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ΠερίληψηΣτην επαρχία Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης καταγράφονται υψηλάποσοστά εγκατάλειψης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαι-τίας των δυσκολιών γραπτού λόγου που αποτελεί έναν από τους αιτιολο-γικούς παράγοντες του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. Σκοπός τηςέρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της αναγνωστικής δεξιότητας αγοριών-κοριτσιών (N=167) της Γ΄ τάξης του Δημοτικού στην επαρχία Μυλοποτά-μου του Ν. Ρεθύμνης. Για την αξιολόγηση της ανάγνωσης επιλέχθηκαντρεις διακριτές ομάδες μαθητών με υψηλές (N=42), μέτριες (N=43) και χα-μηλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (N=42). Οι επιδόσεις τους στην απο-κωδικοποίηση συσχετίστηκαν με τις επιδόσεις στην αναγνωστική κατα-νόηση και διερευνήθηκαν διαφυλικές διαφορές εντός κάθε ομάδας. Τα α-ποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συνάφεια αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης μόνο στην ομάδα μαθητών με χαμηλές επιδόσεις, ενώχωρίς στατιστική σημαντικότητα εμφανίστηκε η σχέση αυτή στις άλλεςδύο ομάδες. Μάλιστα, στην ομάδα των μαθητών με χαμηλές δεξιότητες α-ποκωδικοποίησης, τα αγόρια εμφάνισαν μεγαλύτερες δυσκολίες αναγνω-στικής κατανόησης από τα κορίτσια. Αυτό καταδεικνύει τον κίνδυνο πουδιατρέχουν ως προς την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την αδυναμίαολοκλήρωσης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν δεν υπάρξειψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση.
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ΒΕΝΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.276 SummaryIn the Province of Mylopotamos of the Municipality of Rethimnon,there are high percentages of students dropping out of school because ofliteracy difficulties, which is one of the main causes for student dropout.The aim of this research is to investigate the reading skills of males and fe-males of C class of Primary School in the Province of Mylopotamos, in theMunicipality of Rethimnon, in Crete.In order to evaluate reading skills,three distinct groups of pupils were selected, with high, average and lowdecoding skills, respectively. Their decoding scores were correlated toreading comprehension scores and gender differences were investigatedinside each group. The results showed high correlation between decodingand reading comprehension only in the third group (of low decoding skills),while no significant differences were found in the two other groups. Moreimportantly, males of the third group faced greater reading difficulties thanfemales of the same group. This finding indicates the high risks involved inthose males psychosocial development and in their potential dropout ofschool, if no psycho-educational intervention is made.
Key Words: reading difficulties, gender,  school dropout, Province of Mylo-potamos,

ΕισαγωγήΗ κατάκτηση της ανάγνωσης αποτελεί τον κεντρικό στόχο της εκπαι-δευτικής διαδικασίας, τη βάση για κάθε είδους μάθηση και την οδό προς
την ελευθερία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης γλωσσικών καιγνωστικών δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων. Η κατάκτηση της ανά-γνωσης επιτρέπει στον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τις ιδέες, τις σκέ-ψεις  και τα συναισθήματα των άλλων (Βάμβουκας, 1984), να αναπτύξεικοινωνικές δεξιότητες, να πάρει  μέρος σε πολλές κοινωνικές δραστηριό-τητες (Taylor, Harris, Pearson, Garcia, 1995) και να συμβάλει στην ατομικήπρόοδο και την κοινωνική ευημερία.Αντίθετα, η δυσκολία κατάκτησής της πιθανόν στερεί τη δυνατότηταμάθησης, απόκτησης γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας
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με τα αγαθά του πολιτισμού και δημιουργεί δυσμενείς μακροχρόνιες συνέ-πειες στην ανθρώπινη ζωή. Η σχολική αποτυχία, η μαθητική διαρροή απότην υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τις δυσκολίεςστην ανάγνωση που είχαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στοΔημοτικό σχολείο (Βάμβουκας, 1992, 1999. Βουιδάσκης, 1996), προκαλώ-ντας δυσχέρειες στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή τους(Βάμβουκας, 1992). Αρκετοί μαθητές από την επαρχία Μυλοποτάμου ε-γκαταλείπουν το σχολείο πιθανόν εξαιτίας των δυσκολιών μάθησης πουαποτελεί έναν από τους αιτιολογικούς παράγοντες του φαινομένου τηςσχολικής διαρροής (Βουιδάσκης, 1996).Η παρούσα έρευνα έρχεται να φωτίσει πτυχές της αναγνωστικής δε-ξιότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές Γ΄ τάξης δη-μοτικού σχολείου, να διερευνηθούν διαφυλικές διαφορές στην ανάγνωση,ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη διδακτική παρέμβαση και να μην αποτε-λεί η αδυναμία κατάκτησης ανάγνωσης και γραφής, αιτία εγκατάλειψηςτης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επαρχία Μυλοποτάμου.

Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόησηΗ ανάγνωση περιλαμβάνει δύο βασικές λειτουργίες, την αποκωδικο-ποίηση που αποτελεί την αισθητηριακή, μηχανική και εξωτερική όψη τηςανάγνωσης, και την κατανόηση που αποτελεί τη διανοητική, εσωτερική ό-ψη και το σκοπό της ανάγνωσης (Βάμβουκας, 1984, 1992).Η αποκωδικοποίηση των λέξεων θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, μεευχέρεια, να μην καταναλώνεται πολύς χρόνος σε αυτή τη λειτουργία, ώ-στε να δίνεται περισσότερος χρόνος στην κατανόηση του κειμένου. Αυτόείναι απαραίτητο, επειδή η κατανόηση του κειμένου απαιτεί τη χρήσηστρατηγικών ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κειμένου, το θέμα πουπραγματεύεται το κείμενο, την προϋπάρχουσα γνώση, τα κίνητρα και τοσκοπό της ανάγνωσης. Μαθητές με δυσκολίες αποκωδικοποίησης στο τέ-λος της Α΄ τάξης στην πλειονότητά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στηΔ΄ τάξη, ενώ ελάχιστοι μαθητές ανακάμπτουν από τις δυσκολίες αυτές. Αυ-τό υποδηλώνει την αναγκαιότητα της κατάκτησης αποκωδικοποίησης,στις πρώτες τάξεις. Μάλιστα, το χαμηλό επίπεδο αποκωδικοποίησης μα-θητών των μεσαίων τάξεων είναι ποιοτικά χαμηλότερο από το επίπεδο
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των μαθητών με καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης στην αρχή της Β΄τάξης (Juel, 1988. Juel, Griffith & Gough, 1986). Η απογοήτευση που βιώ-νουν οι μαθητές αυτοί, όταν αποτυγχάνουν να διαβάσουν ένα γραπτό κεί-μενο, αποτελεί λόγο παραίτησης από τις προσπάθειες τους για κατάκτησητου γραπτού λόγου.Αποκωδικοποίηση και κατανόηση ανάγνωσης είναι αλληλοεξαρτώμε-νες δεξιότητες και η ένταση της σχέσης αυτής κυμαίνεται από μέτρια έωςκαι πολύ υψηλή (Aarnoutse & Van Leeuwe, 1998. Hoover & Tunmer,  1993.Torgesen, et al.,1997. Juel, Griffith &Gough, 1986. Spooner, Baddeley &Gathercole, 2004. McCormick & Samuels 1979. Βενιανάκη, 2009). Όταν υ-πάρχουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, η ανάγνωση των λέξεων είναιαργή, συχνά λανθασμένη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα στοναναγνώστη για επαρκή επεξεργασία των συνδέσεων ανάμεσα στις λέξεις,φράσεις και προτάσεις, ώστε να δομήσει το νόημα του κειμένου (Kelly,Barac-Cikoja, 2007. Perfetti, 1994).Όμως, η κατάκτηση της ακρίβειας και ταχύτητας της ανάγνωσης απο-τελεί αναγκαίο, αλλά όχι και επαρκές κριτήριο για την αναγνωστική κατα-νόηση. Μαθητές με δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση, είναι δυνα-τόν να έχουν επαρκείς δεξιότητες αποκωδικοποίησης. Η ακριβής και ρέου-σα ανάγνωση δε διασφαλίζει πάντα και την επαρκή κατανόηση (Cain &Oakhill, 2007), επειδή για την κατανόηση της ανάγνωσης απαιτούνταιδιαφορετικές γλωσσικές, γνωστικές δεξιότητες και διαδικασίες, οι οποίεςαναπτύσσονται και «διδάσκονται» μέσα στην τάξη.Όμως, υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η α-νάπτυξη της ανάγνωσης λέξεων και της αναγνωστικής κατανόησης δεν α-κολουθεί παράλληλη πορεία. Με ανασκόπηση στη βιβλιογραφία για τησχέση της αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων και της αναγνωστικής κατα-νόησης οι Paris, Carpenter, Paris & Hamilton (2005) κατέληξαν ότι, αν καιτα χαμηλά επίπεδα αναγνωστικής ευχέρειας λέξεων εμφανίζουν υψηλήσυσχέτιση με την αναγνωστική κατανόηση, εντούτοις είναι λανθασμένο νασυμπεράνουμε ότι η καλή αναγνωστική ευχέρεια λέξεων θα διασφαλίσειτην επαρκή αναγνωστική κατανόηση.Στις μεσαίες και τελευταίες τάξεις του Δημοτικού απαιτούνται περισ-σότερο ανεπτυγμένες γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες, επειδή τα κεί-μενα περιέχουν περισσότερες δύσκολες έννοιες, είναι πιο σύνθετα, περιε-κτικά και πυκνά σε νοήματα. Επομένως, οι δύο αυτές δεξιότητες ακολου-
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θούν διαφορετική πορεία (Keenan, 2006) λειτουργούν ανεξάρτητα (Oak-hlill & Cain, 2007) και η σχέση ανάμεσά τους τείνει να είναι μην είναι τόσοισχυρή (Hoover & Tunmer, 1993), αλλά ασθενής (Cain, Oakhill & Bryant,2000. Nation et al., 1999. Nation &Snowling, 1998). Στο ίδιο συμπέρασμακαταλήγουν και οι Joshi, Williams & Wood (1998), υποστηρίζοντας ότι ηαποκωδικοποίηση είναι πολύ σημαντική δεξιότητα μέχρι την απόκτησήτης, ενώ η αναγνωστική κατανόηση συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ’ όλητη διάρκεια της ζωής μέχρι να φτάσει ο αναγνώστης στα υψηλότερα επί-πεδα, να ασκεί κριτική σε αυτά που διαβάζει, να αμφισβητεί, να προτείνεικαι να εξηγεί διατυπώνοντας τις δικές του απόψεις (Βάμβουκας, 1984).Γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες χαμηλότερου και υψηλότερου ε-πιπέδου συνδέονται με την αναγνωστική κατανόηση μετά την κατάκτησητης δεξιότητας αποκωδικοποίησης, όπως η αναγνώριση της σημασίας τωνλέξεων (λεξιλόγιο) που κατέχει κεντρική θέση ανάμεσα στην αποκωδικο-ποίηση και την κατανόηση (Perfetti 1985. Protopapas, Sideridis, Mouzaki &Simos, 2007), διευκολύνοντας την κατανόηση του κειμένου (Βάμβουκας,1994, 2004). Η σύνδεση της προφορικής γλώσσας με το λεξιλόγιο, το ο-ποίο ασκεί σημαντικό ρόλο και υποστηρίζει την ανάγνωση κατά τη διάρ-κεια του αρχικού σταδίου που είναι η αποκωδικοποίηση (αναφέρεταιστους Dickinson et al., 2003) αναδεικνύει την ισχυρή έντασης σχέση ανά-μεσα στις δεξιότητες προφορικής γλώσσας και την ανάγνωση (Mason etal., 1992), στις μεσαίες και μεγαλύτερες τάξεις σχολικής ηλικίας (Cunning-ham & Stanovich, 1997).Συμπερασματικά, η αναγνωστική δεξιότητα δεν αποτελεί μια μονο-διάστατη δομή: εμπλέκει την αλληλεπίδραση ενός μεγάλου εύρους γνω-στικών, γλωσσικών δεξιοτήτων και διαδικασιών. Συνεπώς, υπάρχουν πολ-λές διαφορετικές όψεις στην αναγνωστική διαδικασία που μπορεί να εγεί-ρουν δυσκολίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην αποτυχία ανα-γνωστικής κατανόησης  (Cain et al., 2004).

Φύλο και ανάγνωσηΗ διεθνής βιβλιογραφία βρίθει θεωριών και ερευνητικών αποτελε-σμάτων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για τη σχέση μεταξύ τουφύλου και της ανάγνωσης.  Διαπολιτισμικές έρευνες στην ανάγνωση δεν έ-
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χουν δείξει διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, ενώ αντίθετα σε άλ-λες χώρες τα αγόρια υπερέχουν των κοριτσιών (Dwyer, 1973. Preston,1962, στο Chall, 1996).Πριν από τη δεκαετία του 1990, η πλειονότητα των ερευνών συμφω-νούσε στην ύπαρξη διαφυλικών διαφορών ως προς την εμφάνιση των δυ-σκολιών ανάγνωσης. Κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, δια-φορές στην εγκεφαλική ασυμμετρία, διαφορετικός ρυθμός ωρίμασης ανά-μεσα στ’ αγόρια και τα κορίτσια (Βενιανάκη, 2003) φαίνεται να ευθύνο-νται για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.Όμως, ερευνητικά δεδομένα μετά τη δεκαετία του 1990, δείχνουν ότιοι διαφυλικές διαφορές είναι πλασματικές, αναφέροντας προκαταλήψειςσε βάρος των αγοριών ως προς τη διαδικασία επιλογής των δειγμάτων καιτων στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν αρκετές έρευνες (Share &Silva, 2003. Shaywitz, 1996). Επίσης, αναφέρεται η υπερδραστηριότηταπου εμφανίζουν τα αγόρια ως παράγοντας ευκολότερου εντοπισμού τουςαπό τους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν ότι η αναλογία αγο-ριών-κοριτσιών με δυσκολίες ανάγνωσης είναι ίση (Share & Silva, 2003),αλλά τ’ αγόρια σημειώνουν χαμηλότερο μέσο όρο και μεγαλύτερη διακύ-μανση. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και μεταγενέστερες έρευνες(Barkley, 1997. Flynn & Rahbar, 1994. Liederman, Kntrowitz & Flannery,2005. Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004) και σε ασιατικές χώρες, π.χ., Κίνα(Ho, 2008), αποδίδοντας σε διαφορετική ερμηνεία την άνιση αναλογία α-γοριών-κοριτσιών. Σημειώνουν δε, ότι τα αγόρια εξαιτίας των προβλημά-των συμπεριφοράς μέσα στην τάξη παραπέμπονται πιο συχνά σε υπηρεσί-ες, ενώ οι δυσκολίες ανάγνωσης των κοριτσιών περνούν απαρατήρητες. Ημεγαλύτερη διακύμανση της αναγνωστικής επίδοσης στα αγόρια ερμηνεύ-ει εν μέρει τη μεγαλύτερη αναλογία των αγοριών έναντι των κοριτσιών ωςπρος τις δυσκολίες ανάγνωσης (Hawke, Olson, Willcut, Wadsworth, De-Fries, 2009).Όμως, οι δυσκολίες ανάγνωσης που εμφανίζουν τα αγόρια στις τρειςπρώτες τάξεις πιθανόν να μην οφείλονται σε προκαταλήψεις εις βάροςτων αγοριών. Στην έρευνα των Flynn & Rahbar, (1994), αναφέρεται ότι ανκαι τα αγόρια εμφανίζουν σε μεγαλύτερη αναλογία πολύ σοβαρές δυσκο-λίες ανάγνωσης, αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά σημεία τομής (cut-off
points), οι διαφορές στα δύο φύλα φαίνεται να μειώνονται. Οι Smith,Dowdy, Polloway & Blalock (1997), προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη με-
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γαλύτερη αναλογία που εμφανίζουν τα αγόρια με μαθησιακές δυσκολίες έ-ναντι των κοριτσιών καταλήγουν ότι οι βιολογικές διαφορές, η διαφορετι-κή κουλτούρα για τα δύο φύλα στο σχολείο, η εντονότερη διασπαστικήσυμπεριφορά των αγοριών, καθώς και οι διαφορετικές αντιδράσεις τωνεκπαιδευτικών απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια, φαίνεται να ερμη-νεύουν τη μεγαλύτερη αναλογία αγοριών έναντι των κοριτσιών. Τέσσερις ανεξάρτητες επιδημιολογικές μελέτες (Rutter, et al., 2004)επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι δυσκολίες ανάγνωσης είναι πιο συχνές στα α-γόρια απ’ ότι τα κορίτσια. Τα αγόρια εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστόδυσκολίες ανάγνωσης απ’ ότι τα κορίτσια και οι δυσκολίες ανάγνωσηςστην παιδική ηλικία συνδέονται με προβλήματα προσαρμογής και  συμπε-ριφοράς και προκαλούν δυσμενείς μακροχρόνιες συνέπειες στην εφηβείακαι την ενήλικη ζωή, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.Όμοια,  επιστημονικές  μελέτες που εκτιμούν ότι οι δυσκολίες ανά-γνωσης αποτελούν μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, έχουν δείξει ότι τααγόρια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τα  κορίτσια, αποδίδο-ντας σε βιολογικούς παράγοντες  τις διαφορές αυτές (Abramowicz &Richardson, 1975. Gualtieri & Hicks, 1985. Nicholas & Chen, 1981, αναφέ-ρονται από Liederman, Kantrowitz & Flannery, 2005).  Η  τάση των αγο-ριών να εμφανίζουν περισσότερες δυσκολίες ανάγνωσης φαίνεται να επι-κρατεί, ακόμα κι όταν ελαχιστοποιούνται τα μεθοδολογικά λάθη (Lieder-man et al., 2005).Στην Ελλάδα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια έχουν καλύτερες ε-πιδόσεις στην ανάγνωση από τα αγόρια (Βάμβουκας, 1988. Σακκάς, 2002),αλλά οι καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών πιθανόν οφείλονται στον τρό-πο κοινωνικοποίησης των αγοριών και σε άλλους παράγοντες που δε συν-δέονται με τις μαθησιακές δυσκολίες (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2005).Συμπερασματικά, παρά τη σύγκλιση της πλειονότητας των ερευνώνως προς τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα αγόρια στην α-νάγνωση, υιοθετούνται διαφορετικές ερμηνείες ως προς τις διαφυλικέςδιαφορές που παρατηρούνται ως προς τις δυσκολίες ανάγνωσης. Η ηλικία,κοινωνικοπολιτισμικοί και βιολογικοί παράγοντες υπεισέρχονται  στη δια-δικασία μάθησης της ανάγνωσης με αποτέλεσμα τα αγόρια να  εμφανίζουνμεγαλύτερες δυσκολίες συγκριτικά με τα κορίτσια. Αντίθετα, άλλες έρευ-νες επικεντρώνονται στην ίση αναλογία αγοριών κοριτσιών ως προς τιςδυσκολίες ανάγνωσης, επισημαίνοντας ότι οι διαφορές που παρατηρού-
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νται είναι πλασματικές, εξαιτίας των προκαταλήψεων, των κριτηρίων,των διαφορετικών σημείων τομής που χρησιμοποιούνται για την επιλογήτων μαθητών με δυσκολίες ανάγνωσης.

Στόχοι και ερευνητικά ερωτήματαΤο ερευνητικό ενδιαφέρον μας υπαγορεύεται τόσο από τη διερεύνησητης σχέσης αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μαθητών μεδιαφορετικές δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όσο και των διαφυλικώνδιαφορών των μαθητών με διαφορετικές δεξιότητες αποκωδικοποίησηςως προς την αναγνωστική κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε ναδώσουμε απάντηση  στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α) Ποια είναι ησχέση ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση με-ταξύ των μαθητών με χαμηλές, μέτριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκω-δικοποίηση; και β) υπάρχει στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση αγο-ριών και κοριτσιών με χαμηλές, μέτριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκω-δικοποίηση στη Γ΄ τάξη ως προς την αναγνωστική κατανόηση;
Μεθοδολογία έρευνας

ΔείγμαΗ έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2006 σε όλα τα δημοτικά σχολείατης επαρχίας Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης, εξαιρώντας ελάχιστα μονο-θέσια σχολεία εξαιτίας της έλλειψης φοίτησης μαθητών στη Γ΄ τάξη. Οι δο-κιμασίες ανάγνωσης χορηγήθηκαν σε 167 μαθητές -81 αγόρια και 86 κορί-τσια. Αυτή η ηλικιακή ομάδα επιλέχθηκε, αφενός επειδή οι μαθητές στη Γ΄τάξη έχουν δεχτεί συστηματική διδασκαλία ανάγνωσης-γραφής, αφετέρουεπειδή η αξιολόγηση των δυσκολιών γραπτού λόγου είναι πιο αξιόπιστηστη Γ΄ παρά στη Β΄ τάξη (Shaywitz et al., 1990), καθιστώντας δύσκολη τηβελτίωση στις επόμενες τάξεις (Μουζάκη, 2008. Smart, Sanson, Prior,1996).Με βάση τις επιδόσεις τους στην αποκωδικοποίηση ανάγνωσης, οι167 μαθητές του δείγματος ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες. Οι μαθητές με
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υψηλές επιδόσεις αποκωδικοποίησης ταξινομήθηκαν στην ομάδα  Ι(Ν=42), με μέτριες δεξιότητες στην ομάδα ΙΙ (Ν=43) και με χαμηλές επιδό-σεις στην ομάδα  ΙΙΙ (Ν=42).Στην ομάδα Ι συμπεριλήφθηκαν οι μαθητές που η επίδοσή τους ήτανεντός του 4ου ή ανώτερου τεταρτημορίου, κάτω από το οποίο βρίσκεται το75% των τιμών της κατανομής. Η επίδοση των μαθητών αυτών κυμάνθηκεαπό το 75ο μέχρι και το 100ο εκατοστημόριο. Στη ομάδα ΙΙ συμπεριλήφθη-καν οι μαθητές που η επίδοσή τους εκτείνονταν από το 37.5ο έως το 62.5οεκατοστημόριο (στο μέσο όρο της κατανομής). Εξαιρέθηκαν οι μαθητές μεεπιδόσεις από το 25ο έως και το 37.5ο εκατοστημόριο και από το 62.5ο έωςτο 75ο . Στην ομάδα ΙΙΙ συμπεριλήφθηκαν μαθητές που η επίδοσή τους ή-ταν κάτω του 25ου εκατοστημορίου. Η αξιοπιστία της ομάδας μαθητώνπου επιλέγεται για τις δυσκολίες ανάγνωσης με κριτήριο τη χαμηλή επίδο-ση (≤25ο εκατοστημόριο) έχει επιβεβαιωθεί από έρευνες (Fletcher, et al.,1994, Shaywitz et al., 1992), αφού οι δύο ομάδες έχουν όμοιο γνωστικόπροφίλ και δε διαφοροποιούνται σημαντικά στατιστικώς. Επομένως, η ο-μάδα των μαθητών με χαμηλή επίδοση στην αποκωδικοποίηση μπορεί ναχαρακτηριστεί ως ομάδα μαθητών με δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση.

Τα Εργαλεία αξιολόγησης, αξιοπιστία και εγκυρότηταΓια την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης χορηγήθηκαν στους μαθητές μία δοκιμασία αποκωδι-κοποίησης λέξεων (Δ.Α.Λ) και μία δοκιμασία συμπλήρωσης ελλιπών προ-τάσεων (Σ.ΕΛ.Π).Η Δ.Ο.Λ αποτελούνταν από 55 πραγματικές λέξεις. Η ταχύτητα και ηακρίβεια στην αποκωδικοποίηση αξιολογήθηκαν με βάση την απομαγνη-τοφώνηση των αναγνώσεων σε ένα λεπτό (1΄) (Aarnoutse & Van Leeuwe,2000). Η αλάνθαστη ανάγνωση λέξης πιστώθηκε με μία μονάδα, η κατά-τμηση λέξης με μισή μονάδα (0.5), ο συλλαβισμός λέξης με δύο δέκατα(0.2), η αυτοδιόρθωση με οχτώ δέκατα (0.8), ενώ η λανθασμένη απάντησηδεν έπαιρνε βαθμό (0). Λανθασμένες απαντήσεις (λάθη αποκωδικοποίη-σης) που δεν πήραν βαθμό θεωρήθηκαν οι αντικαταστάσεις, παραλείψεις,προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων (Ζάχος, 1999. Howell&Morehead, 1987. Taylor et al., 1995) και ο παρατονισμός (Βάμβουκας,
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2004).Η Δοκιμασία Σ.ΕΛ.Π αποτελούνταν από 25 προτάσεις. Ο συνολικόςδείκτης δυσκολίας όλων των προτάσεων ήταν 52.50%, δείκτης που συμ-φωνεί με όμοιες δοκιμασίες σε έρευνες (Anastasi 1982. Τάφα, 1995. Τρί-γκα, 2004). Κάθε σωστή απάντηση πιστώνονταν από μία μονάδα, ενώ ηλανθασμένη  δεν έπαιρνε βαθμό. Έτσι, η κλίμακα αξιολόγησης του Σ.ΕΛ.Πήταν 0-25.Η αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης ελέγχθηκε με τη μέθοδο της  ε-παναληπτικής μέτρησης των δοκιμασιών (test-retest) και με τη μέθοδο τηςεσωτερικής συνοχής (internal consistency). Προηγήθηκαν δύο πιλοτικές έ-ρευνες σε μαθητές Γ΄ τάξης ολιγοθέσιων και πολυθέσιων σχολείων της ε-παρχίας Αποκορώνου στο Ν. Χανίων, προκειμένου οι δοκιμασίες να κατα-λήξουν στην τελική τους μορφή και να χορηγηθούν στον πληθυσμό τηςκυρίως έρευνας. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε με την εφαρμογή του κριτη-ρίου t-test για συσχετιζόμενα δείγματα (Paired t-test) (Morgan, Leech, Glo-eckner & Barrett, 2004) και κρατήθηκε σταθερός ο χρόνος μέτρησης (1΄).Η συνάφεια ανάμεσα στην πρώτη και την επαναληπτική μέτρηση ως προςτην ακρίβεια  ανάγνωσης (r=.983, p<.001)  και στη δοκιμασία ΣΕΛΠ
(r=.888, p<.001)  ήταν  υψηλή.Ως δεύτερη μέθοδος υπολογισμού της αξιοπιστίας ελέγχθηκε αυτή τηςεσωτερικής συνέπειας χρησιμοποιώντας το συντελεστή Kuder-Richardson20. Για τη Δ.Α.Λ ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας ήταν 0.811 και για τηδοκιμασία ΣΕΛΠ 0.854. Οι παραπάνω συντελεστές αξιοπιστίας θεωρούνταιαρκετά ικανοποιητικοί (Kline, 1993) και δείχνουν ότι οι ερωτήσεις πουσυνθέτουν την κάθε δοκιμασία έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνέπειααξιοπιστίας  (Kline, 1993).

Η εγκυρότητα κριτηρίου ελέγχθηκε με τη συσχέτιση της βαθμολογίαςτου δασκάλου  (ανεξάρτητο κριτήριο) και της επίδοσης των μαθητών στιςχορηγηθείσες δοκιμασίες (Βάμβουκας, 1994). Οι δείκτες συνάφειας για τηΔ.Α.Λ. (r= .814) και για τη δοκιμασία Σ.ΕΛ.Π (r=.715) ήταν στατιστικά ση-μαντικοί, σε επίπεδο p<.001.Ως προς την εγκυρότητα περιεχομένου οι λέξεις που συμπεριλήφθησανστη Δ.Α.Λ και τη ΣΕ.Λ.Π ήταν γνωστές λέξεις από τα κείμενα των βιβλίωντης Γλώσσας της Γ΄ τάξης. Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις της αντι-προσωπευτικότητας  του περιεχομένου των δοκιμασιών και επομένως καιτης εγκυρότητας του περιεχομένου τους.
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Προφίλ μαθητών των τριών ομάδων ως προς την αποκωδικοποίηση και

κατανόηση ανάγνωσης. Οι τρεις ομάδες μαθητών με διαφορετικές επιδό-σεις στην αποκωδικοποίηση ανάγνωσης έχουν διαφορετικές επιδόσεις καιστην αναγνωστική κατανόηση (πίνακας 1).Στην ομάδα Ι, το 4.8%  των τιμών (Ν=2) στην αναγνωστική κατανόη-ση είναι  μικρότερες του 25ου εκατοστημόριου, ενώ το 44% των τιμών(Ν=25) της ομάδας αυτής έχει επιδόσεις μεγαλύτερες του 75ου εκατοστη-μόριου. Στην ομάδα ΙΙ, το 30.2% (Ν=13) των τιμών στην αναγνωστική κα-τανόηση είναι μικρότερες του 25ου εκατοστημορίου, ενώ μόλις το 14%(Ν=11) έχει επιδόσεις  μεγαλύτερες του 75ου εκατοστημόριου. Οι μαθητέςτης ομάδας ΙΙΙ απαντούν σωστά στο 1/3 επί του συνολικού αριθμού τωνδοκιμασιών ΔΑΛ και ΣΕΛΠ και σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις τόσοστην αποκωδικοποίηση λέξεων όσο και στην αναγνωστική κατανόηση. Το64.3% των μαθητών (Ν=27) σημειώνει επιδόσεις  μικρότερες του 25ου ε-κατοστημορίου, ενώ δε βρέθηκε τιμή μεγαλύτερη του 75ου εκατοστημό-ριου.
Σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μαθητών με

διαφορετικές δεξιότητες στην αποκωδικοποίηση. Για τη διερεύνηση της ύ-παρξης σχέσης ανάμεσα στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης των μαθητών των τριών ομάδων, υπολογίστηκαν οισυντελεστές γραμμικής συσχέτισης Pearson’s r, ώστε να διερευνηθεί ησχέση αυτή χωριστά ανά ομάδα. Ο δείκτης συσχέτισης ανάμεσα στην απο-κωδικοποίηση και κατανόηση ανάγνωσης είναι ισχυρός για όλο το δείγμα
(r=.677, p<.001), αλλά η σχέση αυτή διαφοροποιείται ανά ομάδα.Από τον πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι στην ομάδα Ι και ΙΙ ο θετικός συ-ντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην αποκωδικοποίηση και κατανόησηδεν είναι στατιστικά σημαντικός (r=.239, και r=.240 p>.05) σε επίπεδο 5%.Οι δεξιότητες στην αποκωδικοποίηση δε συμμεταβάλλονται με τις δεξιό-τητες αναγνωστικής κατανόησης. Στην ομάδα Ι και ΙΙ οι καλές ή μέτριες ε-πιδόσεις στην ακρίβεια και ταχύτητα αποκωδικοποίησης δεν συνοδεύο-νται πάντα από καλές και μέτριες επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόη-ση, αντίστοιχα.Αντίθετα, στην ομάδα ΙΙΙ ο συντελεστής συσχέτισης ανάμεσα στην α-ποκωδικοποίηση και κατανόηση είναι υψηλός  (r=.519, p<.001) σε επίπεδο
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1‰. Μαθητές που δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση, αντιμετωπί-ζουν δυσκολίες και στην αναγνωστική κατανόηση καταδεικνύοντας τηναλληλεξάρτηση των δύο συνιστωσών της ανάγνωσης.

Διαφυλικές διαφορές εντός των ομάδων (γράφημα 1). Για τη διερεύνη-ση διαφορών των μέσων όρων των αγοριών και κοριτσιών με χαμηλές, μέ-τριες και υψηλές επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση ως προς την αναγνω-στική κατανόηση, χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο ανάλυσης διακύμανσης δι-
πλής κατεύθυνσης. Δεδομένης της ισότητας διασπορών (F=1.328, p>.05),τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη αλληλεπίδρασης ομάδας και φύλου
(F=4.546**, p=.012<.01), (πίνακας 2) και για το λόγο αυτό προχωρήσαμεστον έλεγχο για απλές επιδράσεις. Η ανάλυση για απλές επιδράσεις έδειξεότι μόνο τα αγόρια στην ομάδα ΙΙΙ διαφοροποιούνται με στατιστική σημα-ντικότητα [ t (121) =-2.782, p=.006<.01)] από τα κορίτσια της ίδιας ομάδαςως προς την αναγνωστική κατανόηση. Τα αγόρια σημειώνουν χαμηλότε-ρους μέσους όρους στην αναγνωστική κατανόηση από τα κορίτσια παράτο γεγονός ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αποκωδικοποίησης. Ωστόσο, οέλεγχος για διαφορές αγοριών-κοριτσιών στις ομάδες Ι και ΙΙ δεν έδειξεστατιστική σημαντικότητα. Αγόρια και κορίτσια με υψηλές [t(121)=.942,
p>.05)] ή μέτριες επιδόσεις στην αποκωδικοποίηση [t(121)=.169, p>.05)] δεδιαφοροποιούνται ως προς την αναγνωστική κατανόηση μεταξύ τους.

ΣυζήτησηΣυνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνουμε ότι ησχέση αποκωδικοποίησης και κατανόησης ανάγνωσης στη Γ΄ τάξη διαφο-ροποιείται ανάλογα με το επίπεδο κατάκτησης της δεξιότητας αποκωδι-κοποίησης των μαθητών και ότι αγόρια και κορίτσια διαφοροποιούνταιστην αναγνωστική κατανόηση μόνο στην ομάδα των μαθητών με χαμηλέςεπιδόσεις στην αποκωδικοποίηση.
Σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μεταξύ των

ομάδων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ: Τα αναγνωστικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας ση-ματοδοτούν και τη σχέση της αποκωδικοποίησης με την αναγνωστική κα-τανόηση. Για τους μαθητές που έχουν κατακτήσει την αποκωδικοποίηση ήέχουν μέτριες επιδόσεις αποκωδικοποίησης, οι δείκτες συσχέτισης δεν εί-ναι  ισχυροί  (Hoover & Tunmer, 1993). Η χαμηλής έντασης σχέση αποκω-
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δικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης στην ομάδα Ι υποδηλώνει ότιη αποκωδικοποίηση είναι αναγκαία, αλλά όχι και επαρκής δεξιότητα, κα-θόσον δε διασφαλίζει πάντα την κατανόηση της ανάγνωσης (Cain & Oak-hill, 2007).Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας όσον αφορά την ομάδα Ι συγκλί-νουν με τις έρευνες που δείχνουν ότι η σχέση αποκωδικοποίησης και κα-τανόησης ανάγνωσης τείνει να εξασθενεί (Perfetti, 1985. Protopapas et al.,2007), όταν έχει κατακτηθεί η δεξιότητα αποκωδικοποίησης. Η εξασθένη-ση αυτή συντελείται σταδιακά στις μεσαίες τάξεις  (Cain, Oakhill & Bryant,2000, 2004. Nation et al.,1999. Nation & Snowling, 1998) επειδή υψηλότε-ρου επιπέδου δεξιότητες και διαδικασίες διαμεσολαβούν στη σχέση αυτή(Chall,1996) και ασκούν καθοριστικό ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση(Willson & Ruprley, 1997) μετά την κατάκτηση της αποκωδικοποίησης. Ηασθενής σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης έχει υ-ποστηριχτεί από έρευνες που χρησιμοποιούν ως δείγματα  ομάδες παιδιώνμε καλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (Yuill & Oakhill, 1991. Cain,Oakhill, & Bryant, 2000. Nation et al.,1999. Nation & Snowling,1998).Η χαμηλής έντασης σχέση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κα-τανόησης βρέθηκε και στην ομάδα των μαθητών της ομάδας ΙΙ υποδεικνύ-οντας ότι η αποκωδικοποίηση δεν ακολουθεί παράλληλη πορεία με την α-ναγνωστική κατανόηση (Paris et al., 2005). Επισημαίνεται ότι η δοκιμασίαΣΕΛΠ που χορηγήθηκε στους μαθητές του δείγματός μας, ελέγχει την ανα-γνωστική κατανόηση σε επίπεδο πρότασης. Πιθανόν λοιπόν, η χαμηλή επί-δοση του 30.2% των μαθητών (<25ου εκατοστημόριου) να υποδηλώνει δυ-σκολίες στη γραμματικοσυντακτική γνώση, στην κατανόηση της σημασίαςτων λέξεων και το λεξιλόγιο σε επίπεδο πρότασης. Με την πρόοδο των τά-ξεων, οι μαθητές αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολί-ες, αφού στις μεσαίες τάξεις, απαιτούνται περισσότερες και πιο υψηλού ε-πιπέδου γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες,, επειδή το υλικό ανάγνωσηςγίνεται πιο σύνθετο, εμπεριέχει περισσότερες δύσκολες έννοιες και έχειπιο πολύπλοκη  σύνταξη. Ωστόσο, το 14% των μαθητών της ομάδας ΙΙ μεεπιδόσεις μεγαλύτερες του 75ου εκατοστημορίου στην αναγνωστική κατα-νόηση, αφενός δείχνει  ότι οι μαθητές αυτοί δε στηρίζονται τόσο στην α-ποκωδικοποίηση για να κατανοήσουν τις πληροφορίες σε επίπεδο πρότα-σης, αφετέρου δηλώνει την αποσύνδεση  αποκωδικοποίησης και αναγνω-στικής κατανόησης.
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Αντίθετα, οι μαθητές που σημειώνουν  επιδόσεις κάτω του 25ου εκα-τοστημόριου τόσο στην αποκωδικοποίηση όσο στην αναγνωστική κατα-νόηση, εξαντλούν τους γνωστικούς πόρους στην προσπάθεια που κατα-βάλλουν να διαβάσουν με ακρίβεια και ταχύτητα. Όταν η ανάγνωση δενείναι ρέουσα, οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν συνεχώς στιςλέξεις που εκφέρουν λάθος και να ρίχνουν το βάρος στη σωστή εκφοράτων λέξεων. Τα αποτελέσματά μας όσον αφορά την ισχυρή   έντασης σχέ-ση αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης στην ομάδα ΙΙΙ συ-γκλίνουν με αποτελέσματα άλλων ερευνών  σε μαθητές μικρών και μεσαί-ων τάξεων (Aarnoutse & Van Leeuwe, 1998. Hoover & Tunmer  1993. Tor-gesen et al., 1997. Juel, Griffith &Gough, 1986. Spooner, Baddeley & Gather-cole, 2004. McCormick and Samuels 1979.  Βενιανάκη, Α., 2009), επιβεβαι-ώνοντας την αλληλοεξάρτηση  των δύο αυτών συνιστωσών της ανάγνω-σης (Gough & Tunmer, 1986) για τους μαθητές που δεν έχουν κατακτήσειεπαρκώς τη δεξιότητα της αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης. Μόνο, όταναυτή κατακτηθεί, η ανάγνωση μπορεί να γίνει εργαλείο μάθησης. Στις με-σαίες τάξεις η αδυναμία κατάκτησής της υποδηλώνει ότι θα προκύψουν ε-πιπλέον δυσκολίες στη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, καθώς σταδια-κά οι μαθητές αυτοί θα αποσύρονται από τις μαθησιακές δραστηριότητεςμέσα στην τάξη.
Διαφυλικές διαφορές εντός των ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότιαγόρια και κορίτσια με υψηλή και μέση επίδοση στην αποκωδικοποίηση δεδιαφοροποιούνται με στατιστική σημαντικότητα στην αναγνωστική κατα-νόηση. Αξιοσημείωτο εύρημα είναι οι διαφορές που βρέθηκαν ανάμεσα σταδύο φύλα στην ομάδα ΙΙΙ. Φαίνεται ότι οι δυσκολίες στην αναγνωστική κα-τανόηση αγοριών είναι μεγαλύτερες από αυτές των κοριτσιών, παρά τηχαμηλή επίδοση και των δύο φύλων στην αποκωδικοποίηση.  Τα αποτελέ-σματα αυτά συγκλίνουν με αποτελέσματα  άλλων ερευνών (Smith et al.,1997) και επιδημιολογικών μελετών (Rutter et al., 2004), όπου τα αγόριαεμφανίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ανάγνωσης από τα κορίτσια, αποδίδο-ντας διαφορετική αιτιολογία για τις διαφορές αυτές.Αν και δε μπορούμε να προσδιορίσουμε τους αιτιολογικούς παράγο-ντες για τις μεγαλύτερες δυσκολίες των αγοριών στην αναγνωστική κατα-νόηση, αυτή η ομάδα των αγοριών με χαμηλή επίδοση τόσο στην αποκω-δικοποίηση όσο και την ανάγνωση διατρέχει  μεγαλύτερο κίνδυνο από τακορίτσια εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και προσδιορισμού
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της ως  λειτουργικά αναλφάβητης. Όταν οι δυσκολίες αποκωδικοποίησης,δεν αντιμετωπιστούν  στις δύο πρώτες τάξεις, συνήθως παραμένουν (Juel,1988. Juel, Griffith & Gough, 1986), παγιώνονται (Μουζάκη, 2008), ακόμακαι μετά το Δημοτικό, αφού οι μαθητές αυτοί χάνουν χρόνο και πληροφο-ρίες που δύσκολα  ανακτώνται (Chall, 1996) παραμένοντας «ανεκπαίδευ-τοι», με την πρόοδο των τάξεων.Εκτιμούμε ότι ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα στήριξης για μαθητέςπου δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς την ανάγνωση και γραφή στις μεγα-λύτερες τάξεις χρειάζεται να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν, ώστε ναμην αποτελεί η αδυναμία κατάκτησης ανάγνωσης και γραφής, αιτία εγκα-τάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς να υποτιμάται ο σχεδια-σμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για μικρότερης ηλικίαςμαθητές.
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ΒΕΝΙΑΚΑΚΗ ΑΙΚ.296 ΠαράρτημαΠίνακας 1: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση  αγοριών – κοριτσιών των ομά-δων Ι ΙΙ και ΙΙΙ στις δοκιμασίες ανάγνωσης  και  σχέση  αποκωδικοποίησης-κατανόησης ανάγνωσης
Αγόρια (N=64) Κορίτσια

(Ν=63)

Ομάδες Pearson (r)

ΔΑΛ (1΄) ΣΕΛΠ ΔΑΛ ΣΕΛΠ ΔΑΛ ΣΕΛΠ

X
(Sd)

X
  (Sd)

X
(Sd)

X
 (Sd)

X
(Sd)

X
(Sd)

Δείκτες συσχέ-τισης αποκω-δικοποίησης-αναγνωστικήςκατανόησης σεκάθε ομάδαΟμάδα Ιαγόρια=20κορίτσια=22
43.68(4.83) 16.95(2.76) 44.93(4.27) 16.86(3.46) 44.34(4.53) 16.90(3.11) r=.239

Ομάδα ΙΙαγόρια=22κορίτσια=21
31.70(2.52) 13.91(3.47) 32.20(2.03) 12.29(4.60) 31.94(2.13) 13.12.(4.10) r=.240

Ομάδα ΙΙΙαγόρια=22κορίτσια=20
19.58(7.18) 7.05(4.50) 21.66(3.28) 10.35(3.88) 20.57(5.69) 8.62(5.17)     r=.519***

Σύνολο 31.28(11.07) 12.50(5.52) 33.30(10.14) 13.27(4.81) 32.28(10.62) 12.88(5.17) r= .677***
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Πίνακας 2: Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης (Two Way Anova):Διαφορές αγοριών και κοριτσιών με υψηλή, μέση και χαμηλή επίδοση στηναποκωδικοποίηση ως προς την αναγνωστική κατανόηση.

Αλληλεπίδραση

Ομάδων-Φύλου  με την ανα-

γνωστική κατανόηση

df MS F Sign

Φύλο 1 .014 .606 p=.438 >.05
Ομάδες 2 1.132 47.829*** p=.000<.001

Αλληλεπίδραση ομάδα x φύλο 2 .108 4.546** p=.012<.01

Ομάδα Ι t (121)=.942, p>.05
Ομάδα ΙΙ t(121)=.169, p>.05Διαφορές α-

γοριών-

κοριτσιών

σε κάθε ομάδα
Ομάδα ΙΙΙ                      t (121)= -2.782, p=.006<.01

*** p<.001    **p<.01Γράφημα 1: Διαφορές αγοριών-κοριτσιών με υψηλή, μέση και χαμηλή επί-δοση στην αποκωδικοποίηση ως προς την αναγνωστική κατανόηση
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