέζζεξα ζεκεία από ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. 

Δπίζεο, από ηα έξγα επηηειηθνύ ειέγρνπ αθαηξέζεθαλ δύν ζεκεία από ην 

έξγν ελαιιαγήο θαη έλα ζεκείν από ην έξγν παξεκβνιήο. Από ηα δεδνκέλα 

ηεο η‟ ηάμεο, σο αθξαίεο ηηκέο αθαηξέζεθαλ, πέληε ζεκεία από ηε 

κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία εηθόλσλ, έλα ζεκείν από ηε κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία αξηζκώλ, έλα ζεκείν από ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

θαη ηξία ζεκεία από ην έξγν ελαιιαγήο.  

Γηα ηα έξγα κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ ππνινγίζηεθαλ νη ινγάξηζκνη ησλ ρξόλσλ απόθξηζεο θαη απηνί 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αλαιύζεηο. Σν ίδην έγηλε κε ηα δεδνκέλα ησλ έξγσλ 

επηηειηθνύ ειέγρνπ. Γηα ηα έξγα ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο 

ιίζηαο ιέμεσλ θαη θεηκέλνπ έγηλε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε αξηζκό ησλ 

ζπκβόισλ πνπ θαηνλνκάζηεθαλ αλά δεπηεξόιεπην (ζηνηρεία αλά 

δεπηεξόιεπην).  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηνπο πεξηγξαθηθνύο δείθηεο θαη 

ηνλ έιεγρν θαλνληθόηεηαο γηα όιεο ηηο δνθηκαζίεο αλά ηάμε κε ηα 

κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα. Πεξηιακβάλνληαη ν κέζνο όξνο θαη ε ηππηθή 

απόθιηζε γηα ην κέζν ρξόλν απόθξηζεο θαη ηα ιάζε (Πίλαθαο 1&2). Από ηνλ 
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έιεγρν Shapiro-Wilks θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή απόθιηζε από ηελ 

θαλνληθόηεηα, εθηόο από ην έξγν κεκνλσκέλεο αλάγλσζεο ζηε Β΄ ηάμε. 

 

Πεπιγπαθικοί δείκηερ 

Πίλαθαο 1 
       Μέζορ όπορ, ηςπική απόκλιζη και έλεγσορ κανονικόηηηαρ ανά ηάξη για όλα ηα έπγα 

(μεηαζσημαηιζμένα δεδομένα) 

  
 

Β' ηάμε   η' ηάμε 

Μεηξήζεηο  Μ.Ο  η.α W p   Μ.Ο η.α W p 

Μεμονωμένη 
καηονομαζία 

        
 

εηθόλεο    6.57 0.12 0.99 0.71 
 

6.36 0.10 0.98 0.11 

αξηζκνί    6.45 0.13 0.98 0.08   6.20 0.11 0.99 0.54 

ειπιακή 
καηονομαζία 

        
 

εηθόλεο  0.96 0.20 0.99 0.48 
 

1.36 0.22 0.99 0.89 

αξηζκνί   1.57 0.34 0.98 0.25 
 

2.13 0.47 0.99 0.74 

ελαιιαζζόκελε 1.08 0.25 0.98 0.14 
 

1.59 0.26 0.99 0.72 

αληίζηξνθε    -  -  -  -   2.03 0.35 0.99 0.86 

Μεμονωμένη 
ανάγνωζη 

        
 

Λέμεηο 6.64 0.19 0.97 0.01   6.31 0.13 0.99 0.30 

ειπιακή 
ανάγνωζη 

        
 

Λέμεηο 0.99 0.33 0.99 0.55 
 

1.60 0.33 0.99 0.42 

Κείκελν 1.43 0.43 0.99 0.66   2.53 0.47 0.98 0.27 

Δπιηελικά έπγα 
        

 

Αλαζηνιή 6.86 0.17 0.98 0.13 
 

6.50 0.13 0.98 0.15 

Παξεκβνιή 7.11 0.19 0.98 0.31 
 

6.71 0.21 0.99 0.61 

Δλαιιαγή 7.41 0.16 0.99 0.74 
 

7.18 0.15 0.99 0.96 
 

Αλαζεώξεζε 
&επίβιεςε 6.76 0.25 0.99 0.99   6.54 0.22 0.99 0.78 
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Πίλαθαο 2 

Μέζορ όπορ, ηςπική απόκλιζη ανά ηάξη για ηην ακπίβεια ζηα έπγα μεμονυμένηρ 
καηονομαζίαρ, μεμονυμένηρ ανάγνυζηρ και  επιηελικού ελέγσος (μεηαζσημαηιζμένα 
δεδομένα) 

 
Β‟ ηάμε      η‟ ηάμε 

Μεηξήζεηο        Μ.Ο 
 

η.α 
 

Μ.Ο 
 

η.α  

Απιθμόρ λαθών 

      
 

Μεμονωμένη 
καηονομαζία 

      
 

εηθόλεο    1.30 
 

2.03 
 

0.86 
 

 1.02 

αξηζκνί    0.52 
 

1.01   0.36 
 

0.72 

Μεμονωμένη 
ανάγνωζη 

      
 

Λέμεηο 3.14 
 

3.45   0.85 
 

1.12 

Δπιηελικά έπγα 
      

 

Αλαζηνιή 1.00 
 

1.06 
 

0.80 
 

0.91 

Παξεκβνιή 1.08 
 

1.38 
 

1.04 
 

1.26 

Δλαιιαγή 2.69 
 

2.19 
 

2.26 
 

2.21 
 

Αλαζεώξεζε 
&επίβιεςε 3.69 

 
6.17   1.63 

 
2.67 

       

 

 

Γείκηερ ζςζσέηιζηρ r 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα έξγα θαη ηηο 

ζπλζήθεο δνθηκαζηώλ ηόζν κε ηα αξρηθά (δείθηεο Spearman) όζν κε ηα 

κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα (δείθηεο Pearson). Φαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα 

δελ αιιάδνπλ ζεκαληηθά κεηά ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ.  

Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα ζεηξηαθά θαη κεκνλσκέλα έξγα 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο (Πίλαθαο 3 κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα & 

Πίλαθαο 4 αξρηθά δεδνκέλα) δείρλνπλ όηη γηα ηα παηδηά ηεο η‟ ηάμεο, ε κνξθή 

ηνπ έξγνπ θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε κεηαμύ ηνπο 

ζρέζε, ελώ ζηε Β‟ ηάμε ε ζπζρέηηζε ηεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο κε ηελ 
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αλάγλσζε θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ πςειή αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηνπ 

αλαγλσζηηθνύ έξγνπ. Αλαιπηηθόηεξα, ζηε Β‟ ηάμε ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ θαη αξηζκώλ ζρεηίδεηαη πςειόηεξα  κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ 

από ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία, σζηόζν ζηε ζπζρέηηζε κε ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ε ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη 

αξηζκώλ εκθαλίδνπλ εμίζνπ πςειή ζπζρέηηζε. ηελ η‟ ηάμε, ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη αξηζκώλ ζρεηίδεηαη πςειόηεξα κε ηελ αλάγλσζε 

ιίζηαο ιέμεσλ, ελώ ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη αξηζκώλ κε ηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, θαλεξώλνληαο όηη ε κνξθή ησλ δύν έξγσλ, 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο επεξεάδεη ηε ζπζρέηηζή ηνπο. Δπηπιένλ 

θαίλεηαη όηη ε κεκνλσκέλε αλάγλσζε ζρεηίδεηαη πςειόηεξα κε ηε ζεηξηαθή 

αλάγλσζε ζηε Β‟ ηάμε από όηη ζηε η‟ ηάμε. 

Πίλαθαο 3 
       Σςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηα έπγα καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ ανά ηάξη (Pearson's r) 

 
Β' ηάμε 

 
η' ηάμε 

Ανάγνωζη 
λέξεων Μεκνλσκέλε   εηξηαθή   Μεκνλσκέλε   εηξηαθή 

Μεμονωμένη 
καηονομαζία 

     
  

  Δηθόλεο .42 
 

.26 
 

.55 
 

.27 

Αξηζκνί  .53    .41   .59   .21 

ειπιακή 
καηονομαζία 

         Δηθόλεο .47 
 

.53 
 

.31 
 

.54 

Αξηζκνί  .33    .55   .19   .61 

Ανάγνωζη  

         εηξηαθή  .82 
   

.36 
  Κείκελν .76   .88   .47   .62 

Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearson‟s r κε κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα. Με 

έληνλν ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 
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Πίλαθαο 4 

Σςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηα έπγα καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ ανά ηάξη (Spearman’s 
π) 

 
Β' ηάμε 

 
η' ηάμε 

Ανάγνωζη 
λέξεων Μεκνλσκέλε   εηξηαθή   Μεκνλσκέλε   εηξηαθή 

Μεμονωμένη 
καηονομαζία 

     
  

  Δηθόλεο .42 
 

.29 
 

.60 
 

.20 

Αξηζκνί  .50    .41   .64   .23 

ειπιακή 
καηονομαζία 

         Δηθόλεο  .51 
 

.54 
 

.32 
 

.53 

Αξηζκνί  .40    .51   .19   .62 

Ανάγνωζη  
         εηξηαθή  .86 

   
.35 

  Κείκελν .79   .87   .42   .59 

         

Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Spearman‟s ξ κε αξρηθά δεδνκέλα. Με έληνλν ρξώκα: 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 

 

 

Αλ εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηεο ζεηξηαθήο αλάγλσζεο κε ηηο δύν επηπιένλ 

ζπλζήθεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο πνπ ρνξεγήζεθαλ, ηελ ελαιιαζζόκελε 

θαηνλνκαζία (κε ηηο εηθόλεο θαη ηνπο αξηζκνύο παξνπζηαζκέλνπο ηαπηόρξνλα 

ζε κία θάξηα) θαη ηελ αληίζηξνθε θαηνλνκαζία ησλ αξηζκώλ (από θάησ δεμηά 

πξνο ηα πάλσ αξηζηεξά), ζπλζήθε αζύκβαηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο, βιέπνπκε όηη ζηε Β‟ ηάμε ε ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία 

ζρεηίδεηαη πςειά κε ηελ αλάγλσζε όπσο θαη νη απιέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο, ελώ ζηε η‟ ηάμε, νη δύν επηπιένλ ζπλζήθεο εκθαλίδνπλ 

πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ αλάγλσζε από ηηο απιέο ζπλζήθεο 

θαηνλνκαζίαο (Πίλαθαο 5 κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα & Πίλαθαο 6 αξρηθά 

δεδνκέλα). 
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Πίλαθαο 5 

Σςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηιρ ζςνθήκερ ζειπιακήρ καηονομαζίαρ και ηην 
ανάγνυζη ανά ηάξη (Pearson’s r) 

    Β‟ηάμε   η' ηάμε 

Ανάγνωζη  Λίζηα ιέμεσλ Κείκελν   Λίζηα ιέμεσλ   Κείκελν 

ειπιακή 
καηονομαζία 

        
Δηθόλεο 

 
.53 

 
.42 

 
.54 

 
.41 

Αξηζκνί 
 

.55 
 

.44 
 

.61 
 

.26 

Δηθόλεο&Αξηζκνί 
 

.49 
 

.43 
 

.68 
 

.48 

Αληίζηξνθε 
θαηνλνκαζία     -   -   .70   .35 

Σημείυζη: Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearson‟s r κε κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα. Με    

έληνλν ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 

 

 

Πίλαθαο 6 
       

Σςζσεηίζειρ ανάμεζα ζηιρ ζςνθήκερ ζειπιακήρ καηονομαζίαρ και ηην 
ανάγνυζη ανά ηάξη (Spearman’s π) 

    Β‟ηάμε   η' ηάμε 

Ανάγνωζη  
Λίζηα 

ιέμεσλ Κείκελν   
Λίζηα 

ιέμεσλ   Κείκελν 

         ειπιακή 
καηονομαζία 

        Δηθόλεο 
 

.54 
 

.44 
 

.53 
 

.45 

Αξηζκνί 
 

.51 
 

.40 
 

.62 
 

.27 

Δηθόλεο&Αξηζκνί 
 

.48 
 

.41 
 

.67 
 

.46 

Αληίζηξνθε 
θαηνλνκαζία     -   -   .69   .32 

Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Spearman‟s ξ κε αξρηθά δεδνκέλα. Με έληνλν 

ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 
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Πξνρσξήζακε ζε έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα επηηειηθά 

έξγα κε ηα έξγα αλάγλσζεο θαη θαηνλνκαζίαο. Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο 

Pearson‟s r, καο έδεημε όηη ζηε Β‟ ηάμε ε αλαζηνιή εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ θαηνλνκαζία ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, αιιά κε ηελ 

αλάγλσζε κόλν ζηε κεκνλσκέλε κνξθή ηεο. Η παξεκβνιή θαη ε ελαιιαγή 

ελώ θάλεθε λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε νξηζκέλεο από ηηο ζπλζήθεο 

θαηνλνκαζίαο, ε πξώηε κε ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία αξηζκώλ θαη ηηο 

ζεηξηαθέο ζπλζήθεο εηθόλσλ θαη ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο θαη ε δεύηεξε 

κε ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία αξηζκώλ, θακία δελ εκθάληζε πςειή 

ζπζρέηηζε κε ηελ αλάγλσζε (Πίλαθαο 7 κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα & 

Πίλαθαο 9 αξρηθά δεδνκέλα). Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηε η‟ 

ηάμε βιέπνπκε λα είλαη ζαθώο δηαρσξηζκέλα σο πξνο ηε κνξθή ησλ έξγσλ, 

κε ηελ αλαζηνιή θαη ηελ παξεκβνιή λα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο θαη ηε κεκνλσκέλε αλάγλσζε (Πίλαθαο 8 

κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα & Πίλαθαο 10 αξρηθά δεδνκέλα). 
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Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearson‟s r κε κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα. 
 Με έληνλν ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 

 
Πίλαθαο 7 

       Σςζσεηίζειρ έπγυν καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ με επιηελικό έλεγσο Β’ ηάξηρ 
(δείκηηρ Pearson's r) 

      Β' ηάμε   

Δπιηελικά έπγα Αλαζηνιή Παξεκβνιή Δλαιιαγή 

 
Αλαζεώξεζε 
&Δπίβιεςε 

Μεμονωμένη 
Καηονομαζία 

.35      Δηθόλεο .07 .28           .04 

Αξηζκνί .53 .41 .37           .03 

ειπιακή 
Καηονομαζία 

       Δηθόλεο .44 .31 .21           .14 

Αξηζκνί .33 .21 .10           .06 

Δλαιιαζζόκελε .49 .39 .30           .09 

Ανάγνωζη  
      Μεκνλσκέλε  .31 .22 .09         .01 

εηξηαθή  .30 .15 .06         .07 

Κείκελν .27 .25 .03         .06 
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Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Pearson‟s r κε κεηαζρεκαηηζκέλα δεδνκέλα. 
 Με έληνλν ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 8 

Σςζσεηίζειρ έπγυν καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ με επιηελικό έλεγσο Ση’ ηάξηρ 
(δείκηηρ Pearson's r) 

   
η' ηάμε 

 

Δπιηελικά έπγα Αλαζηνιή Παξεκβνιή Δλαιιαγή 

 
Αλαζεώξεζε 
&Δπίβιεςε 

Μεμονωμένη 
Καηονομαζία 

 
  

     Δηθόλεο .39 .41 .18 .22 

Αξηζκνί .46 .55 .23 .30 

ειπιακή 
Καηονομαζία 

       Δηθόλεο .27 .32 .17 .05 

Αξηζκνί .09 .12 .18 .03 

Δλαιιαζζόκελε .22 .22 .19 .03 

Αληίζηξνθε .16 .17 .18 .06 

Ανάγνωζη  

       Μεκνλσκέλε  .31 .38 .24 .11 

εηξηαθή  .16 .17 .21 .04 

Κείκελν .29 .22 .13 .01 
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Πίλαθαο 9 
        Σςζσεηίζειρ έπγυν καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ με επιηελικό έλεγσο Β’ ηάξηρ 

(δείκηηρ Spearman's π) 

      
 

Β' ηάμε   
 

Δπιηελικά έπγα Αλαζηνιή Παξεκβνιή Δλαιιαγή 

 
Αλαζεώξεζε 
&Δπίβιεςε 

Μεμονωμένη 
Καηονομαζία 

.35       Δηθόλεο .13 .25 .02 

Αξηζκνί .52 .41 .33 .01 

ειπιακή 
Καηονομαζία 

        Δηθόλεο .44 .30 .24 .12 

Αξηζκνί .29 .17 .12 .06 

Δλαιιαζζόκελε .53 .42 .32 .07 

Ανάγνωζη  
        Μεκνλσκέλε  .36 .25 .17 .13 

εηξηαθή  .32 .15 .08 .08 

Κείκελν .28 .25 .01 .06 

 
Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Spearman‟s ξ κε αξρηθά δεδνκέλα. Με έληνλν 
ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 
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Σημείυζη. Γείθηεο ζπζρέηηζεο Spearman‟s ξ κε αξρηθά δεδνκέλα. Με έληνλν  

ρξώκα: ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, p<.001 

 

 

Ανάλςζη Παλινδπόμηζηρ 

Γηα λα εμεηάζνπκε ηελ θνηλή θαη ηελ αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ζηελ 

πξόβιεςε ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ ή κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, από ηα 

έξγα θαηνλνκαζίαο πξνρσξήζακε ζε ηεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Γηα 

ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζακε ηηο δύν απιέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο, θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη θαηνλνκαζία αξηζκώλ, θαη ηηο δύν 

απιέο ζπλζήθεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο, θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη 

Πίλαθαο 10 

Σςζσεηίζειρ έπγυν καηονομαζίαρ και ανάγνυζηρ με επιηελικό έλεγσο Ση’ ηάξηρ 
(δείκηηρ Spearman's π) 

   
η' ηάμε 

 

Δπιηελικά έπγα Αλαζηνιή Παξεκβνιή Δλαιιαγή 

 
Αλαζεώξεζε 
&Δπίβιεςε 

Μεμονωμένη 
Καηονομαζία 

 
  

     Δηθόλεο .38 .46 .22 .25 

Αξηζκνί .47 .57 .23 .32 

ειπιακή 
Καηονομαζία 

        Δηθόλεο .30 .30 .13 .05 

Αξηζκνί .11 .14  .21 .08 

Δλαιιαζζόκελε .24 .17 .18 .02 

Αληίζηξνθε .18 .16 .15 .12 

Ανάγνωζη  
        Μεκνλσκέλε  .35 .43 .29 .12 

εηξηαθή  .19 .19 .25 .02 

Κείκελν .30 .22 .14 .06 
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θαηνλνκαζία αξηζκώλ, σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελώ σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε αλάγλσζε. 

Σα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 11) έδεημαλ όηη ζηε Β‟ ηάμε ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία εμεγεί 45,4% ηεο δηαθύκαλζεο γηα ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, 

ελώ ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 18,3%. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο 

θαηνλνκαζίαο, ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ζπλερίδεη λα εμεγεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθό κέξνο ηεο δηαθύκαλζεο γηα ηε ζεηξηαθή αλάγλσζε (27,4%), ελώ γηα 

ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία ην πνζνζηό κεηώλεηαη ζε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθό επίπεδν (0,3%) κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο. Γηα 

ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

εμεγνύλ πςειό πνζνζηό δηαθύκαλζεο (43,5% θαη 31,8% αληίζηνηρα), ελώ 

όηαλ εηζάγνληαη ζην δεύηεξν βήκα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο, ην 

πνζνζηό δηαθύκαλζεο πνπ εμεγνύλ κεηώλεηαη ζην 15,3% θαη 3,6% αληίζηνηρα.  

ηε η‟ ηάμε, ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία απνηειεί αλεμάξηεην 

πξνβιεπηηθό δείθηε ηεο ζεηξηαθήο αλάγλσζεο, κε πνζνζηό δηαθύκαλζεο 

32,5% (από 38,2%) κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο. 

Αληίζηνηρα, ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία ζπλεηζθέξεη αλεμάξηεηα ζηε 

κεκνλσκέλε αλάγλσζε, αθνύ εμεγεί ην 38,7% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο 

κεκνλσκέλεο αλάγλσζεο θαη ζπλερίδεη λα εμεγεί ζεκαληηθό πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο (31%) κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο. 
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Πίλαθαο 11 

Ιεπαπσική Παλινδπόμηζη ππόβλετηρ ηηρ μοπθήρ ανάγνυζηρ από ηη μοπθή 
καηονομαζίαρ 

Β' ηάξη Λέμεηο 
 

Λίζηα ιέμεσλ 

Βήκα Μεηαβιεηή ΓR² p   ΓR² p 

             Καηνλνκαζία 
             εηθόλσλ & αξηζκώλ 

    

1 Μεκνλσκέλε  .318 < .0005 
 

.183   .004 

2 εηξηαθή  .153 .001 
 

.274 < .0005 

       1 εηξηαθή  .435 < .0005 
 

.454    < .0005 

2 Μεκνλσκέλε  .036 .172 
 

.003    .857 

 

η' ηάξη 
 

Λέμεηο 
 

Λίζηα ιέμεσλ 

Βήκα Μεηαβιεηή ΓR² p   ΓR² p 

             Καηνλνκαζία 
             εηθόλσλ & αξηζκώλ 

    

1 Μεκνλσκέλε .387 < .0005 
 

.066 .068 

2 εηξηαθή .004 .802 
 

.325 < .0005 

       1 εηξηαθή .080 .037 
 

.382 < .0005 

2 Μεκνλσκέλε .310 < .0005 
 

.008 .571 

 

 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ αξρηθή καο ππόζεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ 

επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ 

αλάγλσζε, πξνρσξήζακε ζηε δηεξεύλεζε ηνπ θνηλνύ ή αλεμάξηεηνπ 

πνζνζηνύ  δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο πνπ απνδίδεηαη ζε θαζέλα από ηνπο 

παξάγνληεο ζεηξηαθήο, κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο θαη επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

ηελ ηεξαξρηθή παιηλδξόκεζε, εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ε αλάγλσζε 

ιίζηαο ιέμεσλ ή ε αλάγλσζε θεηκέλνπ, θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ε 

ζεηξηαθή θαηνλνκαζία (νη δύν απιέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο 

εηθόλσλ θαη αξηζκώλ), ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία (νη δύν ζπλζήθεο 
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κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ θαη αξηζκώλ) θαη ηα έξγα επηηειηθνύ 

ειέγρνπ (όια ηα επηηειηθά έξγα, όπσο ππνινγίζηεθαλ αθαηξώληαο ηε 

ζπλζήθε ειέγρνπ από ηε ζπλζήθε δνθηκαζίαο) (Πίλαθαο 12).  

Αξρηθά ειέγρζεθε κε απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε ε πξόβιεςε ηεο 

αλάγλσζεο από ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία. ηε ζπλέρεηα ειέγρζεθε ε 

πξόβιεςε ηεο αλάγλσζεο από ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία (2ν βήκα), αθνύ 

πξώηα είρε ειεγρζεί ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία (1ν βήκα). Με ζθνπό λα 

εμεηάζνπκε ηε ζπλεηζθνξά ησλ επηηειηθώλ έξγσλ ζηε ζρέζε κεηαμύ 

αλάγλσζεο θαη θαηνλνκαζίαο, έγηλε ζύγθξηζε ηεο πξώηεο αλάιπζεο 

ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο κε κία δεύηεξε αλάιπζε, όπνπ ειέγρζεθε ε 

κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία ζην 1ν βήκα, ν επηηειηθόο έιεγρνο ζην 2ν βήκα θαη 

ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ζην 3ν βήκα. Δηζάγνληαο ηνλ παξάγνληα ησλ 

επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζην 2ν βήκα ηεο αλάιπζεο, ζα κπνξέζνπκε λα 

ειέγμνπκε αλ ππάξρεη κεηαβνιή ζην πνζνζηό δηαθύκαλζεο πνπ απνδίδεηαη 

ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, αθνύ έρεη ειεγρζεί ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

ζην 1ν βήκα, επνκέλσο αλ ν επηηειηθόο έιεγρνο κεζνιαβεί ζηε ζρέζε  

αλάκεζα ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε.  

Φάλεθε όηη όηαλ ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία εηζαρζεί ζην 2ν βήκα, κεηά 

ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο, εμεγεί ην 27,4% ηεο δηαθύκαλζεο 

ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ θαη 19,7% ηεο αλάγλσζεο θεηκέλνπ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην 26,5% θαη 19,3% αληίζηνηρα, όηαλ εηζαρζεί ζην ηξίην βήκα 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ επηηειηθώλ έξγσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο αλάγλσζεο 

ιίζηαο ιέμεσλ θαη θεηκέλνπ, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο 

θαη ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ. 
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Γηα ηνλ ίδην ζθνπό εμεηάζακε ην θνηλό ή αλεμάξηεην πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο ησλ έξγσλ θαηνλνκαζίαο θαη επηηειηθνύ ειέγρνπ ζηελ πξόβιεςε 

ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ θαη θεηκέλνπ γηα ηε η‟ ηάμε (Πίλαθαο 13). 

Φάλεθε όηη ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό 

παξάγνληα γηα ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ (32,4%), όηαλ εηζαρζεί ζην 3ν 

βήκα ηεο ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο 

θαηνλνκαζίαο (1ν βήκα) θαη ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ (2ν βήκα). Αλ 

παξαιείςνπκε ηα επηηειηθά έξγα από ηελ αλάιπζε, ην αλεμάξηεην πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο πνπ απνδίδεηαη ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία είλαη 32,5%, κόιηο 

0,1% επηπιένλ.  
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Πίλαθαο 12 
       

Ιεπαπσική Ανάλςζη Παλινδπόμηζηρ για ηην ππόβλετη ηηρ ανάγνυζηρ 
λίζηαρ λέξευν και κειμένος από ηη ζειπιακή και μεμονυμένη καηονομαζία 
και ηον επιηελικό έλεγσο ανά ηάξη 

Β' ηάξη 
  

Λίζηα ιέμεσλ 
 

Κείκελν 

Βήκα Μεηαβιεηή 
 

ΓR² p 
 

ΓR² p 

1 
εηξηαθή θαηνλνκαζία 

εηθόλεο&αξηζκνί 

 

.454 <.0005 

 

.263 <.0005 

1 

Μεκνλσκέλε 
θαηνλνκαζία 

εηθόλεο&αξηζκνί 
 

.183 .004 
 

.090 .075 

2 εηξηαθή θαηνλνκαζία 
εηθόλεο&αξηζκνί 

 
.274 <.0005 

 
.197 .002 

1 

Μεκνλσκέλε 
θαηνλνκαζία 

εηθόλεο&αξηζκνί 
 

.183 .004 
 

.090 .075 

2 

Δπηηειηθόο έιεγρνο 
αλαζηνιή  

παξεκβνιή 
 ελαιιαγή 

αλαζεώξεζε&επίβιεςε 
 

.064 .371 
 

.053 .541 

3 εηξηαθή θαηνλνκαζία 
εηθόλεο&αξηζκνί 

 

.265 <.0005 
 

.193 .002 

Σημείυζη. Ανεξάπηηηη μεηαβληηή: Λίζηα λέξευν, Κείμενο. Εξαπηημένερ 

μεηαβληηέρ: Σειπιακή καηονομαζία, Μεμονυμένη καηονομαζία, Επιηελικόρ έλεγσορ. 
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Πίλαθαο 13 
     

Ιεπαπσική Παλινδπόμηζηρ για ηην ππόβλετη ηηρ ανάγνυζηρ λίζηαρ λέξευν 
και κειμένος από ηη ζειπιακή και μεμονυμένη καηονομαζία και ηον επιηελικό 
έλεγσο ανά ηάξη 

 
η' ηάξη 

  
Λίζηα ιέμεσλ 

 
Κείκελν 

Βήκα Μεηαβιεηή 
 

ΓR² p 
 

ΓR² p 

1 εηξηαθή θαηνλνκαζία 
εηθόλσλ&αξηζκώλ 

 
.382 < .0005 

 
.131 .003 

1 

Μεκνλσκέλε 
θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ&αξηζκώλ 
 

.066 .068 
 

.049 .140 

2 εηξηαθή θαηνλνκαζία 
εηθόλσλ&αξηζκώλ 

 
.325 <.0005 

 
.100 .015 

1 

Μεκνλσκέλε 
θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ&αξηζκώλ 
 

.066 .068 
 

.049 .140 

2 

Δπηηειηθόο έιεγρνο 
αλαζηνιή 

παξεκβνιή 
ελαιιαγή 

αλαζεώξεζε&επίβιεςε 
 

.022 .772 

 

.049 .399 

3 εηξηαθή θαηνλνκαζία 
εηθόλσλ&αξηζκώλ 

 

.324 <.0005 

 

.114 .007 

Σημείυζη. Ανεξάπηηηη μεηαβληηή: Λίζηα λέξευν, Κείμενο. Εξαπηημένερ μεηαβληηέρ: 

Σειπιακή καηονομαζία, Μεμονυμένη καηονομαζία, Επιηελικόρ έλεγσορ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηηηόο: ε εμέηαζε ηεο κνξθήο ηνπ 

έξγνπ ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη πώο απηή επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

αλάγλσζε ζε δύν δηαθνξεηηθά αλαγλσζηηθά ζηάδηα, θαη ε κειέηε ηνπ ξόινπ 

ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηε ζρέζε πνπ πξνθύπηεη αλάκεζα ζηηο δύν 

δηεξγαζίεο, αλάγλσζεο θαη ηαρείαο θαηνλνκαζίαο.  

Ωο πξνο ην πξώην δήηεκα, ε ππόζεζή καο ήηαλ όηη ζηε Β‟ ηάμε ε 

ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ζα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αλάγλσζε, αλεμάξηεηα 

από ηε κνξθή ηνπ αλαγλσζηηθνύ έξγνπ, ζεσξώληαο ηνπο καζεηέο ηεο Β‟ 

ηάμεο σο αξράξηνπο αθόκε αλαγλώζηεο. Αληίζεηα πεξηκέλακε όηη ζηε η‟ ηάμε 

ε ζπζρέηηζε ησλ δύν δηεξγαζηώλ ζα επεξεάδεηαη από ηε κνξθή ησλ έξγσλ, 

ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα πξόζθαηεο έξεπλαο ζηα νιιαλδηθά (de Jong, 

2011).  

Μειεηήζακε, ινηπόλ, ηε ζρέζε ζεηξηαθήο θαη κεκνλσκέλεο 

θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ θαη αξηζκώλ κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, ηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ. Η ζεκαζία ηεο 

κειέηεο ησλ αλαγλσζηηθώλ έξγσλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη ιίζηαο ιέμεσλ, 

ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ, θαζώο θιεηδί γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή δεμηόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα αλάγλσζεο ιέμεσλ κε αθξίβεηα θαη 

επρέξεηα, είηε απηέο παξνπζηάδνληαη κεκνλσκέλα είηε βξίζθνληαη κέζα ζε 

θείκελν (“context free” word reading skill) (Stanovich, 1980). Γηα ηε 

δηεξεύλεζε, ινηπόλ, ηνπ ξόινπ ηεο κνξθήο ησλ έξγσλ ζηε κεηαμύ ηνπο 

ζπζρέηηζε αλαιύζακε ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα έξγα θαηνλνκαζίαο θαη ηα 

αλαγλσζηηθά έξγα ιέμεσλ.  
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Πξνρσξήζακε ζηε δηεξεύλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δύν επηπιένλ 

ζπλζεθώλ ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο, ελαιιαζζόκελε θαη αληίζηξνθε, κε ηελ 

αλάγλσζε. Η ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία εκπεξηέρεη επηπιένλ απαηηήζεηο 

επηηειηθνύ ειέγρνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο απιέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο. 

Η αληίζηξνθε θαηνλνκαζία παξά ην γεγνλόο όηη ζαλ κνξθή έξγνπ θαη 

παξνπζίαζεο ησλ εξεζηζκάησλ ήηαλ ίδηα κε ηελ απιή ζπλζήθε ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο αξηζκώλ, ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έγηλε αληίζηξνθα ζε αληίζεζε 

κε ηελ θαηεύζπλζε επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ θαηά ηελ αλάγλσζε. 

Ωο πξνο ην δεύηεξν θαη βαζηθό καο εξώηεκα, ε αξρηθή καο ππόζεζε 

ήηαλ όηη ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε εμαηηίαο ησλ 

θνηλώλ επηηειηθώλ απαηηήζεσλ. Δπνκέλσο, πεξηκέλακε νη ηθαλνί αλαγλώζηεο 

θαη γξήγνξνη ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία λα εκθαλίζνπλ πςειή επίδνζε ζηα 

έξγα επηηειηθνύ ειέγρνπ θαη αληίζηξνθα νη αδύλακνη αλαγλώζηεο λα είλαη 

αξγνί ζηελ θαηνλνκαζία θαη λα εκθαλίζνπλ ρακειή επίδνζε ζηα επηηειηθά 

έξγα. Δπηπιένλ, γηα ην ζθνπό ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ ξόινπ ηνπ επηηειηθνύ 

ειέγρνπ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε, θάλακε 

ηεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο  γηα λα εμεηάζνπκε αλ ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία ζπλερίδεη λα απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό παξάγνληα αθνύ 

ειεγρζνύλ ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία θαη ηα επηηειηθά έξγα.  

 

Σαςηόσπονη επεξεπγαζία επεθιζμάηων ένανηι μεμονωμένηρ 

επεξεπγαζίαρ ζηα έπγα ανάγνωζηρ και καηονομαζίαρ 

Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ επίδξαζε ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ 

ζηε ζπζρέηηζε θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο γηα ηε η‟ ηάμε, όκσο γηα ηε Β‟ 

ηάμε ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία εκθάληζε πςειόηεξε ζπζρέηηζε από ηε 
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κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία κόλν κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ. Οη 

ζπζρεηίζεηο ζεηξηαθήο θαη κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ήηαλ εμίζνπ πςειέο γηα ηε Β‟ ηάμε. 

ην αλαγλσζηηθό ζηάδην ηεο η‟ ηάμεο, ζεσξνύκε όηη ζπλαληάκε 

έκπεηξνπο αλαγλώζηεο, δεδνκέλνπ όηη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ δηζύιιαβεο θαη ηξηζύιιαβεο, πςειήο ζπρλόηεηαο, επνκέλσο 

νηθείεο ζηνπο καζεηέο. ην ζηάδην απηό έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί ε 

απηνκαηνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ε αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ ζεσξείηαη όηη 

γίλεηαη κε κία καηηά. ηνπο έκπεηξνπο αλαγλώζηεο ε κνξθή ησλ έξγσλ 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε κεηαμύ ηνπο 

ζπζρέηηζε.  

 Αληίζεηα ζηε Β‟ ηάμε, όπνπ ζπλαληάκε αξράξηνπο αλαγλώζηεο θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο αλάγλσζεο βξίζθεηαη ζε πξώηκν ζηάδην, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε κνξθή ησλ έξγσλ δελ θαζνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκό ηε κεηαμύ ηνπο ζπζρέηηζε. Η αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη αξηζκώλ, αιιά θαη κε ηε 

κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία αξηζκώλ. Δλώ ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

εκθαλίδεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηόζν κε ηε ζεηξηαθή όζν θαη ηε κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη αξηζκώλ.  

Η αλάιπζε παιηλδξόκεζεο επηβεβαίσζε όηη ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία 

πξνβιέπεη ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ αλεμάξηεηα, εξκελεύνληαο αξρηθά ην 

45,4% ηεο δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο, θαη ζπλερίδνληαο λα εξκελεύεη έλα 

ζεκαληηθό πνζνζηό κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο (27,4%). 

ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

εκθάληζαλ εμίζνπ πςειέο ζπζρεηίζεηο. Η αλάιπζε παιηλδξόκεζεο έδεημε όηη 
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νη δύν ζπλζήθεο θαηνλνκαζίαο, ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε πξνβιέπνπλ ηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ κε πνζνζηό 43,5% θαη 31,8% ηεο 

δηαθύκαλζεο αληίζηνηρα, κε ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία λα κεηώλεηαη ζην 15,3% 

όηαλ ειεγρζεί ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία, θαη ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία 

ζην 3,6% όηαλ ειεγρζεί ε ζεηξηαθή. Δπνκέλσο, ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ κνηξάδνληαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πνζνζηνύ δηαθύκαλζεο πνπ ηνπο 

αλαινγεί, κε έλα ζπγθξηηηθά κηθξόηεξν πνζνζηό θαη γηα ηηο δύν ζπλζήθεο, κε 

ην νπνίν πξνβιέπνπλ αλεμάξηεηα ηελ αλάγλσζε.  

Δλώ παξαηεξνύκε όηη ζηε η‟ ηάμε ππάξρεη ρακειή ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, ζηε 

Β‟ ηάμε ε πςειή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα δύν έξγα δειώλεη όηη δελ ππάξρεη 

ζαθήο δηαρσξηζκόο. Θα κπνξνύζακε λα ππνζέζνπκε όηη ν κεραληζκόο 

αλάγλσζεο γηα ηνπο αξράξηνπο αλαγλώζηεο, είηε νη ιέμεηο παξνπζηάδνληαη 

κεκνλσκέλα είηε ηαπηόρξνλα, είλαη θνηλόο. Αληίζεηα, ε απηνκαηνπνίεζε ηεο 

αλάγλσζεο ζηνπο πην έκπεηξνπο αλαγλώζηεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή 

επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο αξράξηνπο, επνκέλσο ηα δύν έξγα 

αληαλαθινύλ εθηόο από θνηλέο θαη δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο, αλάινγα κε ηε 

κνξθή ηνπο.  

Μπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη έκπεηξνη αλαγλώζηεο θαηά ηελ 

ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ησλ ιέμεσλ, ζηε ζεηξηαθή κνξθή ηνπ έξγνπ, 

κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ ηηο ιέμεηο ζεηξηαθά, αθνύ ην πεξηθεξηθό ζύζηεκα 

ηεο όξαζεο ηνύο δίλεη ην πιενλέθηεκα ηεο ηαπηόρξνλεο ζεηξηαθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ επόκελσλ εξεζηζκάησλ (Henderson, & Ferreira, (1990); 

Jones et al., 2009; Zoccolotti, De Luca, Lami, Pizzoli, Pontillo, & Spinelli, 

2012). Δλώ, ινηπόλ νη έκπεηξνη αλαγλώζηεο θαίλεηαη λα επσθεινύληαη από ηε 
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ζεηξηαθή θαηνλνκαζία, νη αξράξηνη αλαγλώζηεο επεμεξγάδνληαη ηηο ιέμεηο 

κεκνλσκέλα αλεμάξηεηα από ηε κνξθή ηνπ αλαγλσζηηθνύ έξγνπ. Η 

πςειόηεξε ζπζρέηηζε ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ζηε η‟ ηάμε, επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε γηα αλάγλσζε 

ησλ ιέμεσλ κε κία καηηά (sight word reading). ηε ζπλερή θαηνλνκαζία, ε 

ηθαλόηεηα αλάγλσζεο εμ‟όςεσο ησλ ιέμεσλ, δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

έκπεηξνπο αλαγλώζηεο λα επεμεξγάδνληαη θαη λα πξνζιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επόκελεο ιέμεηο ελώ αξζξώλνπλ ηε ιέμε πξνζήισζεο.  

ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία θαη ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη εθηόο από ην ρξόλν παύζεο θαη ν ρξόλνο άξζξσζεο, ελώ 

ε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία θαη ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

αληαλαθινύλ κόλν ην ρξόλν παύζεο. ηε η‟ ηάμε ε κεκνλσκέλε κνξθή ησλ 

έξγσλ, αληαλαθιά ηελ επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ κε 

κία καηηά, θαζώο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο άξζξσζεο, ελώ ε ζεηξηαθή 

κνξθή ησλ έξγσλ, εθηόο από ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο πεξηιακβάλεη απηό 

πνπ κπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε κε ηνλ όξν ζεηξηαθόο πξνγξακκαηηζκόο. 

Απηόο ε ζεηξηαθόο πξνγξακκαηηζκόο αληαλαθιά επηπιένλ απαηηήζεηο θαη άξα 

δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

ηε Β‟ ηάμε ηα επξήκαηα καο νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε. Γηαθξίλεηαη πςειόηεξε 

ζπζρέηηζε ηεο ζεηξηαθή θαηνλνκαζίαο ζε ζρέζε κε ηε κεκνλσκέλε όζνλ 

αθνξά ζηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ, γεγνλόο πνπ καξηπξά ην απμεκέλν 

θνξηίν ηνπ ζεηξηαθνύ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην κεκνλσκέλν (εκπιέθνληαη 

επηπιένλ δηεξγαζίεο), αιιά ίζσο θαη έλα πξώηκν ζηάδην ηνπ ζεηξηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ.  
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Ωζηόζν, ε από θνηλνύ ζπζρέηηζε κεκνλσκέλεο θαη ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ν ρξόλνο παύζεο ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία αληαλαθιά ό,ηη 

θαη ν ρξόλνο παύζεο ζηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία. ηε Β‟ ηάμε, είηε ε ιέμε 

παξνπζηάδεηαη ηαπηόρξνλα κε άιιεο, είηε κεκνλσκέλα, ε επεμεξγαζία ηεο 

κεηά ηελ πξνζήισζε ζε απηή γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, άξα ν ρξόλνο παύζεο 

ζηε κεκνλσκέλε θαη ζεηξηαθή κνξθή αληαλαθιά, αλ όρη ίδηεο, όκνηεο 

δηεξγαζίεο. Δπνκέλσο,  γηα ηνπο αξράξηνπο αλαγλώζηεο ε επεμεξγαζία ησλ 

ιέμεσλ όηαλ απηέο παξνπζηάδνληαη ζε ιίζηα δε δηαθέξεη από ην λα 

παξνπζηάδνληαλ κεκνλσκέλα. Ο κεραληζκόο ηεο αλάγλσζεο βξίζθεηαη ζε 

πξώηκν ζηάδην θαη ε αλαγλώξηζε κηαο ιέμεο γίλεηαη ζεηξηαθά, γξάκκα πξνο 

γξάκκα ή ζπιιαβή πξνο ζπιιαβή (γηα ιέμεηο δηζύιιαβεο ή ηξηζύιιαβεο, π.ρ. 

«θνξά», «παηέξαο»).  

Δθόζνλ νη αξράξηνη αλαγλώζηεο δελ δηαζέηνπλ αθόκα ηελ ηθαλόηεηα 

αλάγλσζεο ηεο ιέμεο κε κία καηηά, ε αλαγλώξηζε ηεο ιέμεο γίλεηαη ζηαδηαθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άξζξσζεο. αλ απνηέιεζκα ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξνπο 

ρξόλνπο παύζεο θαη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πιεξνθνξηώλ γηα 

ηηο επόκελεο ιέμεηο όηαλ απηέο παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα. Με απηό ηνλ 

ηξόπν ν ρξόλνο παύζεο ζηε ζεηξηαθή αλάγλσζε θαη κεκνλσκέλε αλάγλσζε 

αληαλαθιά παξόκνηεο δηεξγαζίεο. Γηα απηό θαη ε ζεηξηαθή θαη κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία ζρεηίδνληαη ην ίδην πςειά κε ηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ ζηε Β‟ ηάμε.  

Η δηαθνξά ζηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ έγθεηηαη ζην όηη είλαη 

απαξαίηεηνο ν ζεηξηαθόο πξνγξακκαηηζκόο από ην πξνεγνύκελν εξέζηζκα 

ζην επόκελν, ν έιεγρνο ησλ νθζαικνθηλήζεσλ, θαη ε θαηαζηνιή ηεο 
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παξεκβνιήο από ηηο ππόινηπεο ιέμεηο. Γηα απηό ην ιόγν ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία παξακέλεη ηζρπξόηεξνο πξνβιεπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ από ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο πςειήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη 

ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ ζηε Β‟ ηάμε (.83), ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ρακειή 

ζπζρέηηζε ησλ δύν έξγσλ ζηε η‟ ηάμε (.36), ζπκθσλνύλ κε ηελ ππόζεζε όηη 

νη αξράξηνη αλαγλώζηεο επεμεξγάδνληαη ηηο ιέμεηο κία-κία όπσο αλ απηέο 

παξνπζηάδνληαλ κεκνλσκέλα, αθόκα θαη όηαλ εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα.  

Έξεπλεο πνπ κειεηνύλ νθζαικνθηλήζεηο ζε παηδηά κε δπζιεμία 

απνθαιύπηνπλ κηα αλάινγε ζηξαηεγηθή αλάγλσζεο (De Luca, Borelli, Judica, 

Spinelli, & Zoccolotti, 2002; De Luca, Di Pace, Judica, Spinelli, & Zoccolotti, 

1999; Zoccolotti, De Luca, Di Pace, Judica, Orlandi, & Spinelli, 1999). Απηέο 

νη έξεπλεο θαηέγξαςαλ όηη παηδηά κε δπζιεμία θάλνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν 

αξηζκό πξνζειώζεσλ θαηά ηελ αλάγλσζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηππηθνύο 

αλαγλώζηεο, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κηθξέο νθζαικνθηλήζεηο. Απηέο 

νη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κνηάδνπλ κε ηελ δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο 

γξάκκα-πξνο-γξάκκα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί κεηά από εγθεθαιηθό 

(Behrmann, Shomstein, Black, & Barton, 2001), θαηά ηελ νπνία πξώελ 

ηππηθνί αλαγλώζηεο ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα επεμεξγάδνληαη ηηο ιέμεηο 

ζηελ νιόηεηά ηνπο θαη αλαγθάδνληαη λα βαζηζηνύλ ζε κηα ζηξαηεγηθή 

απνθσδηθνπνίεζεο γξάκκα πξνο γξάκκα.  

Ο αξηζκόο ησλ πξνζειώζεσλ ζηα εξεζίζκαηα θαηά ηελ θαηνλνκαζία 

θαη ηελ αλάγλσζε θαίλεηαη λα δηαθξίλεη ηθαλνύο από θησρνύο αλαγλώζηεο, κε 

ηνπο ηθαλνύο αλαγλώζηεο λα θάλνπλ ιηγόηεξεο πξνζειώζεηο (fixations) από 

ηνπο θησρνύο αλαγλώζηεο (Hawelka & Wimmer, 2005; Rayner & Pollatsek, 
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1987). Οη Clarke, Hulme θαη Snowling (2005) έδεημαλ όηη ν αξηζκόο ησλ 

παύζεσλ ζηελ θαηνλνκαζία αξηζκώλ πξνβιέπεη αλεμάξηεηα ηελ αλάγλσζε, 

κε ηνπο ηθαλνύο αλαγλώζηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθή ζηηο παύζεηο πνπ 

θάλνπλ (πεξηζζόηεξεο παύζεηο ζην ηέινο θάζε ζεηξάο) αληίζεηα κε ηνπο 

θησρνύο αλαγλώζηεο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ αζηάζεηα ζηηο παύζεηο ηνπο. 

Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη νη δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία 

ζπλδένληαη κε απηέο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο νθζαικνθηλήζεηο θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ νθζαικνθηλήζεσλ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

επίδνζε θαη ησλ δύν έξγσλ. 

 Οη κειέηεο ηεο νπηηθήο επεμεξγαζίαο ζεηξάο ζπζηνηρηώλ, έρνπλ δείμεη 

όηη ν ρξόλνο παξεκβνιήο αλάκεζα ζηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνζήισζεο ζε 

έλα εξέζηζκα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο άξζξσζήο ηνπ (eye-voice span) ζπλήζσο 

δηαξθεί πεξίπνπ 400-600 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, θαη νη νθζαικνθηλήζεηο 

κέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα δείρλνπλ όηη ε πξνζήισζε ζην εξέζηζκα 

έρεη πξνεγεζεί ηεο άξζξσζήο ηνπ (Buswell, 1921, Inhoff, Solomon, Radach, 

& Seymour, 2012). Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηε 

ζπρλόηεηα ηεο ιέμεο, ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία θ.α.  

 

Δναλλαζζόμενη καηονομαζία και ανάγνωζη ένανηι απλών 

ζςνθηκών ζειπιακήρ καηονομαζίαρ  

Μία επηπιένλ ζπλζήθε θαηνλνκαζίαο ρνξεγήζεθε θαη ζηηο δύν ηάμεηο, ε 

ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία, όπνπ παξνπζηάδνληαλ ηαπηόρξνλα αξηζκνί θαη 

εηθόλεο ζε κία θάξηα. ε απηή ηε ζπλζήθε, ε ελαιιαγή αλάκεζα ζε αξηζκνύο 

θαη εηθόλεο πξνϋπνζέηεη γξήγνξε ελαιιαγή ζε εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθήο 

θαηεγνξίαο, επνκέλσο απμεκέλεο απαηηήζεηο επηηειηθνύ ειέγρνπ.  
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ηε Β‟ ηάμε ε ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία θάλεθε λα ζρεηίδεηαη εμίζνπ 

πςειά κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ (.49), όπσο θαη νη απιέο ζπλζήθεο 

ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ θαη αξηζκώλ (.53, .55). Σν απνηέιεζκα απηό 

απνηειεί ζαθή έλδεημε όηη ε ζπζρέηηζε ηεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο κε ηελ 

αλάγλσζε νθείιεηαη ζην ζηνηρείν ηεο ζεηξηαθόηεηαο, αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν 

ησλ εξεζηζκάησλ.  

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ηεο 

ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο θαη ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ γηα ηε η‟ 

ηάμε. Η ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία κε ηελ 

αλάγλσζε είλαη πςειόηεξε (.68) από ηηο απιέο ζπλζήθεο θαηνλνκαζίαο 

(εηθόλσλ .54, αξηζκώλ .61). Σν εύξεκα απηό καο δείρλεη όηη ε ελαιιαζζόκελε 

θαηνλνκαζία αληαλαθιά επηπιένλ δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάγλσζε θαη δελ κπνξνύλ λα εξκελεπζνύλ από ηηο απιέο ζπλζήθεο 

θαηνλνκαζίαο. Απνηειεί κηα ηζρπξή έλδεημε γηα απαίηεζε απμεκέλνπ 

επηηειηθνύ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ ελαιιαγή εξεζηζκάησλ 

δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο αιιά θαη ηε ζύλζεηε δηεξγαζία ηεο αλάγλσζεο.  

Η δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηηο δύν ηάμεηο 

κεηαμύ ησλ απιώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο κε ηελ 

αλάγλσζε, εληζρύεη ηελ ππόζεζε όηη ν ζεηξηαθόο πξνγξακκαηηζκόο ζηνπο 

αξράξηνπο αλαγλώζηεο βξίζθεηαη ζε πξώηκν αλαπηπμηαθά ζηάδην, όπσο θαη ε 

ηθαλόηεηα επηηειηθνύ ειέγρνπ πνπ απαηηείηαη. Οη επηπιένλ απαηηήζεηο ηεο 

ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο αληαλαθινύλ ηθαλόηεηα επηηειηθνύ ειέγρνπ, ε 

νπνία θαίλεηαη όηη δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθώο ζην ζηάδην πνπ βξίζθνληαη 

ηα παηδηά ηεο Β‟ ηάμεο.  
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Οη ζπζρεηίζεηο ηεο ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο είλαη επίζεο πςειέο 

κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ θαη ζηηο δύν ειηθηαθέο νκάδεο. ηε Β‟ ηάμε νη 

ζπζρεηίζεηο ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε είλαη εμίζνπ 

πςειέο όπσο κε ηηο απιέο ζπλζήθεο θαηνλνκαζίαο, απνηέιεζκα πνπ ζπλάδεη 

κε ηα πξνεγνύκελα επξήκαηα, αθνύ όπσο είδακε δε θαίλεηαη λα  ππάξρνπλ 

ζαθείο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αλάγλσζε. ηε η‟ ηάμε ε 

ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία εκθαλίδεη πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ 

αλάγλσζε θεηκέλνπ (.48), ζε ζρέζε κε ηελ απιή ζεηξηαθή θαηνλνκαζία 

εηθόλσλ (.41) θαη αξηζκώλ (.26). Απηή ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε 

θεηκέλνπ θαη ηελ θαηνλνκαζία εηθόλσλ αιιά όρη αξηζκώλ, ζα κπνξνύζακε λα 

ηζρπξηζηνύκε όηη νθείιεηαη ζην όηη νη εηθόλεο απαηηνύλ ζεκαζηνινγηθή 

επεμεξγαζία γηα ηελ αλαγλώξηζή ηνπο, ελώ γηα ηα ςεθία αξθεί ε απζαίξεηε 

αληηζηνίρηζε νπηηθήο-ιεθηηθήο κνξθήο (Bowey et al., 2005).  

 

Ανηίζηποθη καηονομαζία απιθμών και ανάγνωζη 

ηε η‟ ηάμε εθηόο από ηε ζπλζήθε ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο, 

ρνξεγήζεθε κία επηπιένλ ζπλζήθε ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο, ε αληίζηξνθε 

θαηνλνκαζία, όπνπ παξνπζηάδνληαλ κία θάξηα κε αξηζκνύο, κε ηε δηαθνξά 

όηη ε θαηνλνκαζία έπξεπε λα γίλεη μεθηλώληαο από θάησ δεμηά θαη 

πξνρσξώληαο πξνο πάλσ αξηζηεξά. Η ζπλζήθε απηή δόζεθε σο ζπλζήθε 

ειέγρνπ, θαζώο ε επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ αληηβαίλεη ηε ζπλήζε 

θαηεύζπλζε ζάξσζεο ζηελ αλάγλσζε.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε αληίζηξνθε θαηνλνκαζία εκθάληζε 

πςειόηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ αλάγλσζε (.70) από ηηο απιέο ζπλζήθεο 
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θαηνλνκαζίαο (εηθόλσλ .54, αξηζκώλ .61). Σν εύξεκα απηό θαηαξξίπηεη ηνλ 

ηζρπξηζκό όηη ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε ιόγσ όκνηαο 

ζάξσζεο ησλ εξεζηζκάησλ, κε έιεγρν ησλ νθζαικνθηλήζεσλ από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά (Clarke et al., 2005; Logan et al., 2011).  

Σν κνηίβν ησλ νθζαικνθηλήζεσλ ζηελ αλάγλσζε ζπλδέεηαη κε ηηο 

γλσζηαθέο δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαγλώξηζε ιέμεσλ θαη ηελ 

θαηαλόεζε θεηκέλνπ. Γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηεο αγγιηθήο γλσξίδνπκε όηη ε 

πεξηνρή επεμεξγαζίαο ηνπ θεηκέλνπ θαηά ηελ πξνζήισζε (perceptual span) 

είλαη 3 ή 4 γξάκκαηα αξηζηεξά ηεο πξνζήισζεο θαη πεξίπνπ 14 ή 15 

γξάκκαηα δεμηά ηεο εζηίαζεο. Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα ζαθέο πιενλέθηεκα 

ηεο πεξηθεξηθήο όξαζεο ζην δεμί κέξνο ηεο πεξηνρήο πξνζήισζεο.  Έηζη, γηα 

ηνπο έκπεηξνπο αλαγλώζηεο, ιέμεηο κηθξνύ κήθνπο θαη πςειήο ζπρλόηεηαο, 

κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ πξηλ από ηελ απεπζείαο πξνζήισζή ηνπο 

(Rayner, 1998). 

Σν εύξεκά καο γηα ηε ζρέζε αληίζηξνθεο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο θαηαξξίπηεη ηελ ππόζεζε όηη ε ηαρεία θαηνλνκαζία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλάγλσζε ιόγσ ηεο όκνηαο ζάξσζεο ησλ εξεζηζκάησλ από πάλσ 

αξηζηεξά πξνο θάησ δεμηά. πλερίδεη όκσο λα ππνζηεξίδεη, θαη κάιηζηα καδί 

κε ην πξνεγνύκελν εύξεκα ηεο ζρέζεο ελαιιαζζόκελεο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο, εληζρύεη ηελ ππόζεζε όηη ν ζεηξηαθόο πξνγξακκαηηζκόο, κε 

όπνηεο απαηηήζεηο ελππάξρνπλ ζε απηόλ, είλαη ην θξίζηκν ζηνηρείν ηεο ζρέζεο 

θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο. Η αληίζηξνθε θαηνλνκαζία, όπσο θαη ε 

ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία, αληαλαθιά απμεκέλεο επηηειηθέο απαηηήζεηο 

δηόηη ε αληίζηξνθε ζάξσζε δελ είλαη καζεκέλε (απηόκαηε) θαη άξα ρξεηάδεηαη 

εηδηθή αλάζεζε επηηειηθώλ πόξσλ (πξνζνρήο, πξνγξακκαηηζκνύ). Ο 
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επηπιένλ έιεγρνο ηνπ ζεηξηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ν έιεγρνο ησλ 

νθζαικνθηλήζεσλ, ε αλαζηνιή ηεο απηόκαηεο απόθξηζεο ζύκθσλα κε ηε 

ζπκβαηή θνξά ηεο αλάγλσζεο θαηά ηελ αληίζηξνθε θαηνλνκαζία, αιιά θαη ε 

θαηαζηνιή ηεο παξεκβνιήο ησλ εξεζηζκάησλ-δηαζπαζηώλ θαηά ηελ 

ελαιιαζζόκελε θαηνλνκαζία, αληαλαθινύλ επηπιένλ επηηειηθό θνξηίν, πνπ 

ίζσο κνηξάδεηαη ε ηαρεία θαηνλνκαζία κε ηελ αλάγλσζε. 

 

Οι επιηελικέρ λειηοςπγίερ ζηη ζσέζη ηηρ ηασείαρ 

καηονομαζίαρ με ηην ανάγνωζη 

Κύξηνο ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο αλ 

νη δηεξγαζίεο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ηνλ θνηλό ζεηξηαθό πξνγξακκαηηζκό 

ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη ηεο αλάγλσζεο, είλαη νη ηθαλόηεηεο επηηειηθνύ 

ειέγρνπ: αλαζηνιή, ελαιιαγή, αλαζεώξεζε θαη επίβιεςε. Γηα ηνλ έιεγρν 

απηήο ηεο ππόζεζεο ρνξεγήζακε ηέζζεξα επηηειηθά έξγα, κε ηα δύν λα 

αληηζηνηρνύλ ζηελ αλαζηνιή ή θαηαζηνιή (έξγν αλαζηνιήο ζρεκάησλ, έξγν 

παξεκβνιήο ζρεκάησλ), θαη ηα άιια δύν ζηελ ελαιιαγή (έξγν ελαιιαγήο 

ρειώλα-ιαγόο) θαη ηελ αλαζεώξεζε-επίβιεςε (δύν ζέζεηο πίζσ “2-back”). Η 

ππόζεζή καο ήηαλ όηη αλ ε ζρέζε κεηαμύ αλάγλσζεο θαη ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο νθείιεηαη ζηηο θνηλέο απαηηήζεηο επηηειηθνύ ειέγρνπ, ηόηε ζα 

πξέπεη (α) νη δύν δηεξγαζίεο λα ζρεηίδνληαη ηζρπξά κε ηα έξγα επηηειηθνύ 

ειέγρνπ θαη (β) ε ηαρεία θαηνλνκαζία καδί κε ηα επηηειηθά έξγα λα κνηξάδνληαη 

κεγάιν κέξνο ηνπ πνζνζηνύ δηαθύκαλζεο ζηελ πξόβιεςε ηεο αλάγλσζεο, 

ώζηε όηαλ ειεγρζεί ν παξάγνληαο ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ, ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία λα κελ πξνβιέπεη αλεμάξηεηα ηελ αλάγλσζε.  

ηε Β‟ ηάμε κόλν ην έξγν αλαζηνιήο εκθάληζε πςειέο ζπζρεηίζεηο 

ηόζν κε ηα έξγα θαηνλνκαζίαο όζν θαη κε ηελ αλάγλσζε, ελώ ηα έξγα 
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παξεκβνιήο θαη ελαιιαγήο θάλεθε λα ζρεηίδνληαη κόλν κε θάπνηεο ζπλζήθεο 

ηαρείαο θαηνλνκαζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ζηε Β‟ ηάμε ε ηθαλόηεηα 

αλαζηνιήο ζρεηίδεηαη πςειά κε ηελ ηθαλόηεηα ζεηξηαθήο θαη κεκνλσκέλεο 

θαηνλνκαζίαο κε όιεο ηηο ζπλζήθεο, αιιά κε ηελ επρέξεηα κόλν ζηελ 

αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο η‟ ηάμεο έδεημαλ όηη 

ε ηθαλόηεηα αλαζηνιήο θαη ε ηθαλόηεηα παξεκβνιήο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε 

ηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία εηθόλσλ θαη αξηζκώλ θαη ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Δπνκέλσο, θαίλεηαη θαη ζηηο δύν ειηθηαθέο νκάδεο ν 

επηηειηθόο έιεγρνο αλαζηνιήο θαη παξεκβνιήο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, αιιά όρη κε ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ ή θεηκέλνπ. 

Απηό ίζσο νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ εξεζηζκάησλ ζηα έξγα 

επηηειηθνύ ειέγρνπ, αθνύ ηα εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαλ έλα-έλα ζηελ νζόλε 

ηνπ ππνινγηζηή, αθξηβώο όπσο ζηε κεκνλσκέλε θαηνλνκαζία θαη ηελ 

αλάγλσζε. Άξα, ν ρξόλνο απόθξηζεο πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηα επηηειηθά έξγα, 

αληαλαθιά κε έλα ηξόπν ην ρξόλν παύζεο ησλ έξγσλ θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο. Γηα απηό ην ιόγν ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία ζηε Β‟ 

ηάμε, όπνπ θαίλεηαη ν ρξόλνο παύζεο λα αληαλαθιά ό,ηη θαη ζηε κεκνλσκέλε 

θαηνλνκαζία, ελώ δελ ππάξρεη αλάινγε ζπζρέηηζε ζηε η‟ ηάμε όπνπ ν 

ρξόλνο παύζεο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα ζηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία είλαη 

πνιύ κηθξόο, θαζώο νη έκπεηξνη αλαγλώζηεο θαηά ηελ άξζξσζε έρνπλ ήδε 

επεμεξγαζηεί ηα παξαθάησ εξεζίζκαηα. 

 Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ αξρηθνύ εξσηήκαηνο, αλ ε ζρέζε ηεο ηαρείαο 

θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε νθείιεηαη ζηηο θνηλέο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, 

πξνρσξήζακε ζε ηεξαξρηθή αλάιπζε παιηλδξόκεζεο. Γηα ην ζθνπό απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δύν απιέο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ 
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θαη αξηζκώλ θαη νη δύν ζπλζήθεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο εηθόλσλ θαη 

αξηζκώλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, σο ηξίηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ όια ηα έξγα επηηειηθνύ ειέγρνπ. Με ηελ ηεξαξρηθή 

αλάιπζε παιηλδξόκεζεο επηδηώμακε λα κειεηήζνπκε ην θνηλό ή αλεμάξηεην 

πνζνζηό  δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο πνπ απνδίδεηαη ζε θαζέλα από ηνπο 

παξάγνληεο ζεηξηαθήο, κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο θαη επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

Έγηλαλ ηξεηο αλαιύζεηο, κε πξώηε ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνζνζηνύ δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ θαη 

θεηκέλνπ πνπ εξκελεύεηαη από ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία. ηε δεύηεξε 

αλάιπζε εμεηάζηεθε ην ίδην κε ηελ πξώηε, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο 

θαηνλνκαζίαο θαη ζηελ ηξίηε αλάιπζε επαλαιάβακε ηε δεύηεξε αλάιπζε 

αθνύ ειέγρζεθε ν επηπιένλ παξάγνληαο ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ. Η ηξίηε 

αλάιπζε ζα απνθάιππηε νπνηαδήπνηε αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ησλ 

επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηε ζρέζε θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο.  

Από ηα απνηειέζκαηα γηα ηε Β΄ ηάμε θάλεθε όηη ε ζεηξηαθή 

θαηνλνκαζία απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό παξάγνληα ηεο αλάγλσζεο 

ιίζηαο ιέμεσλ θαη θεηκέλνπ, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο 

θαη ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο ν επηπιένλ παξάγνληαο ηνπ επηηειηθνύ 

ειέγρνπ λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα (0,9% θαη 0,4% δηαθνξά 

ζην πνζνζηό δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ θαη θεηκέλνπ 

αληίζηνηρα, πνπ εμεγείηαη από ηε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

επηηειηθώλ έξγσλ). 

ηε η΄ ηάμε από ηελ αλάιπζε ηεξαξρηθήο παιηλδξόκεζεο, κε ηα ίδηα 

βήκαηα κε απηά πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ αλάιπζε ζηε Β΄ ηάμε, επίζεο 

θάλεθε όηη ε ζεηξηαθή θαηνλνκαζία απνηειεί αλεμάξηεην πξνβιεπηηθό 
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παξάγνληα γηα ηελ αλάγλσζε ιίζηαο ιέμεσλ (32,4%) θαη θεηκέλνπ (11,4%) 

κεηά ηνλ έιεγρν ηεο κεκνλσκέλεο θαηνλνκαζίαο θαη ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

Αλ παξαιείςνπκε ηα επηηειηθά έξγα από ηελ αλάιπζε, ην αλεμάξηεην 

πνζνζηό δηαθύκαλζεο ηεο αλάγλσζεο ιίζηαο ιέμεσλ πνπ απνδίδεηαη ζηε 

ζεηξηαθή θαηνλνκαζία είλαη 32,5%, κόιηο 0,1% επηπιένλ, ελώ γηα ηελ 

αλάγλσζε θεηκέλνπ κεηώλεηαη ζην 10%. Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ν παξάγνληαο 

ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ δε δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη 

αλάγλσζεο ζε θακία από ηηο δύν ηάμεηο. 

ηελ έιιεηςε ζεηξηαθόηεηαο ησλ επηηειηθώλ έξγσλ θαη αθνινύζσο 

ζεηξηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ίζσο νθείινληαη ηα απνηειέζκαηά καο γηα ην 

ξόιν ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ ζηε ζρέζε ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο. 

Τπνζέηνπκε όηη ν επηηειηθόο έιεγρνο δε θάλεθε λα δηθαηνινγεί ηε ζρέζε 

ζεηξηαθήο θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο, επεηδή ηα επηηειηθά έξγα 

αληαλαθινύλ ηελ αληαπόθξηζε ζε κεκνλσκέλν εξέζηζκα.  

Σα επξήκαηά καο γηα ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

θαηνλνκαζία ζπκθσλνύλ κε απηά πξνεγνύκελεο έξεπλαο (Stringer, Toplak, & 

Stanovich, 2004), σζηόζν ηα έξγα πνπ δόζεθαλ γηα αλάγλσζε θαη επηηειηθό 

έιεγρν, αιιά θαη ε κεζνδνινγία ήηαλ δηαθνξεηηθή. Αλ θαη ζηελ έξεπλα εθείλε 

ηα επηηειηθά έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ζεηξηαθήο κνξθήο, δε θάλεθε 

λα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηαρεία θαηνλνκαζία αιιά νύηε κε 

ηελ αλάγλσζε. Σν ηειεπηαίν εύξεκα ηεο έξεπλαο ησλ Stringer θαη ζπλεξγαηώλ 

(2004) είλαη αληίζεην κε πιήζνο εξεπλώλ πνπ δείρλνπλ όηη ππάξρεη ηζρπξή 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα θαη ηε κλήκε εξγαζίαο 

(Christopher et al., 2012; de Jong, 1998; Howes, Bigler, Burlingame, & 

Lawson, 2003; Howes, Bigler, Lawson, & Burlingame, 1999; Siegel & Ryan, 
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1989; Swanson, 1999; Swanson & Ashbaker, 2000) ή κε άιιεο έξεπλεο, νη 

νπνίεο βξήθαλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ηθαλόηεηαο αλαζηνιήο κε ηελ 

αλάγλσζε (Faccioli et al., 2007; Protopapas et al., 2007), αλάκεζα ζηελ 

ηθαλόηεηα ελαιιαγήο θαη αλαζεώξεζεο-επίβιεςεο θαη ηελ αλάγλσζε (van der 

Sluis et al., 2007) ή αθόκε ζηελ ηθαλόηεηα ελαιιαγήο θαη αλαζεώξεζεο-

επίβιεςεο θαη ηελ θαηνλνκαζία εηθόλσλ (Shao et al., 2012). Ίζσο ηα 

αληηθαηηθά επξήκαηα λα νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο ζηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζείηαη, ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην δείγκα πνπ ζπιιέγεηαη 

(ελήιηθεο ή παηδηά, δηαηνκηθέο δηαθνξέο ζε ηππηθό δείγκα ή δύν νκάδεο 

παηδηώλ κε δπζιεμία θαη παηδηώλ ηππηθήο αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο).  

Δπίζεο, ε δηάθξηζε θαη κειέηε ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ είλαη 

αζαθήο θαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, θαζώο δύζθνια κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ νη 

επηηειηθέο από ηηο κε επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα ζύλζεην έξγν, κε 

απμεκέλεο επηηειηθέο απαηηήζεηο. Γηα απηό ην ιόγν νη κεηξήζεηο πνπ έρνπκε 

γηα ηηο επηηειηθέο ηθαλόηεηεο ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο. Σα επηηειηθά έξγα 

πνπ δόζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα απνηεινύλ έξγα κέηξεζεο ησλ ηξηώλ 

βαζηθώλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη θαηεμνρήλ γηα 

ηελ έξεπλα ηνπ επηηειηθνύ ειέγρνπ. Η απνπζία ζεηξηαθόηεηαο από ηα επηηειηθά 

έξγα ζηελ έξεπλά καο απνηειεί κεζνδνινγηθό ρεηξηζκό, αθνύ ζειήζακε λα 

κειεηήζνπκε ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο έμσ από ην γεληθό πιαίζην ηνπ 

ζεηξηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

ςμπέπαζμα 

Τπνζηεξίδνπκε όηη ε ηαπηόρξνλε ή κεκνλσκέλε παξνπζίαζε ησλ 

εξεζηζκάησλ επεξεάδεη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 
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ζπζρεηίζεηο ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηε κνξθήο ηνπο. Η ζεηξηαθή κνξθή ησλ 

έξγσλ θαηνλνκαζίαο θαη αλάγλσζεο αληαλαθιά θάηη επηπιένλ από ηελ 

αλαγλώξηζε θαη αλάζπξζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ αληαλαθινύλ νη 

κεκνλσκέλεο κνξθέο ηνπο. Κάηη ηέηνην θάλεθε από ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πςειώλ ζπζρεηίζεσλ, ζηε η‟ ηάμε, αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο ζεηξηαθήο 

θαηνλνκαζίαο πνπ απαηηνύλ απμεκέλν επηηειηθό έιεγρν (ελαιιαζζόκελε θαη 

αληίζηξνθε θαηνλνκαζία) θαη ηελ αλάγλσζε. Φαίλεηαη, όκσο, όηη νη θνηλέο 

απαηηήζεηο θαη δηεξγαζίεο πνπ θξύβνληαη πίζσ από ην ζηνηρείν ηεο 

ζεηξηαθόηεηαο ηεο ηαρείαο θαηνλνκαζίαο θαη ηεο αλάγλσζεο, θαηαδεηθλύνπλ 

έλαλ ζεηξηαθό πξνγξακκαηηζκό κε ηηο ζπλεπαθόινπζεο επηηειηθέο απαηηήζεηο, 

ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί κέζα από ηα «κεκνλσκέλα» έξγα 

επηηειηθνύ ειέγρνπ. Ιζρπξηδόκαζηε όηη ηα επξήκαηά καο δείρλνπλ όηη ε 

ζεηξηαθόηεηα πνπ ζπλδέεη ηηο δύν δηεξγαζίεο, θαηνλνκαζία θαη αλάγλσζε, 

θξύβεη θνηλέο επηηειηθέο απαηηήζεηο, πνπ αληαλαθινύλ ελδνγελή 

πξνγξακκαηηζκό αληί ηεο αληαπόθξηζεο ζε θάπνην εξέζηζκα πνπ απαηηεί 

ηθαλόηεηεο επηηειηθνύ ειέγρνπ. 

Μέζα από ηελ έξεπλά καο επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ε ζρέζε ηεο 

ηαρείαο θαηνλνκαζίαο κε ηελ αλάγλσζε θαη ν ξόινο ησλ επηηειηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ζηε ζρέζε απηή. Σν εξώηεκα ηη αθξηβώο κεηξάεη ε ηαρεία 

θαηνλνκαζία θαη γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγλσζε παξακέλεη πξνο 

δηεξεύλεζε. Απηό όκσο πνπ δείρλνπλ ηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη όηη 

ε ηαρεία θαηνλνκαζία αληαλαθιά δηάθνξα ζηνηρεία επεμεξγαζίαο θαη όπσο 

θαίλεηαη αληαλαθιά απηά ηα ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα αλαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο. Ο ηξόπνο επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ 

θαη ν πξνγξακκαηηζκόο πνπ απαηηείηαη ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία 
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ηζρπξηδόκαζηε όηη αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία εμέιημεο κε ηελ αλαγλσζηηθή 

αλάπηπμε ζηα δηάθνξα ειηθηαθά ζηάδηα. Τπάξρεη ινηπόλ κηα αληηζηνηρία ζηελ 

εμέιημε ησλ γλσζηαθώλ δηεξγαζηώλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνύληαη ηόζν 

ζηελ ηαρεία θαηνλνκαζία όζν θαη ηελ αλάγλσζε, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηελ 

ύπαξμε κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο αλάκεζά ηνπο, ζε όιεο ηηο ειηθίεο θαη ηα 

γισζζηθά ζπζηήκαηα. Απαξαίηεηε είλαη ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ κεραληζκώλ 

ησλ επηηειηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζπγθξίλνληαο παξάιιεια ηελ επίδξαζε ηεο 

κνξθήο ηνπ έξγνπ, όπσο επίζεο θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θνηλνύ ζηνηρείνπ ηεο 

ζεηξηαθόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο θαηνλνκαζίαο, ζην 

νπνίν θαίλεηαη λα νθείιεηαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε , έηζη όπσο δηαθάλεθε κέζα 

από ηελ παξνύζα έξεπλα. 
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