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Δημήτρης Γ. Βούλγαρης1

ΠερίληψηΟι αναγνωστικές δυσκολίες αναγνωρίζονται, κατά βάση,  ως γλωσσι-κού τύπου διαταραχές. Ενδέχεται να εμφανίζονται με πλήθος ελλειμμάτωνστο περιεχόμενο, στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας, άλλοτε με εξειδι-κευμένο και άλλοτε με γενικευμένο χαρακτήρα. Επίσης, μπορεί να αφο-ρούν σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα της γλώσσας ή ακόμα και σταδύο, προκαλώντας διαφορετικές εκφάνσεις αναγνωστικών ή γενικότεραγλωσσικών προβλημάτων. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια μελέτη τωνδιαταραχών, που αφορούν στις ικανότητες λειτουργίας των διαφοροποιη-μένων τύπων επεξεργασίας στις διάφορες γλωσσικές διεργασίες πουπραγματώνονται με τη χρήση φωνολογικών πληροφοριών.
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AbstractThe reading difficulties are recognized, primarily, as linguistic typedisorders. Probably they are presented with a multitude of deficits in thecontent, in the form and in the use of language, either in a specialised or ageneralised character. They can, also, concern lower or higher levels of lan-guage or even both, causing different expressions of reading or general lin-guistic problems. In this study, we attempt to investigate disorders thatconcern the operational capabilities  of differentiated types of processing,in the various linguistic activities that are realized with the use of
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phonological information.
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ΕισαγωγήΕίναι αποδεδειγμένο διεθνώς, ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες (δηλ.δυσκολίες αναγνώρισης και κατανόησης) είναι το σημαντικότερο πρόβλη-μα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (Lyon, 1985). Κατά συνέπεια,πολλές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται στη διερεύνηση των γνωστι-κών διεργασιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στην εκμάθηση της α-νάγνωσης (Reid & Hresko, 1981), ιδιαίτερα στις διαδικασίες αναγνώρισηςτων λέξεων, που "είναι το θεμέλιο της διαδικασίας της ανάγνωσης"(Gough, 1984, pp. 225).Οι μειωμένες επιδόσεις των ατόμων στην ανάγνωση παρεμποδίζουνσοβαρά τη δυνατότητά τους για την πλήρη πρόσκτηση των πληροφοριώναπό το γραπτό κείμενο. "Πουθενά δε γίνεται η μειονεξία τους πιο εμφανήςαπ’ ότι στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου η ανάγνωση είναι το σημαντικότερομέσον για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων" (Daneman, 1991, pp.512). Όπως επισημαίνει το U.S. Department of Education (ΑμερικανικόΤμήμα Εκπαίδευσης), "η ανάγνωση είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει ουσια-στικά όλη τη μάθηση" (U.S. Department of Education, 1999).Τα άτομα με χαμηλές αναγνωστικές ικανότητες έχουν χαμηλότερη α-καδημαϊκή επίδοση και είναι συχνή η διαπίστωση ότι η ικανότητα ανα-γνωστικής κατανόησης συσχετίζεται άμεσα με τη σχολική επίδοση (Dane-man, 1991).Η ανάγνωση κατ’ αρχήν είναι μια γλωσσική δραστηριότητα, μιαγλωσσική συμπεριφορά και, εξαρτάται, επομένως, από την επαρκή γλωσ-σική ανάπτυξη-εξέλιξη. Στηρίζεται, δηλαδή, κατά ένα μεγάλο μέρος στηγνώση των φωνολογικών, σημασιολογικών, συντακτικών και πραγματο-λογικών επιπέδων της γλώσσας. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι εμφανιζόμενες α-νεπάρκειες σε ένα ή περισσότερα από τα επίπεδα της γλώσσας, θα μπο-ρούσαν να διαταράξουν την αναγνωστική ικανότητα. Η άποψη αυτή δενείναι ένας θεωρητικός απολογισμός της γλωσσικής βάσης των αναγνωστι-κών δυσκολιών, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπε-
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νταετίας έχουν συσσωρευτεί αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που την υπο-στηρίζουν (Catts, & Kamhi, 1999).Παραμένει, ωστόσο, ακόμα ασαφές το πώς οι διάφορες εγκεφαλικέςδυσλειτουργίες συσχετίζονται με τις αναγνωστικές δυσκολίες και με τιςγνωστικές-αντιληπτικές δυνατότητες (π.χ., γλωσσική ή οπτική επεξεργα-σία) που συνδέονται μ’ αυτές. Η ερμηνεία αυτής της σχέσης κινείται ακόμασε αρκετά θεωρητικό επίπεδο (Heilman, Voeller & Alexander, 1996). Η κυ-ρίαρχη άποψη θεωρεί ότι οι εγκεφαλικές δυσλειτουργίες συνδέονται αι-τιωδώς με τις αναγνωστικές δυσκολίες. Ανάλογα με την περιοχή του εγκε-φάλου που εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες από τους διάφορους ερευνητές,προτείνονται και τα αντίστοιχα ελλείμματα ως αιτιώδεις παράγοντες. Έ-τσι, άλλοι προτείνουν ότι οι αναγνωστικές δυσκολίες προκαλούνται απόελλείμματα στην οπτική και άλλοι στη γλωσσική επεξεργασία.Ο Kamhi (1989) προκειμένου να ενισχύσει την άποψη ότι οι αναγνω-στικές δυσκολίες είναι κατά βάση γλωσσικές διαταραχές, αναφέρει: "Οιγλωσσικής βάσης αναγνωστικές διαταραχές θα αφορούσαν σε όλα τα παι-διά που έχουν ελλείμματα φωνολογικής επεξεργασίας, ελλείμματα σε υψη-λότερα επίπεδα της γλώσσας, και ελλείμματα λεξιλογίου. Οι διαταραχέςμη-γλωσσικής βάσης θα αφορούσαν σε παιδιά των οποίων το πρόβλημαστην ανάγνωση θα μπορούσε να αποδοθεί απλώς στα οπτικά ελλείμματα,στην προσοχή ή στα κίνητρα, και ίσως σε ορισμένες γνωστικές και μετα-γνωστικές ανεπάρκειες. Ένα πρόβλημα με αυτές τις διακρίσεις (γλωσσικήςή μη-γλωσσικής βάσης ελλείμματα), είναι ότι αγνοούν τις αμοιβαίες αλλη-λεπιδράσεις που εμφανίζονται μεταξύ των αποκαλούμενων γλωσσικώνκαι μη-γλωσσικών παραγόντων. Ακόμα κι αν η αρχική αιτία της αποτυχίαςστην ανάγνωση μπορεί να αποδοθεί απλώς σε έναν μη-γλωσσικό παράγο-ντα, όπως ένα οπτικό-αντιληπτικό έλλειμμα, η επακολουθούσα αποτυχίαστην ανάγνωση θα επηρεάσει την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης,το λεξιλόγιο, την κατανόηση της προφορικής γλώσσας, τη μνημονική επί-δοση, και ούτω καθεξής" (Kamhi, 1989, pp. 91). Υπάρχουν διάφορες μελέτες που προτείνουν ότι τα ελλείμματα εντο-πίζονται περισσότερο στη φωνολογική παρά στην οπτικο-αντιληπτική ε-πεξεργασία (Stanovich et al., 1997). Ωστόσο, άλλοι έχουν προτείνει ότι ταελλείμματα στην οπτικο-αντιληπτική επεξεργασία ενδέχεται να υπάρχουνσε μικρότερο ποσοστό, επηρεάζουν όμως την αναγνωστική ικανότητα(Stanovich, et al., 1997).
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Τα περισσότερα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες εμφανίζουν πλή-θος ελλειμμάτων στο περιεχόμενο, στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας(Gillon & Dodd, 1993. Kamhi et al., 1988). Επομένως, οι γλωσσικές δυσκο-λίες μπορεί να εμφανίζονται σε πολλά επίπεδα, άλλοτε με εξειδικευμένοκαι άλλοτε με γενικευμένο χαρακτήρα. Είναι πιθανόν, δηλαδή, τα γλωσσι-κά ελλείμματα να αφορούν σε χαμηλότερα ή υψηλότερα επίπεδα τηςγλώσσας ή και στα δύο, προκαλώντας διαφορετικές εκφάνσεις αναγνω-στικών ή γενικότερα γλωσσικών προβλημάτων. Επίσης, ενδέχεται να υ-πάρχουν αποκλίσεις οι οποίες εμφανίζονται στο ενδιάμεσο του φάσματοςμεταξύ των επιπέδων. Πιθανότατα αυτές οι αποκλίσεις να κρύβονται πίσωαπό τους διαφοροποιημένους τύπους επεξεργασίας, οι οποίες ομαδο-ποιούνται ως "phonological processes" (φωνολογικές διαδικασίες ή φωνο-λογική επεξεργασία). Μερικά παιδιά μπορεί να επικοινωνούν προφορικάμε επιτυχία, ενδέχεται, όμως, να παρουσιάζουν ελλείμματα στη φωνολογι-κή επεξεργασία η οποία να μην είναι εμφανή, μέχρι τη στιγμή που θα απαι-τηθούν οι στοιχειώδεις διεργασίες ανάγνωσης και γραφής.Τα ελλείμματα αυτά, μπορεί να αφορούν μόνο στις ικανότητες φωνο-λογικής επεξεργασίας ή σε συνδυασμό με πιο υψηλού επιπέδου σημασιο-λογικά και συντακτικά γλωσσικά ελλείμματα.Παραμένει ακόμα ασαφές, εάν τα ελλείμματα στη φωνολογική επε-ξεργασία είναι σύμφυτα ή όχι με τα πιο σοβαρά σημασιολογικά και συντα-κτικά γλωσσικά ελλείμματα. Εάν συμβαίνει να συνυπάρχουν, υποστηρίζε-ται η υπόθεση του φωνολογικού περιορισμού, που δέχεται ότι τα ελλείμ-ματα στον προφορικό λόγο προκύπτουν εξαιτίας των ελλειμμάτων επε-ξεργασίας στο φωνολογικό επίπεδο (Shankweiler et al., 1992). Αρκετές με-λέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες τείνουν να έ-χουν συχνά και γλωσσικές δυσκολίες, οι οποίες περιλαμβάνουν σημασιο-λογικές, συντακτικές και μορφολογικές δεξιότητες (Gillon& Dodd, 1993.Wiig & Fleischmann, 1980. Wiig et al., 1983. Gillon & Dodd, 1994). Συνε-πώς, ενισχύονται οι θεωρίες που προβάλλουν ένα σύστημα ιεραρχημένωνγλωσσικών δεξιοτήτων, τοποθετώντας τη φωνολογία στο χαμηλότερο ε-πίπεδο, πριν από τη σύνταξη και τη σημασιολογία (Aram & Nation, 1975.Shankweiler et al., 1992).Αυτά τα ζητήματα επιβάλλουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνησητης αλληλεξάρτησης των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας, τωνσημασιολογικών, συντακτικών γλωσσικών δεξιοτήτων και της αναγνω-
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στικής ικανότητας.Σχετικές έρευνες, με αντικείμενο τις γλωσσικές διαταραχές, έχουν κα-ταδείξει ότι τα γλωσσικά ελλείμματα συνδέονται στενά με τις αναγνωστι-κές δυσκολίες. Σε πολλές περιπτώσεις προηγούνται και συνδέονται αιτιω-δώς με τις αναγνωστικές δυσκολίες. Πολλά παιδιά με αναγνωστικές δυ-σκολίες έχουν διαταραχές της γλωσσικής ανάπτυξης, που εκδηλώνονταικυρίως ως προβλήματα ανάγνωσης με την είσοδό τους στο σχολείο. Ενώτα γλωσσικά προβλήματα διαδραματίζουν συχνά έναν αιτιώδη ρόλο στιςαναγνωστικές δυσκολίες, είναι πιθανόν, ωστόσο, να είναι μια συνέπειατων δυσκολιών στην ανάγνωση. Τα παιδιά που παρουσιάζουν χαμηλές ε-πιδόσεις στην ανάγνωση, ως αποτέλεσμα των αναγνωστικών τους δυσκο-λιών, αποφεύγουν συστηματικά την ανάγνωση και κατά συνέπεια απο-κτούν περιορισμένη γλωσσική εμπειρία, δεδομένου ότι, η ανάγνωση απο-τελεί μια βασική πηγή εμπλουτισμού του λεξιλογίου και της ανάπτυξης τηςγραμματικής. Αυτή η περιορισμένη γλωσσική εμπειρία, με τη σειρά τηςσταδιακά, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς στη γλωσσική ανάπτυξητων παιδιών (Stothard et al., 1996). Επομένως, "ως αποτέλεσμα της περιο-ρισμένης αναγνωστικής εμπειρίας, οι αδύνατοι αναγνώστες οι οποίοι δενέχουν απαραίτητα μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή σύντομα θα εμ-φανίσουν γλωσσικά προβλήματα" (Catts & Kamhi, 1999, pp. 99).Τα ευρήματα πολλών ερευνητικών προσπαθειών υποστηρίζουν ότιπίσω από τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην ανάπτυξη και χρήση τουπροφορικού και γραπτού λόγου, ελλοχεύουν προβλήματα στη φωνολογικήεπεξεργασία, δυσκολίες, δηλαδή, στις γλωσσικές λειτουργίες που χρησιμο-ποιούν φωνολογικές πληροφορίες (Stanovich  et al., 1997. Catts, 1989.Rack et al., 1994. Wagner et al., 1997. Wagner  et al., 1994. Wagner,Torgesen, 1987. Jorm & Share, 1983).Τελευταία, υπάρχει η συναίνεση ότι "ένα έλλειμμα σε κάποια τομέατης φωνολογικής επεξεργασίας είναι η αιτία των περιπτώσεων των μαθη-σιακών δυσκολιών" (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999).

Ικανότητες φωνολογικής επεξεργασίαςΗ σημασία της φωνολογικής επεξεργασίας δεν περιορίζεται μόνο στηνκατανόηση της προφορικής γλώσσας, αλλά διαδραματίζει έναν καθοριστι-
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κό ρόλο στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας,ιδιαίτερα στα αλφαβητικά συστήματα γραφής ((Bradley & Bryant, 1983.Kamhi & Carts, 1986. Wagner & Torgesen, 1987. Katz, 1986. Stanovich,1988. Shankweiler et al., 1992. Wagner et al., 1993. Snowling, 1995. Stone& Brady, 1995. Badian, 1996).Ο όρος "φωνολογική επεξεργασία" (phonological Processing) αναφέ-ρεται στις διάφορες γλωσσικές διεργασίες οι οποίες χρησιμοποιούν τιςφωνολογικές πληροφορίες, ειδικότερα τη φωνητική δομή της γλώσσας,κατά την επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών σε γραπτή (ανάγνωση,γραφή) ή προφορική μορφή (ακρόαση, ομιλία), στη βραχυπρόθεσμη καιμακροπρόθεσμη μνήμη (Jorm & Share, 1983).Η δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των γλωσσικών διεργασιών εμφανί-ζεται κάπως ανεξάρτητη από τη γενική γνωστική ικανότητα, αλλά ιδιαίτε-ρα σχετική με την ανάπτυξη της ανάγνωσης (Stanovich, 1986b). Υποστηρί-ζεται ότι, πίσω από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη και χρήση της γραπτήςγλώσσας (αναγνώριση λέξης στην ανάγνωση, κατανόηση ανάγνωσης), ε-νυπάρχουν ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία (Jorm & Share, 1983.Frith, 1981. Liberman & Shankweiler, 1985. Stanovich, 1986a. Wagner &Torgesen, 1987. Catts, 1989). Οι επιδόσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δοκιμασίες φωνο-λογικής επεξεργασίας είναι εντυπωσιακά προγνωστική για τις μετέπειτααναγνωστικές τους δεξιότητες (Adams, 1990. Gough et al., 1992. Goswami& Bryant, 1990). Αυτές οι ικανότητες φαίνεται να σχετίζονται έντονα με τηδυνατότητα ανάγνωσης και στα παιδιά σχολικής ηλικίας αλλά και στους ε-νήλικες (Felton  et al., 1990. Pennington et al., 1990. Pratt & Brady, 1988).Αρκετές διαχρονικές μελέτες εκπαίδευσης - άσκησης σε αρχάριους α-ναγνώστες, έχουν αναδείξει την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων μεταξύ της α-νάπτυξης των ικανοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας και της απόκτησηςτων ικανοτήτων ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης. Μερικές ικανότητες φωνο-λογικής επεξεργασίας ασκούν μια ουσιαστική αιτιώδη επίδραση στην με-τέπειτα ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάγνωσης σε επίπεδο λέξης, ενώ, α-ντίθετα, η γνώση των γραμμάτων, ασκεί μια μικρότερη αιτιώδη επίδρασηστη μετέπειτα ανάπτυξη των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας(Ball & Blachman, 1988. Bradley & Bryant, 1985. Ehri, 1987. Lundberg etal., 1988. Perfetti et al., 1987. Wagner et al., 1994. Wagner et al., 1997). Ανκαι ένα έλλειμμα σε κάποια διάσταση της φωνολογικής επεξεργασίας ε-
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κτιμάται ως η αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών (Bruck, 1990. Bruck&Treiman, 1990. Felton & Wood, 1990. Olson et al., 1990. Shankweiler &Liberman, 1989. Stanovich & Siegel, 1994), το σημαντικότερο σημείο, ω-στόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των αναγνωστικών δυσκο-λιών, είναι στο επίπεδο αποκωδικοποίησης (decoding) των λέξεων και τωνσυστατικών τους. Η ικανότητα, δηλαδή, μετασχηματισμού των γραφημά-των ή των ομάδων τους σε φθόγγους, προκειμένου να καταστεί δυνατή ηπρόσβαση στους φωνολογικούς κώδικες της λέξης για να προφερθεί σω-στά.Υποστηρίζεται ότι τα ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία ευθύ-νονται για τις διαφορές στην αντίληψη, στην κωδικοποίηση και χρήση,καθώς και στην ανάκτηση (recall) λεκτικών πληροφοριών ανάμεσα στουςκαλούς αναγνώστες και σ΄ αυτούς που, ενώ έχουν κανονικό δείκτη νοημο-σύνης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση (Liberman &Shankweiler, 1985. Mann & Brady, 1988. Rack et al., 1992. Stanovich, 1986.Stanovich, 1985. Stanovich, 1988. Vellutino & Scanlon, 1987a. Wagner,1988). Οι παραπάνω έρευνες αφορούσαν μαθητές με δυσκολίες ειδικάστην ανάγνωση, οι οποίες δεν ήταν αποτέλεσμα μιας γενικότερης χαμηλήςεπίδοσης ή περιορισμένης γνωστικής ικανότητας. Αντίθετα, ελάχιστες έ-ρευνες έχουν γίνει σε αναγνώστες με αναγνωστικές δυσκολίες, κανονικήνοημοσύνη, αλλά γενικά χαμηλότερη γνωστική ικανότητα (Hurford  et al.,1993. Stanovich, 1988).Οι Wagner & Torgesen (1987) προσπάθησαν να εξετάσουν αν η φω-νολογική επεξεργασία είναι μια γενική ικανότητα ή μια μεταγλωσσικήσυνδυαστική ικανότητα ανεξάρτητων ικανοτήτων. Με βάση τη μελέτητους σε διαχρονικές και σε πειραματικές έρευνες, πρότειναν ότι "σε κάποιοβαθμό είναι γενική (ικανότητα) διαμέσου των δραστηριοτήτων" (pp. 207),λόγω της σημαντικής αλληλοσυσχέτισης των δοκιμασιών που αξιολογούντα διάφορα είδη της. Πρότειναν ως μια εμπειρική βάση για τη διάκρισητων μερών -της επίγνωσης και της κωδικοποίησης-, τις δοκιμασίες που με-τρούν καθένα από τα δυο είδη της φωνολογικής επεξεργασίας και εξηγούνπολύ καλά τις διαφορές στις μειωμένες αναγνωστικές ικανότητες. Επιπλέ-ον έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη αυτών των δύο ευρύτερων διαστά-σεων της φωνολογικής επεξεργασίας, με πολλαπλές διαστάσεις η καθεμιά,οι οποίες εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα συσχετιζόμενες με την ικανότητατης γραπτής γλώσσας (Hurford  et al., 1993. Liberman & Shankweiler,
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1985. Mann & Brady, 1988. Wagner & Torgesen, 1987. Wagner et al., 1993).Αναφέρονται δυο διαστάσεις της κωδικοποίησης: η φωνολογική ανα-κωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση (phonological recoding in lexicalaccess) και η φωνολογική ανακωδικοποίηση στην ενεργό μνήμη (phoneticrecoding in working memory) (Liberman & Shankweiler, 1985. Wagner &Torgesen, 1987. Vellutino & Scanlon, 1987a). Και οι δυο διαστάσεις εμπε-ριέχουν πολλαπλές διαδικασίες που απαιτούν μνήμη και κωδικοποίηση α-πό τη μια μορφή αναπαράστασης (απεικόνισης) σε μια άλλη (π.χ. γραπτάσύμβολα ανακωδικοποιούνται για να αναπαρασταθούν σε ένα φωνητικάβασισμένο σύστημα). Διάφορες μελέτες επιχειρούν να εξετάσουν τις σχέ-σεις αυτών των ικανοτήτων της φωνολογικής επεξεργασίας και της ανα-γνωστικής ικανότητας (Wagner et al., 1993. Stone & Brady, 1995. Vellutinoet al., 1994).Οι Gottardo et al., (1996) αναφέρουν ότι η βιβλιογραφία παρέχει στα-θερά ερείσματα για την αποδοχή της σχέσης των ικανοτήτων φωνολογι-κής επεξεργασίας και της αναγνωστικής ικανότητας και πρότειναν ότι ταμελλοντικά διερευνητικά ερωτήματα θα πρέπει να στοχεύουν στην ανί-χνευση της συσχέτισης μεταξύ αυτών των ικανοτήτων και σε πιο σύνθεταεπίπεδα της γλώσσας, της μνήμης και των γνωστικών διεργασιών.Τα ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση, στη φωνολογική ανακωδι-κοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση και στη φωνητική ανακωδικοποίησηστην ενεργό μνήμη, εμφανίζονται να είναι και η αιτία πολλών δυσκολιώναποκωδικοποίησης και ο κοινός παρονομαστής σε παιδιά που αντιμετωπί-ζουν αναγνωστικές δυσκολίες.Η φωνολογική επίγνωση είναι μια μεταγλωσσική ικανότητα (Liber-man & Shankweiler, 1985) με την οποία το άτομο υπερβαίνει πλέον την ε-πικοινωνιακή πρόθεση της γλώσσας και κατανοεί την εσωτερική της δομή(Chaney, 1992). Είναι η συνειδητή ικανότητα πρόσβασης στη φωνητικήδομή της γλώσσας, του να αντιλαμβάνεται, να εντοπίζει και να χειρίζεταιμε επιδεξιότητα τα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου. Η γνώση αυτή,μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκμάθηση της γραπτής μορφής της γλώσ-σας (Goswami, 1986. Goswami, 1988. Liberman et al., 1985). Περιλαμβάνειικανότητες, όπως αυτές της αναγνώρισης, απομόνωσης, ταύτισης, ανάλυ-σης, σύνθεσης, προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης φωνημάτων, γιατην παραγωγή νέων λέξεων ή ψευδολέξεων (Jorm & Share, 1983. Liberman& Shankweiler, 1985. Wagner & Torgesen, 1987. Blachman, 1994. Ball,
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1993. Stanovich, 1988. Torgesen, 1996).Δεν υπάρχει, ωστόσο, απόλυτη ταύτιση των απόψεων για το αν αυτέςοι ικανότητες αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις μιας βασικής ικανότη-τας ή μια συνάθροιση ξεχωριστών αλλά συσχετιζόμενων ικανοτήτων. Στηνανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, υποστηρίζεται σε κάποιο βαθμόότι η φωνολογική επίγνωση είναι μια γενική ικανότητα με πολλαπλές δια-στάσεις μεταβαλλόμενης πολυπλοκότητας (Lenchner et al., 1990. Spector,1995. Vellutino & Scanlon, 1987. Wagner, 1986. Wagner & Torgesen, 1987.Yopp, 1988). Απ’ αυτές, η ανάλυση (segmenting), η σύνθεση (blending) καιο εντοπισμός (Detection) παρουσιάζουν υψηλό συσχετισμό (Lenchner etal., 1990. Wagner, 1988), σε αντίθεση με την ομοιοκαταληξία (rhyme) πουη σχέση της με τις άλλες δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης εμφανί-ζεται λιγότερο ισχυρή (Yopp, 1988).Η σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και των ικανοτήτων α-νάγνωσης και ορθογραφίας, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, έχει καταδειχθείισχυρή από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών (Blachman, 1983. Blachman &James, 1985. Bradley & Bryant, 1983. Juel et al., 1986. Lundberg et al., 1980.Mann & Liberman, 1984. Share et al.,  1984. Ehri, 1991. Juel, 1991. Sulzdy &Teale, 1991. Yopp, 1988. Wagner & Torgesen, 1987. Williams, 1984.Williams, 1986).Μια πηγή δυσκολίας, που μερικά παιδιά αντιμετωπίζουν στην εκμά-θηση της ανάγνωσης, "είναι η σύνθετη σχέση μεταξύ γραφήματος, φθόγ-γου και λέξης, που χαρακτηρίζει τα αλφαβητικά συστήματα γραφής"(Lewkowicz, 1980, pp. 690). Αυτή η σχέση αναφέρεται ως αλφαβητική κα-τανόηση (alphabetic understanding). Πλήθος ερευνών έχουν εξετάσει τορόλο και τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης με την αλφαβητική κατα-νόηση (Ball & Blachman, 1991. Byrne & Fielding-Barnsley, 1989. Spector,1995. Stanovich, 1985. Vellutino & Scanlon, 1987a). Η αλφαβητική κατα-νόηση αναφέρεται στη γνώση ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν φθόγ-γους και ότι όλες οι λέξεις, ως σύνολα γραφημάτων, ενσωματώνουν μιαφωνητική δομή ξεχωριστών φθόγγων. Προκειμένου να "μαθευτεί" η αντι-στοιχία φθόγγου - γραφήματος, τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν, αφενόςμεν ότι οι προφορικές λέξεις μπορούν να χωριστούν σε συλλαβικές καιφωνημικές μονάδες (ανάλυση), αφετέρου δε ότι οι λέξεις (προφορικές) εί-ναι σύνολα διαφορετικών φθόγγων (σύνθεση) (Chaney, 1992). ΟιLindamood et al. (1992), θεωρούν ότι "η επίγνωση της εσωτερικής φωνο-
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λογικής δομής των λέξεων, είναι ένας αιτιώδης παράγοντας μαζί με τηναλφαβητική κατανόηση για την επιτυχία στην αναγνώριση της λέξης" (pp.242), δεδομένου ότι η πρόσβαση στο εσωτερικό λεξικό είναι ανεπιτυχής,χωρίς την επιτυχή αποκωδικοποίηση. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω ικανό-τητες καθιστούν ικανό τον αναγνώστη να μεταφράζει ανεξάρτητα ένα ο-πτικό σύμβολο σε ένα ήχο ή, όπως η Spector εξέφρασε, να μπορεί να "απο-κρυπτογραφεί τον κώδικα αντιστοιχώντας τα γράμματα με φθόγγους"(Spector, 1995), δηλαδή να αποκωδικοποιεί. Η Lewkowicz (1980) εκφρά-ζει την άποψη ότι από τις ικανότητες φωνολογικής επίγνωσης, ξεχωρίζουνως ουσιαστικές, η σύνθεση και η ανάλυση, εξαιτίας της "αμεσότητας τηςσχέσης τους με την αποκωδικοποίηση" (pp. 691).Δεδομένου ότι τα σύμβολα του αλφαβήτου αντιπροσωπεύουν τη βα-σική φωνολογική δομή της γλώσσας μας, κάθε λέξη είναι μια φωνολογικήδομή είτε στην προφορική είτε στη γραπτή της μορφή. Επομένως τα παι-διά και οι ενήλικες πρέπει να έχουν επίγνωση της φωνολογικής δομής τωνλέξεων για "να έχουν πλήρη πρόσβαση στην αλφαβητική αρχή, στην απο-κωδικοποίηση και στην ορθογραφία" (Lindamood et al., 1992, pp. 256).Τα παιδιά που κατέχουν ήδη ή που διδάσκονται τις δεξιότητες επί-γνωσης (ακόμα και αυτή την απλή της ομοιοκαταληξίας) βρίσκονται σεπλεονεκτικότερη θέση όσον αφορά στην εκμάθηση της ανάγνωσης, έναντιαυτών που η φωνολογική τους επίγνωση είναι χαμηλή (Chaney, 1992).Γνωρίζοντας τους ήχους της ομιλίας αποκτούν τη γνώση για την αντιστοι-χία φθόγγου-γραφήματος (αλφαβητική κατανόηση) γρηγορότερα και α-κριβέστερα και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αυτήν την γνώση στην απο-κωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Σε προχωρημένο επίπεδο ανάγνωσηςη φωνολογική επίγνωση, είναι τόσο αυτοματοποιημένη, έτσι που ο ανα-γνώστης να μη συνειδητοποιεί ότι πραγματοποιείται η ανάλυση της λέξης.Ένα άλλο σημείο, στο οποίο συγκλίνουν τα συμπεράσματα σχετικώνερευνών με παιδιά που παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες είναι ότιεμφανίζουν προβλήματα στη φωνολογική μνήμη, δηλαδή στην κωδικοποί-ηση και διατήρηση των φωνολογικών πληροφοριών στην ενεργό μνήμη."O όρος ενεργός μνήμη, αναφέρεται σε ένα σύστημα του εγκεφάλου το ο-ποίο παρέχει προσωρινή διατήρηση και χειρισμό των πληροφοριών πουαπαιτούνται για σύνθετες γνωστικές διεργασίες, όπως η γλωσσική κατα-νόηση, η μάθηση και η σκέψη" ( Baddeley, 1992, pp. 255).Τα ελλείμματα στην ενεργό μνήμη φαίνεται να συνδέονται με τη δυ-
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σκολία κωδικοποίησης του φωνολογικού υλικού, ενώ η δυνατότητα νακωδικοποιηθεί το σημασιολογικό υλικό μπορεί να είναι ανεπηρέαστη(Jorm 1983). Σε μια έρευνα που αναφέρεται από τον Catts (1989), οι Byrne& Shea (1979) διερεύνησαν τη χρήση των φωνολογικών κωδίκων στημνήμη σε καλούς και αδύνατους αρχάριους αναγνώστες. Τα υποκείμενα ά-κουσαν μια συνεχόμενη λίστα λέξεων και τους ζητήθηκε να αποφανθούνεάν κάθε λέξη είχε εμφανιστεί νωρίτερα στον κατάλογο. Μερικές λέξεις εί-χαν σημασιολογική σχέση με τις λέξεις που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα(π.χ., city, town), ενώ άλλες συσχετίστηκαν φωνητικά (π.χ., Home καιcomb). Οι λανθασμένες θετικές απαντήσεις λήφθηκαν ως ενδείξεις για τοπώς οι λέξεις κωδικοποιήθηκαν στη μνήμη. Για παράδειγμα, εάν οι λέξειςκωδικοποιήθηκαν από την άποψη των φωνητικών χαρακτηριστικών γνω-ρισμάτων τους, οι λανθασμένες θετικές απαντήσεις έπρεπε να εμφανι-στούν συχνότερα στις φωνητικά σχετικές λέξεις. Τα αποτελέσματα έδειξανότι οι καλοί αναγνώστες έδωσαν λανθασμένες θετικές απαντήσεις και γιατις σημασιολογικά και για τις φωνητικά σχετικές λέξεις, δείχνοντας ότικωδικοποίησαν και τα φωνητικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικάγνωρίσματα στη μνήμη. Οι αδύνατοι αναγνώστες, ωστόσο, έκαναν αρκετάλάθη με βάση τη σημασία, αλλά σχεδόν κανένα λάθος βασισμένο στη φω-νητική ομοιότητα. Οι Byrne & Shea κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο φω-νολογικός κώδικας που καταλαμβάνει μια μοναδική θέση στη μνήμη στουςπερισσότερους ανθρώπους, δεν φέρνει το συνηθισμένο φορτίο στους αρ-χάριους αδύνατους αναγνώστες. Σε πανομοιότυπα συμπεράσματα έχουνκαταλήξει και άλλες μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν φωνητικά πα-ρόμοιες και ανόμοιες λέξεις και προτάσεις (Brady et al., 1983. Mann et al.,1980. McBride-Chang, 1996).Η άποψη, ότι τα ελλείμματα στην ενεργό μνήμη, φαίνεται να εντοπίζο-νται στη φωνολογική μνήμη, ενισχύεται από τη θέση, ότι η οπτικό-χωρικήμνήμη τείνει να λειτουργεί κανονικά στα παιδιά με τις αναγνωστικές δυ-σκολίες, σε σύγκριση με τους κανονικούς αναγνώστες (Snowling, 1991.Torgesen, 1985).Η φωνολογική μνήμη έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον γιαθέματα που αφορούν στην ανάγνωση και στις δυσκολίες της, δεδομένου ότιη εκμάθηση της ανάγνωσης θεωρείται "ένα μεγάλο κατόρθωμα της λεκτικήςμνήμης και είναι σαφές ότι τα προβλήματα σ’ αυτήν την περιοχή είναι πιθα-νές αιτίες των αναγνωστικών προβλημάτων" (Snowling, 1991, pp. 62).
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Η δόμηση των κωδίκων για συγκεκριμένα στοιχεία στην μακροπρόθε-σμη μνήμη, συντελείται σταδιακά μέσα από μια "κωδικοποιητική" διαδι-κασία, κατά την οποία τα στοιχεία αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας, σε επα-ναλαμβανόμενες περιστάσεις. Αυτοί οι κώδικες ή οι αναπαραστάσεις γίνο-νται τελικά αρκετά διακριτοί, προσβάσιμοι και διαρκείς, ώστε να ενισχύ-ουν την διεξαγωγή ποικίλων διεργασιών (Dempster, 1985). Κατά την α-κρόαση και την ανάγνωση, αυτοί οι κώδικες ενεργοποιούνται αυτόματα.Για παράδειγμα, το ακουστικό ή οπτικό ερέθισμα ενός στοιχείου, όπως μιαλέξη ή ένα αριθμητικό ψηφίο σε μια δοκιμασία ενεργού μνήμης, υποκινείλειτουργίες επεξεργασίας, που ενεργοποιούν στη συνέχεια τον αποθηκευ-μένο στην μακροπρόθεσμη μνήμη κώδικα.Αν οι δυσκολίες των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης σε προφορι-κές δραστηριότητες ενεργού μνήμης είναι πρωταρχικά το αποτέλεσμα α-νεπαρκών ή υποβιβασμένων φωνολογικών αναπαραστάσεων, τα παιδιάαυτά θα έπρεπε να εκτελούν χωρίς πρόβλημα μνημονικές δραστηριότητες,που δεν απαιτούν ή δεν επιτρέπουν φωνολογική κωδικοποίηση. Πράγματι,ομάδες παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, που έχουν χαμηλή επίδοση σεπροφορικές δοκιμασίες, μπορούν να ανακαλέσουν στη μνήμη κανονικά άλ-λους, μη φωνολογικά κωδικοποιημένους, τύπους πληροφοριών (Katz et al.,1981). Τα συμπεράσματα αυτά υποδεικνύουν ότι δεν είναι το μνημονικόσύστημα των παιδιών αυτό καθ' εαυτό που είναι ελλιπές, αλλά μάλλον οικώδικες ή οι αναπαραστάσεις, που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένοτύπο πληροφοριών.Οι ικανότητες κωδικοποίησης και η διατήρηση των πληροφοριών είναικαθοριστικές για την ανάγνωση των λέξεων, οι οποίες προσεγγίζονται με τηχρήση της στρατηγικής της φωνολογικής ανακωδικοποίησης (recoding). Ηφωνολογική ανακωδικοποίηση είναι ο μετασχηματισμός των γραπτών συμ-βόλων (π.χ. γραπτές λέξεις) στα φωνολογικά τους ισοδύναμα, καθιστώνταςέτσι δυνατή την διατήρησή τους, με βάση τις φωνολογικές τους ιδιότητες,καθόσον πραγματοποιείται η αναζήτησή τους στο νοητικό λεξικό ή συνεχί-ζεται η ανάγνωση της πρότασης, προκειμένου να κατανοηθεί (Jorm & Share,1983). Συνακόλουθα, επειδή η φωνολογική ανακωδικοποίηση φαίνεται ναείναι καθοριστική για την ανάγνωση, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, οιδυσκολίες στην φωνολογική κωδικοποίηση, στη διατήρηση ή/και στην πα-ραγωγή, πιθανόν, να συμβάλλουν στις αναγνωστικές δυσκολίες, ανεξάρτητααπό τη φωνολογική επίγνωση (Perfetti, 1985).



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 215
Τα παιδιά με δυσκολίες στη φωνολογική κωδικοποίηση αναμένεται,επίσης, ότι θα εμφανίσουν δυσκολίες καθώς μαθαίνουν να αξιοποιούν τηναλφαβητική κατανόηση (τις γνώσεις τους για το συσχετισμό γραφήματος-φθόγγου), προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τις γραπτές λέξεις. Συγκε-κριμένα, μπορεί να αποδειχτεί ένα δύσκολο εγχείρημα, αυτό της σχεδόνταυτόχρονα συνεχόμενης αναγνώρισης, σύγκρισης και σύνθεσης, διαδικα-σίες, δηλαδή, που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των λέξεων μέσω φω-νολογικο-αναλυτικών στρατηγικών (Torgesen et al., 1990).Επίσης, οι αρχικές "ανεπαρκείς φωνολογικές αναπαραστάσεις" (Reed,1989, pp. 271) ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολίες επίγνωσης των φω-νολογικών δομών της προφορικής γλώσσας. Αυτές οι ανεπαρκείς αναπα-ραστάσεις πιθανόν, στη συνέχεια, να προκαλέσουν ελλείμματα στη φθογ-γική επίγνωση, στην αλφαβητική αρχή, στην αναγνώριση λέξης, και στηλεκτική ενεργό μνήμη, επειδή οι ελλιπείς φωνολογικές αναπαραστάσειςπιθανόν να καταστήσουν τα προφορικώς παρουσιασμένα ερεθίσματα δυ-σκολότερα διατηρημένα στη μνήμη.Συμπερασματικά, στους αδύνατους αναγνώστες, η χρήση του φωνο-λογικού κώδικα για την διατήρηση των λεκτικών πληροφοριών στην ενερ-γό μνήμη, εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματική (Cohen & Netley, 1981.Baddeley, 1986). Δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ένα γενικότερο έλλειμμαενεργού μνήμης αλλά μάλλον ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη φωνολογι-κή κωδικοποίηση στην ενεργό μνήμη που προσδιορίζεται ως βάση της πε-ριορισμένης επίδοσής τους στις δραστηριότητες έκτασης της μνήμης  σεσχέση με γλωσσικό υλικό (Brady,1991. Jorm 1983. Wagner & Torgesen,1987). Επιπλέον, τα ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη, δεν φαίνονται ναείναι μια συνέπεια των αναγνωστικών δυσκολιών, δεδομένου ότι η επίδο-ση στις δοκιμασίες μνήμης στην προσχολική ηλικία είναι προγνωστική τηςαναγνωστικής ικανότητας στις πρώτες τάξεις (Mann & Liberman, 1984.Ellis & Large 1987. Torgesen et al., 1994).Ένας άλλος ισχυρισμός δέχεται ότι τα προβλήματα των αδύνατων α-ναγνωστών στη χρήση των φωνολογικών κωδίκων στην ενεργό μνήμη,πιθανόν να είναι απόρροια των προβλημάτων ανάκτησης των φωνολογι-κών κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Για να είναι εφικτή η διατή-ρηση μιας ακολουθίας οικείων στοιχείων (π.χ. αριθμητικά ψηφία, γραφή-ματα, λέξεις) στην ενεργό μνήμη προαπαιτείται η ενεργοποίηση ή η ανά-κτηση των φωνολογικών αναπαραστάσεών τους από τη μακροπρόθεσμη
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μνήμη. Τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν χαμηλή επί-δοση στις δοκιμασίες που απαιτούν διατήρηση των λεκτικών πληροφο-ριών στην ενεργό μνήμη εξαιτίας του μειωμένου ρυθμού ανάκτησης τωνφωνολογικών κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η επιβράδυνση δη-λαδή στην ανάκτηση, πιθανόν να καθυστερεί τη διατήρηση των στοιχείωνστην ενεργό μνήμη και έτσι να εξαντλείται το χρονικό διάστημα επεξεργα-σίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη λεκτική επανάληψη ή άλ-λες υψηλότερου επιπέδου διαδικασίες (Torgesen & Houck, 1980. Spring &Perry, 1983).
Φωνολογική ανακωδικοποίηση για τη λεξιλογική  πρόσβαση -Διαδικασίες αναγνώρισης των λέξεωνΟι διαδικασίες αναγνώρισης των γραπτών λέξεων είναι ένας σημαντι-κός, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αναγνωστική ικανότητα,αφού μ’ αυτές ο αναγνώστης αποκρυπτογραφεί το γραπτό κώδικα προ-κειμένου να κατανοήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων.Χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία της κατανόησης στην ανάγνωση, ηικανότητα στην αναγνώριση λέξης είναι τόσο καθοριστική στη συνολικήδιαδικασία, που μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα αντιπροσωπευτικό διαγνω-στικό μέσο – «εργαλείο», χρήσιμο για τις εκπαιδευτικές μεθόδους. Όπωςυποστηρίζει η Stanovich K. (1991) "αν και είναι πιθανόν η ικανότητα ε-παρκούς αναγνώρισης των λέξεων να συνοδεύεται από μειωμένες δυνατό-τητες κατανόησης, το αντίστροφο ουσιαστικά δεν εμφανίζεται ποτέ. Ποτέδεν έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ούτε αναμένεται θεωρητικά, ότι κάποια εκ-παιδευτική καινοτομία θα μπορούσε να οδηγήσει στην καλή αναγνωστικήκατανόηση χωρίς την παρουσία τουλάχιστον επαρκούς ικανότητας ανα-γνώρισης λέξεων" (pp. 418). Με δεδομένο ότι η ικανότητα αναγνώρισηςλέξεων θα είναι ένα υποπροϊόν οποιασδήποτε επιτυχούς προσέγγισηςστην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας -ανεξάρτητα κατά πόσο ηπροσέγγιση στοχεύει ή όχι συγκεκριμένα στην αναγνώριση της λέξης- οιμειωμένες ικανότητες στην αναγνώριση των λέξεων είναι πάντα ένας προ-γνωστικός δείκτης των δυσκολιών στην ανάπτυξη της ικανότητας της α-ναγνωστικής κατανόησης (Stanovich, 1991).Κατά την επεξεργασία του προφορικού λόγου, η πρόσβαση στις έν-
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νοιες των λέξεων συντελείται μέσω των φωνολογικών αναπαραστάσεώντους. Τα ακουστικά - φωνητικά χαρακτηριστικά των λέξεων ενεργοποιούνάμεσα τις αντίστοιχες φωνολογικές αναπαραστάσεις τους στο νοητικό λε-ξικό. Οι φωνολογικές αναπαραστάσεις συνδέονται άμεσα με τις έννοιεςτων γνωστών λέξεων, δεδομένου ότι "αυτές οι πληροφορίες καταχωρού-νται μαζί, για κάθε λέξη στο νοητικό λεξικό" (Kamhi & Catts, 1999, pp. 8).Επομένως η αναγνώριση των προφορικών λέξεων συνίσταται στην προ-σπάθεια ταύτισης, συνταιριάσματος των ακουστικό-φωνητικών χαρακτη-ριστικών των λέξεων με τις φωνολογικές τους αναπαραστάσεις (Kamhi &Catts, 1999. Πόρποδας, 2002).Αντίστοιχα, κατά την ανάγνωση, η πρόσβαση στις έννοιες των γρα-πτών λέξεων αναμένεται ότι πραγματοποιείται μέσω των φωνολογικών α-ναπαραστάσεών τους, οι οποίες ήδη υπάρχουν καταχωρημένες στο νοητι-κό λεξικό του αναγνώστη, αφού οι φωνολογικές αναπαραστάσεις που δη-μιουργούνται κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης είναι οι ίδιες που χρησι-μοποιούνται στην επεξεργασία του προφορικού λόγου. Κατά συνέπεια, ηαναγνώριση των γραπτών λέξεων και κατ’ επέκταση, η ίδια η διαδικασίατης ανάγνωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία μετατροπής τηςγραπτής αναπαράστασης των λέξεων σε φωνολογική (Πόρποδας, 2002),προκειμένου να καταστεί δυνατή η λεξιλογική πρόσβαση (lexical access),χωρίς ωστόσο να θεωρείται η μοναδική. Σε αντίθεση με την επεξεργασίατου προφορικού λόγου, κατά την οποία η πρόσβαση στις έννοιες των λέ-ξεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των φωνολογικών αναπαρα-στάσεών τους, κατά την ανάγνωση η πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί είτεμέσω μιας έμμεσης διαδρομής (διαμέσου των φωνολογικών αναπαραστά-σεων), είτε μέσω μιας άμεσης, δηλαδή από τις οπτικές αναπαραστάσειςτων λέξεων (Kamhi & Catts, 1999).Η υπόθεση για την ύπαρξη δύο πιθανών διαδρομών για την αναγνώ-ριση των λέξεων και το γεγονός ότι μπορούν να ερμηνεύσουν με επιτυχίατην ποικιλία των διαφορών στην αναγνωστική ικανότητα, οδήγησε στηαύξηση της δημοτικότητας των μοντέλων διπλής-διαδρομής (dual routemodels) (Paap & Noel, 1991. CosJett, 1991. Behrmann & Bub, 1992) γιαπολλά χρόνια.Αυτά τα μοντέλα υποστηρίζουν δυο εναλλακτικές διαδικασίες πρό-σβασης: μια "άμεση οπτική διαδρομή πρόσβασης που δεν περιλαμβάνει τηφωνολογική διαμεσολάβηση και μια έμμεση διαδρομή διαμέσου της φω-
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νολογίας, η οποία χρησιμοποιεί τις καταχωρημένες γραφηματο-φωνολογικές αναπαραστάσεις" (Share & Stanovich, 1995, pp. 7).Ο όρος "φωνολογική ανακωδικοποίηση" (phonological recoding) α-ναφέρεται στη διαδικασία πρόσβασης στην έννοια, με τη χρήση των εκ νέ-ου κωδικοποιημένων φωνολογικών κωδίκων, που σημαίνει "τη μεταφοράαπό μια γραπτή λέξη στη λεξιλογική της αναφορά με την ανακωδικοποίη-ση των γραπτών συμβόλων σε ένα σύστημα φωνολογικής αναπαράστα-σης" (Wagner & Torgesen, 1987, pp. 192). Ο Torgesen (1985) περιγράφειτη λεξιλογική πρόσβαση που προκύπτει με τη διαμεσολάβηση της φωνο-λογικής ανακωδικοποίησης, ως τη διαδικασία κατά την οποία τα φωνολο-γικά στοιχεία των λέξεων πρέπει να ληφθούν από τις ορθογραφικές ανα-παραστάσεις τους. Στη συνέχεια, πρέπει να διατηρηθούν στη συγκεκριμέ-νη ακολουθία και να συντεθούν, ενώ, ταυτόχρονα, πραγματοποιείται στημακροπρόθεσμη μνήμη η αναζήτηση μιας ισότιμης συμβολοσειράς φωνη-μάτων (φωνολογική αναπαράσταση της λέξης) αντίστοιχης με εκείνη τηςακολουθίας των ανακτημένων φωνολογικών κωδίκων που προέκυψε απότη διαδικασία της σύνθεσης. Όταν πραγματοποιηθεί η ταύτιση ανάμεσαστη συγκεκριμένη ακολουθία που αναζητείται και σε μια αντίστοιχη στοεσωτερικό λεξικό, η λεξικολογική πρόσβαση έχει επιτευχθεί.Η προ-λεξιλογική φωνολογική ανακωδικοποίηση θεωρείται καθορι-στική στην απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας (Stanovich, 1991) και,υποστηρίζεται, ότι η ικανότητα φωνολογικής ανακωδικοποίησης σχετίζε-ται με την επιτυχία στα πρώτα στάδια της ανάγνωσης (Jorm & Share,1983). Η ικανότητα της φωνολογικής ανακωδικοποίησης μπορεί να ανα-δείξει διαφορές στην αναγνωστική ικανότητα και πέρα από τα αρχικάστάδια της ανάγνωσης, ακόμα και στους αναγνώστες του γυμνασίου. Έχειαποδειχθεί ότι η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία μπορούν να ανα-κωδικοποιηθούν οι ψευδολέξεις, διαφοροποιεί τους αδύνατους και τουςκαλούς αναγνώστες αρκετά καθαρά και με συνέπεια. Η ανακωδικοποίησητων ψευδολέξεων έχει χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την ικανότητα τηςφωνολογικής ανακωδικοποίησης, επειδή οι ψευδολέξεις δεν είναι καταχω-ρημένες στο λεξικό και, επομένως, μπορούν να προφερθούν μόνο με τηδιαδικασία της φωνολογικής ανακωδικοποίησης (Jorm & Share, 1983). Τοότι οι αδύνατοι αναγνώστες είναι λιγότερο καλοί στην ανακωδικοποίησητων ψευδολέξεων, έχει παρατηρηθεί σε παιδιά από την πρώτη μέχρι την έ-κτη τάξη δημοτικού (Hogaboam & Perfetti, 1978. Jorm, 1981. Seymour &
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Porpodas, 1980), καθώς και σε μαθητές γυμνασίου (Frederiksen, 1982).Στα πρώτα στάδια της απόκτησης της ανάγνωσης, τα παιδιά, πριν α-κόμα κατακτήσουν καλά-καλά τη γνώση για την αντιστοιχία γραφήματος– φθόγγου, επικεντρώνονται περισσότερο στο πλαίσιο, δίνοντας λιγότερηέμφαση σ’ αυτήν καθαυτή τη δομή της λέξης (Juel, 1991). Η διαδικασία τηςανάγνωσης φαίνεται ως προσπάθεια από την πλευρά του αναγνώστη ναεικάσει, μάλλον, μια άγνωστη λέξη αξιοποιώντας διάφορες στρατηγικές,όπως π.χ. τους αρχικούς φθόγγους ή την μορφή της λέξης, τα συμφραζό-μενα της ιστορίας κ.τ.λ.. Αν και αυτό μπορεί να αντανακλά πρόωρες δοκι-μές φωνολογικής ανακωδικοποίησης, απέχει από την πραγματική διαδι-κασία της μετατροπής μιας γραπτής λέξης στο φωνολογικό της ισοδύναμομέσω της αρχής της αντιστοιχίας γράφημα – φθόγγος (Wagner &Torgesen, 1987. Daneman, 1991). Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να διακρί-νουν κάθε φθόγγο, ξεκινούν να αποκωδικοποιούν τις γραπτές λέξεις, μερι-κές φορές επίπονα, εστιάζοντας την προσοχή τους σε κάθε γράμμα. Αυτή ημέθοδος θεωρείται σημαντική στο ξεκίνημα της ανάγνωσης, παρέχονταςέναν αξιόπιστο τρόπο αναγνώρισης της λέξης, που αντιμετωπίζεται γιαπρώτη φορά στην ορθογραφική της αναπαράσταση. Η αναγνώριση, του-λάχιστον για τις άγνωστες λέξεις, επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της φω-νολογικής ανακωδικοποίησης, που φαίνεται να είναι και το κλειδί της επι-τυχίας (Ehri & Wilce, 1985. Jorm & Share, 1983). Αν και αυτή η προσέγγισητων γραπτών λέξεων δεν είναι ένας επιθυμητός τρόπος ανάγνωσης, φαί-νεται όμως να εμφανίζεται φυσιολογικά κατά τη μετάβαση των παιδιώναπό την αλφαβητική αρχή στην αναγνώριση της λέξης. Και, ενώ για τουςπερισσότερους αναγνώστες αυτή η διαδικασία είναι μια αρχική μόνο προ-σπάθεια για τη φωνολογική ανακωδικοποίηση, οι αδύνατοι αναγνώστεςφαίνεται να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτήν την ανεπαρκή και ατελέ-σφορη στρατηγική, αν και ο τελικός σκοπός είναι η απρόσκοπτη ανάγνω-ση (Ehri, 1991).Καθώς, όμως, τα παιδιά αποκτούν εμπειρία, αρχίζουν να επεξεργάζο-νται ολοένα και μεγαλύτερα σύνολα γραφημάτων (συλλαβές) ή δομημέναορθογραφικά σύνολα (spelling patterns). Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τηνταχύτητα ανακωδικοποίησης, δεδομένου ότι παρέχει την ευχέρεια ανακω-δικοποίησης μιας ομάδας γραφημάτων ως μονάδα, παρά καθενός γραφή-ματος χωριστά (Torgesen, 1999). Έχει αποδειχθεί ότι οι λέξεις που εμπε-ριέχουν δομημένα ορθογραφικά σύνολα, με τα οποία είναι εξοικειωμένα τα
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παιδιά, ανακωδικοποιούνται ευκολότερα και γρηγορότερα (Bowey &Hansen, 1994. Trieman et al., 1990). Επιπλέον, η πρόσβαση με τη φωνολο-γική διαμεσολάβηση παρέχει μια θετική προσπάθεια εκμάθησης των α-γνώστων λέξεων, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης της οπτικής/ορθογραφικής αναπαράστασής τους με τη φωνητική τους απόδοση καιτη σημασία τους (Ehri, 1984, 1985).Οι επαναλαμβανόμενες θετικές προσπάθειες αναγνώρισης της λέξης,μέσω της φωνολογικής ανακωδικοποίησης, συντελούν στην καταχώρησητης λέξης στη μνήμη ως λέξη-εικόνα. Η παραπέρα σταδιακή καθιέρωσητων οπτικών / ορθογραφικών αναπαραστάσεων στη μνήμη, ως μελλοντι-κοί μηχανισμοί πρόσβασης για την αναγνώριση των λέξεων, έχει ως απο-τέλεσμα να μην απαιτείται η διαδικασία της ανάλυσης για την αναγνώρι-ση, δεδομένου ότι η μορφή της λέξης είναι επαρκής για την ενεργοποίησητων φωνολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών (Jorm & Share,1983. Ehri, 1985). Υπό αυτή την έννοια, φαίνεται ότι η καθιέρωση των ο-πτικών / ορθογραφικών κωδίκων (αναπαραστάσεων) βασίζεται στην ικα-νότητα φωνολογικής ανακωδικοποίησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρι-νιστεί ότι η άμεση πρόσβαση, η αναγνώριση δηλαδή της λέξης από τηνμορφή της, δεν βασίζεται στην κατά προσέγγιση "εικόνα" της λέξης ούτεσε μερικά μόνο γραφήματα, αλλά μάλλον στις πληροφορίες για όλα ταγραφήματα, που χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν επακριβώς την μορ-φή της (Adams, 1990). Η διαδικασία της φωνολογικής ανακωδικοποίησης,επομένως, δεν φαίνεται να καθορίζει τη δυνατότητα ανάγνωσης σε όλα τααναπτυξιακά επίπεδα. Αντιθέτως, υπάρχουν αποδείξεις για μια αναπτυξια-κή πορεία στη διαδικασία αναγνώρισης της λέξης: από την αναγνώρισημέσω της φωνολογικής ανακωδικοποίησης στα αρχικά στάδια της ανά-γνωσης, προς μια άμεση, οπτική πρόσβαση, σε πιο προχωρημένα στάδιαανάγνωσης (Ehri, 1985. Ehri & Wilce, 1985. Reitsma, 1984. Waters et al.,1984).Ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μόλις τα παιδιά αρχίσουν νααποκωδικοποιούν τις άγνωστες λέξεις χωρίς βοήθεια, η ορθογραφική α-ναπαράσταση των λέξεων συνδέεται στενά με τη σημασιολογική τους α-ναπαράσταση (Juel, 1991). Επομένως, υποστηρίζουν, ότι οι καλοί αναγνώ-στες έχουν πρόσβαση άμεσα, δηλαδή, κατευθείαν από την οπτική αναπα-ράσταση στις έννοιες των λέξεων, χωρίς τη διαμεσολάβηση της φωνολογι-κής ανακωδικοποίησης (Thibadeau et al., 1982). H Ehri  (1980,1984,1991)
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εξηγεί το αρχικό στάδιο εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής ως εν-σωμάτωση των ορθογραφικών πληροφοριών των λέξεων, στις γνωστέςφωνολογικές και σημασιολογικές/ γραμματικές πληροφορίες.Το στάδιο της ορθογραφικής επεξεργασίας (οπτικής αναγνώρισης)αρχίζει, όταν τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητική γνώση τωνδομημένων ορθογραφικών συνόλων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανα-γνωρίσουν τμήματα λέξεων οπτικά, χωρίς φωνολογική μετατροπή. Η ορ-θογραφική γνώση αυξάνεται, δεδομένου ότι οι αναγνώστες ανακωδικο-ποιούν φωνολογικά διαφορετικές λέξεις οι οποίες μοιράζονται, ωστόσο,παρεμφερείς ακολουθίες γραμμάτων. Αυτές οι ομοιότητες αναγνωρίζονταικαι αποθηκεύονται ως πληροφορίες (ορθογραφικά σύνολα) στη μνήμη.Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της ορθογραφικής μορφής μιας λέξηςστη μνήμη, μια άμεση, οπτική πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (ση-μασιολογικές, γραμματικές, φωνολογικές) εγκαθιδρύεται για εκείνη τη λέ-ξη. Η λέξη γίνεται μια λέξη-εικόνα. Η Ehri, εντούτοις, υπογραμμίζει ότι ηορθογραφική μορφή των λέξεων αποκτιέται μέσω της χρησιμοποίησηςτων γραμμάτων ως σύμβολα για τους φθόγγους. Εάν οι αναγνώστες δενείναι ικανοί να ανακωδικοποιήσουν φωνολογικά όλα τα γράμματα σε μιαλέξη, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την εκμάθηση της αναγνώρισηςτων γραμμάτων ή των ορθογραφικών μορφών σε διαφορετικές λέξεις. Hφωνολογική ανακωδικοποίηση, επομένως, παίζει ένα ρόλο στην απόκτησητου ορθογραφικού αναγνωστικού λεξιλογίου εξαρχής και είναι συνεπώςαπαραίτητη για την προώθηση της αναγνωστικής ικανότητας μέσω τηςορθογραφικής επεξεργασίας.Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια άμεση οπτική διαδρομή στη ση-μασιολογική μνήμη για την πρόσβαση στην έννοια της λέξης, χωρίς φωνο-λογική διαμεσολάβηση, θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη των ικα-νοτήτων αυτόματης αναγνώρισης των λέξεων. Χωρίς ορθογραφική γνώση,οι αναγνώστες θα έπρεπε να συνεχίζουν να αναγνωρίζουν τις πολυσύλλα-βες λέξεις, στηριζόμενοι στην πιο ανεπαρκή και χρονοβόρα, έμμεση φωνο-λογική διαδρομή για την πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη (Kamhi &Catts, 1999). Επιπλέον, όταν οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις των λέξεωνείναι καλά καταχωρημένες στη μνήμη, η αναγνώρισή τους μπορεί ναπραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς σχεδόν καμία προσπάθεια ή δέσμευσητης προσοχής (LaBerge & Samuels, 1974). Όσο πιο πλούσιο είναι το "ορθο-γραφικό" λεξιλόγιο που αναγνωρίζεται άμεσα, τόσο πιο ευχερής γίνεται η
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ανάγνωση των κειμένων. Η ελάχιστη προσπάθεια που απαιτείται για τηνάμεση αναγνώριση των λέξεων, παρέχει τη δυνατότητα στον αναγνώστηνα επικεντρώσει την προσοχή του αποτελεσματικά σε πιο σύνθετες διαδι-κασίες, που αφορούν στην κατανόηση του κειμένου (Perfetti, 1985). Η με-γάλη πλειοψηφία των γραπτών λέξεων φαίνεται να αναγνωρίζεται απότους ενήλικες καλούς αναγνώστες μέσω της άμεσης οπτικής πρόσβασης(Seidenberg et al., 1984. Waters et al., 1984. MCcusker et al., 1981).Αν και η σπουδαιότητα της φωνολογικής ανακωδικοποίησης στα αρ-χικά στάδια της ανάγνωσης είναι καλά τεκμηριωμένη (Stanovich, 1991), ηακριβής φύση του ρόλου που διαδραματίζει στην αναγνώριση της λέξηςστα μετέπειτα στάδια, αποτελεί αντικείμενο διαμάχης, σχετικά με τον τρό-πο με τον οποίο "αυτοματοποιείται" η αναγνώριση της λέξης.Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν μια κατηγορία μοντέλων, σύμφωναμε τα οποία οι φωνολογικοί κώδικες ενεργοποιούνται αυτόματα ως απο-τέλεσμα της οπτικής επεξεργασίας, δεν είναι υπό στρατηγικό έλεγχο καικαθορίζονται απλά κατά την πορεία της οπτικής πρόσβασης (Seidenberg,1985b. Seidenberg et al., 1984. Perfetti, 1985). Σύμφωνα με αυτά τα μοντέ-λα, οι φωνολογικές πληροφορίες είναι λιγότερο αναμεμειγμένες στις δια-δικασίες λεξικολογικής πρόσβασης του καλού αναγνώστη. Δεν υποστηρί-ζουν ότι οι φωνολογικές πληροφορίες δεν εμπλέκονται καθόλου κατά τηνανάγνωση. Αντ’ αυτού, ισχυρίζονται ότι και σ’ αυτόν ακόμη τον ευχερή α-ναγνώστη τέτοιες πληροφορίες ενεργοποιούνται μετα-λεξιλογικά(postlexically), και χρησιμεύουν για την υποστήριξη των διαδικασιών κα-τανόησης, που λειτουργούν στο πλαίσιο της ενεργού μνήμης. Η οπτικήπρόσβαση, που είναι γρηγορότερη, χρησιμοποιείται για τις γνωστές λέξεις,ενώ η φωνολογική διαδρομή είναι πιο αργή και χρησιμοποιείται για τις ά-γνωστες λέξεις (McCusker et al., 1981. Coltheart et al., 1977).Άλλοι εμμένουν στη χρήση της φωνολογικής ανακωδικοποίησης γιατη λεξιλογική πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι η φωνολογική ανακωδικο-ποίηση πραγματοποιείται πολύ γρήγορα, ώστε να εμφανίζεται ως αυτόμα-τη (Gough & Hillinger, 1980. Van Orden, 1987).Στη μελέτη της, η Stanovich Κ. (1991), για τη διερεύνηση του ζητήμα-τος της διπλής πρόσβασης στην αναγνώριση της λέξης, προσπάθησε ναπεριγράψει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο αναγνώρισης της λέξης. Σύμφωνα μετις απόψεις της, η φωνολογική ανακωδικοποίηση προσαρμόζεται στις α-νάγκες της λεξικολογικής πρόσβασης, για να διευκολυνθεί η ταχύτερη
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προσέγγιση στην αναγνώριση της λέξης. Όταν ο αναγνώστης αντιμετωπί-ζει τους ορθογραφικούς κώδικες μιας λέξης, η φωνολογική ανακωδικοποί-ηση εμφανίζεται να ενεργοποιείται άμεσα και, στη συνέχεια, να ενεργο-ποιεί ταυτόχρονα τους κώδικες της λέξης στο λεξικό του αναγνώστη. Ότανη αναγνώριση της λέξης πραγματοποιείται αργά, όπως στην περίπτωσητων μη-συχνόχρηστων λέξεων, η φωνολογική ανακωδικοποίηση προηγεί-ται της λεξιλογικής πρόσβασης για να διευκολύνει την αναγνώριση λέξης.Επειδή τα κείμενα σπάνια αποτελούνται εξ ολοκλήρου από γνωστές λέξεις,στην παρουσία των λιγότερο γνωστών λέξεων, η φωνολογική ανακωδικο-ποίηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στην περίπτωση των συχνόχρη-στων λέξεων, αφ’ ετέρου, η αναγνώριση λέξης μπορεί να πραγματοποιηθείκαι πριν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως η φωνολογική ανακωδικοποίηση. Ηενεργοποίηση των φωνολογικών κωδίκων πριν από τη λεξικολογική πρό-σβαση, φαίνεται να εμφανίζεται μόνο για τις πολύ δύσκολες ή μη-συχνόχρηστες λέξεις (Olson et al., 1985. Seidenberg et al., 1984). Στον λιγό-τερο ευχερή αναγνώστη το πιθανότερο είναι οι φωνολογικές πληροφορίεςνα ενεργοποιούνται πριν από την αναγνώριση της λέξης (Waters et al.,1984).Οι Backman, et al. (1984), όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ της προ-και μετά- λεξιλογικής ενεργοποίησης των φωνολογικών πληροφοριών,σημειώνουν τα εξής: Η διαπίστωση ότι οι λιγότερο ευχερείς αναγνώστεςβασίζονται περισσότερο στις προ-λεξιλογικές (prelexical) φωνολογικέςπληροφορίες "δεν σημαίνει ότι οι λιγότερο καλοί αναγνώστες στηρίζονταιπερισσότερο στις φωνολογικές πληροφορίες από ότι οι καλοί αναγνώστες,που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες περισσότερο μόνο στην αρχικήαποκωδικοποίηση των λέξεων (...) Η σύγχυση στη βιβλιογραφία ως προςτο εάν είναι καλοί ή αδύνατοι οι αναγνώστες οι οποίοι βασίζονται περισ-σότερο στις φωνολογικές πληροφορίες στην ανάγνωση, μπορεί να οφείλε-ται εν μέρει στην αποτυχία της διάκρισης μεταξύ των προ- και μετα- λεξι-λογικών λειτουργιών. Οι αδύνατοι αναγνώστες μπορεί να βασίζονται πε-ρισσότερο στις πληροφορίες που προέρχονται από τη γνώση της αλφαβη-τικής αρχής, όχι προς όφελός τους, στην αποκωδικοποίηση των λέξεων· οικαλοί αναγνώστες μπορεί να είναι πιο ευχερείς στη χρήση των φωνολογι-κών πληροφοριών που προσεγγίζονται μετα-λεξιλογικά, διευκολύνονταςτην κατανόηση κειμένων" (Backman et al., 1984, pp. 131). Καθώς η ανα-γνωστική ικανότητα αναπτύσσεται, η διαδικασία αναγνώρισης των λέξε-
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ων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, γίνεται όλο και περισσότερο τυπο-ποιημένη (modular) (Fodor, 1983. Seidenberg, 1985a. Seidenberg, 1985b.Seidenberg et al., 1984. Stanovich, 1985). Η αναγνώριση, δηλαδή, των λέ-ξεων μέσω της άμεσης οπτικής πρόσβασης, εμφανίζεται πιο αυτόνομα καιάλλες πηγές γνώσης τείνουν να αλληλεπιδράσουν μόνο με τα αποτελέσμα-τα της ολοκληρωμένης αναγνώρισης της λέξης και όχι με την ίδια τη διαδι-κασία αναγνώρισης.Μια άλλη άποψη προτείνει ότι η αναγνώριση των λέξεων μπορεί να ε-πισπευσθεί με την εφαρμογή της στρατηγικής των αναλογιών (Glushko,1981. Laxon et al., 1988). Σύμφωνα με αυτή τη θέση, οι λέξεις ενσωματώ-νουν κοινές ορθογραφικές ακολουθίες, δηλαδή σταθερές ακολουθίεςγραμμάτων. Τέτοιες λέξεις μπορεί να ανήκουν στην ίδια οικογένεια (π.χ.σήμα, σημάδι σημασία, ασήμαντος κ.τ.λ.) ή και όχι (π.χ. μόνος, πόνος κ.τ.λ).Όταν οι αναγνώστες εστιάζουν την προσοχή τους σ’ αυτές τις ακολουθίες,αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική της αναλογίας για να διαβά-σουν τις νέες λέξεις. Έτσι, αντί να ανακωδικοποιούν μια νέα λέξη φθόγγο-φθόγγο, αυξάνουν την ταχύτητα αναγνώρισης, με τη σύγκριση της ορθο-γραφικής ακολουθίας της νέας λέξης με τις ήδη γνωστές ακολουθίες στημνήμη (Marsh et al., 1981. Glushko, 1981. Laxon et al., 1988. Kamhi & Catts,1999). Η πρόσφατη έρευνα, ωστόσο, έχει δείξει ότι και πάλι για να χρησι-μοποιηθεί αποτελεσματικά η στρατηγική των αναλογιών για τον προσδιο-ρισμό των αγνώστων λέξεων, προαπαιτείται ένα αρχικό επίπεδο φωνολο-γικής ανακωδικοποίησης (Ehri & Robbins, 1992).Επίσης μια διαφορετική στρατηγική, που θεωρείται ότι συνεπικουρείστον προσδιορισμό των λέξεων στο κείμενο, είναι η εικασία για την ταυτό-τητά τους από τα συμφραζόμενα, από το πλαίσιο, δηλαδή, στο οποίο εμ-φανίζονται.Όταν τα παιδιά κάνουν λάθη κατά την ανάγνωση, τα λάθη είναι συχνάσύμφωνα με το πλαίσιο, αποδεικνύοντας έτσι ότι το εννοιολογικό πλαίσιοείναι μια πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιείται ως ενίσχυση για τονπροσδιορισμό των λέξεων (Biemiller, 1970). Έρευνες έχουν δείξει ότι οικαλοί αναγνώστες δεν στηρίζονται στα συμφραζόμενα ως σημαντική πηγήπληροφοριών για τις λέξεις στο κείμενο (Share & Stanovich, 1995), σε α-ντίθεση με τους αδύνατους αναγνώστες που στηρίζονται περισσότερο στιςενδείξεις των συμφραζόμενων (Briggs et al., 1984. Simpson et al., 1983). Τασυμφραζόμενα, ωστόσο, δεν παρέχουν έναν ακριβή τρόπο προσδιορισμού
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της λέξης. Οι Gough & Walsh (1991) έχουν δείξει, ότι μόνο το 10% περίπουτων λέξεων που είναι σημαντικές για την κατανόηση του νοήματος, μπο-ρούν να προβλεφθούν σωστά μόνο από τα συμφραζόμενα. Η ικανότηταχρήσης των συμφραζόμενων, ωστόσο, ενισχύει την αναγνώριση της λέξηςκαι προάγει τη βελτίωση της αναγνωστικής διαδικασίας (Tunmer &Chapman, 1995). Όταν τα παιδιά αποκωδικοποιούν φωνητικά τις λέξεις,πολλές φορές δεν φθάνουν στην πλήρως σωστή προφορά. Το αποτέλεσμα,δηλαδή, της αποκωδικοποίησης δεν είναι το σωστό. Σ’ αυτή την περίπτω-ση, η χρήση των συμφραζομένων βοηθά στην εύρεση της σωστής λέξης καιτην άρση του νοηματικού κενού στο πλαίσιο (Share & Stanovich, 1995). Ε-πιπλέον, οι καλοί αναγνώστες, εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις ενδεί-ξεις που τους παρέχουν τα συμφραζόμενα, ελέγχοντας την ακρίβεια ανά-γνωσής τους (Adams, 1990).Ανεξάρτητα, ωστόσο, από ποια διαδικασία χρησιμοποιείται για τη με-τατροπή της ορθογραφημένης γραφής στη φωνητική της απόδοση, τα ελ-λείμματα που οι έρευνες έχουν προσδιορίσει προσεγγίζουν τα αποτελέ-σματα του φαινομένου των αναγνωστικών δυσκολιών, δηλαδή, δυσκολίεςστην αναγνώριση των λέξεων (Share & Stanovich, 1995).Συνοψίζοντας, όταν η ορθογραφική ενεργοποίηση είναι δύσκολη(δηλ., η λέξη ή/και τα μέρη της δεν είναι οικεία), τα φωνήματα ενεργο-ποιούνται και, επομένως, η αναγνώριση της λέξης πραγματοποιείται με τηδιαμεσολάβηση της φωνολογικής ανακωδικοποίησης. Εάν η ορθογραφικήαναπαράσταση είναι γνωστή (δηλ., συχνόχρηστες - γνωστές λέξεις), οι έν-νοιες των λέξεων μπορούν να προσεγγιστούν, προτού να ενεργοποιηθούνπλήρως οι φωνολογικές αναπαραστάσεις. Επομένως, η φωνολογική πρό-σβαση της λέξης μπορεί να ακολουθήσει τη λεξικολογική πρόσβαση. Ανε-ξάρτητα από το μοντέλο που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τη διαδι-κασία αναγνώρισης της λέξης, η αλληλεπίδραση της συχνότητας των λέ-ξεων και της ταχύτητας της φωνολογικής ανακωδικοποίησης εμφανίζεταινα καθορίζει τον αυτοματισμό στην αναγνώριση της λέξης.Ερωτήματα, εντούτοις, παραμένουν ως προς τη μονάδα που λαμβάνειχώρα ο αυτοματισμός στην αναγνώριση και ως προς τη διαδικασία στηνοποία εμφανίζεται (δηλ., στην αναγνώριση ολόκληρης της λέξης, των με-ρών της, ή των μεμονωμένων γραμμάτων). Η αυξανόμενη, ωστόσο, ταχύ-τητα στην αναγνώριση της λέξης έχει προφανή οφέλη. Όπως η Juel (1991)σημειώνει, ανεξάρτητα από τις διεργασίες πίσω από την αυξανόμενη τα-
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χύτητα με την οποία οι λέξεις μπορούν να αναγνωριστούν, "η αποδέσμευ-ση από τη σκόπιμη προσοχή για την αναγνώριση της λέξης, επιτρέπει στοπαιδί να απευθυνθεί περισσότερο στην έννοια, να χρησιμοποιήσει πληρο-φορίες βασισμένες στα συμφραζόμενα, για να διευκολύνει την κατασκευήτης έννοιας και να συλλογιστεί ευρύτερα σχετικά με το περιεχόμενο αυτούπου διαβάζει" (pp.767). Η ίδια, αναφέρει οκτώ μελέτες για τον αυτοματι-σμό στην αναγνώριση της λέξης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι "απότη δεύτερη ή τρίτη τάξη, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν πολλές λέ-ξεις, ενώ η προσοχή τους επικεντρώνεται και σε άλλη δραστηριότητα (…),σημάδι ότι η αναγνώριση της λέξης είναι αυτοματοποιημένη" (pp. 770).

Δυσκολίες ανάκτησης – Ταχύτητα ονομασίαςΈνα χαρακτηριστικό των παιδιών με προβλήματα στην ανάγνωση εί-ναι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν στην ονομασία γνώριμων στοιχείων -αντικειμένων. Τα ευρήματα κλινικών παρατηρήσεων έχουν δείξει ότι ταπαιδιά αυτά δυσκολεύονται συχνά, κατά την επικοινωνία τους, στην εύρε-ση της κατάλληλης λέξης με την οποία αναπαρίσταται η έννοια ενός στοι-χείου – αντικειμένου (Δράκος, 1998). Μια τέτοια δυσκολία αναφέρεται ως"δυσνομία" (dysnomic) (Rudel, 1985). Τα προβλήματα στην ανάκτηση τηςπροφοράς της λέξης μπορεί να εκδηλώνονται με χρονική καθυστέρησηστην ανάκτηση, με αντικαταστάσεις, με περιφράσεις, καθώς και με κατά-χρηση λέξεων που δεν είναι οι κατάλληλες ή ακόμα και με χειρονομίες.Οι δυσκολίες στην εύρεση της λέξης, που παρατηρούνται κλινικά σταάτομα με αναγνωστικές δυσκολίες, έχουν επιβεβαιωθεί επίσης και στην έ-ρευνα. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι αδύνατοι αναγνώστες α-ποδίδουν χαμηλότερα από τους καλούς αναγνώστες στις δοκιμασίες, πουπεριλαμβάνουν ονομασία αντικειμένων και αυτή η δυσκολία αποτελεί έναχαρακτηριστικό γνώρισμα των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες (Catts,1986. Katz, 1986. Wolf, 1984. Vellutino et al., 1995. Wolf, 1991).Όπως αναφέρει η Wolf (1991), η νευροψυχολογική έρευνα σ’ αυτόντον τομέα ξεκίνησε από το νευρολόγο Geschwind (1965, 1972). Διατύπωσετην υπόθεση ότι ένας πιθανός δείκτης πρόγνωσης της ετοιμότητας για α-νάγνωση ήταν η ικανότητα του παιδιού να ονομάζει χρώματα. ΟGeschwind υπέθεσε ότι η ικανότητα ονομασίας των χρωμάτων αντιπρο-
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σώπευε μια πρόωρη προσομοίωση των γνωστικών απαιτήσεων της ανά-γνωσης, καθώς απαιτεί από το παιδί να παρέχει ένα λεκτικό προσδιορισμόγια ένα οπτικά παρουσιαζόμενο αφηρημένο ερέθισμα.Όπως παρατηρούν οι Liberman & Shankweiler (1985), "η αποτυχίατους να ονομάσουν ένα αντικείμενο ή να εξακριβώσουν την αναγνώρισημιας τυπωμένης λέξης μπορεί να συνδέεται, σε ορισμένο βαθμό, με τις δυ-σκολίες των αδύνατων αναγνωστών στο φωνολογικό επίπεδο της γλώσ-σας" (Liberman & Shankweiler, 1985, pp. 12).Οι δυσκολίες στην ονομασία, ωστόσο, δεν αποκαλύπτουν αυτόματακαι την πηγή της δυσκολίας. Κατ’ αρχήν, το αντικείμενο πρέπει να γίνει α-ντιληπτό, να κατανοηθεί, δηλαδή, εφόσον είναι γνωστό, περί τίνος πρόκει-ται και στη συνέχεια, να αναζητηθεί στο εσωτερικό λεξικό η συγκεκριμένηακολουθία των φωνημάτων που αναπαριστά το αντικείμενο (φωνολογικήαναπαράσταση της έννοιας), να πραγματωθεί από τους αντίστοιχουςφθόγγους και να προφερθεί η λέξη. Το έλλειμμα ενδέχεται να υπάρχει σεοποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας.Τα προβλήματα στην εύρεση της λέξης έχουν εξηγηθεί γενικά ως τοαποτέλεσμα ελλειμμάτων συγκεκριμένων διεργασιών. Τα πιθανά ελλείμ-ματα μπορεί να εντοπίζονται είτε στην καταχώρηση των σημασιολογικώνκαι φωνολογικών πληροφοριών είτε στην ανάκτηση των φωνολογικώνπληροφοριών των λέξεων (Katz, 1986. Wiig & Semel, 1984).Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, οι δυσκολίες στην ονομασία μπορείνα προέλθουν, είτε εξ αιτίας της απουσίας των φωνολογικών αναπαρα-στάσεων των λέξεων είτε από τη μη πλήρη διαμόρφωσή τους στη μακρο-πρόθεσμη - σημασιολογική μνήμη. Υπό αυτήν την έννοια, στα ελλείμματατων λεξικών αναπαραστάσεων μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο καισημασιολογικοί και φωνολογικοί παράγοντες. Ενδέχεται δηλαδή, τα παι-διά να παρουσιάζουν κάποια επιβράδυνση στην εκμάθηση των σημασιο-λογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αφορούν στη συγκεκριμένηλέξη και τη διαφοροποιούν από άλλες ή η δυσκολία να αφορά στην καθιέ-ρωση της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης (Catts, 1989). Η υπόθε-ση αυτή υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα ερευνών, σύμφωνα με τα ο-ποία οι αδύνατοι αναγνώστες έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στην ανάκτησητων μη συχνόχρηστων λέξεων (Denckla & Rudel, 1976a. Katz, 1986). Οι μησυχνόχρηστες λέξεις παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάκτηση, όταν υπάρ-χει πρόβλημα στην κωδικοποίηση (encoding) των σημασιολογικών ή φω-
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νολογικών πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η δυσκολία που παρουσιάζουν οιαδύνατοι αναγνώστες στην ανάκτηση μη συχνόχρηστων λέξεων, μπορεί ναπροέρχεται από προβλήματα στην κωδικοποίηση των σημασιολογικώνή/και των φωνολογικών πληροφοριών.Στις διάφορες δοκιμασίες, ο παράγοντας του ελλείμματος των σημα-σιολογικών πληροφοριών ελέγχεται ή με δοκιμασίες δεκτικού λεξιλογίου ήμε κάποιο άλλο μέτρο απόδειξης της κατανόησης των στοιχείων που χρη-σιμοποιούνται στις δοκιμασίες ονομασίας (Katz, 1986).Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που συγκλίνουν στο ότι οι αδύνατοι ανα-γνώστες τείνουν να είναι ανεπαρκείς στις ικανότητες φωνολογικής κωδι-κοποίησης στη μακροπρόθεσμη μνήμη, σε αντίθεση με τα ελάχιστα και συ-γκρατημένα στοιχεία για ανεπάρκειες στη σημασιολογική κωδικοποίηση.Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνά τους, οι Vellutino et al. (1995) πρό-τειναν, ότι οι αδύνατοι και οι καλοί αναγνώστες στα αρχικά στάδια από-κτησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων (δευτέρα και τρίτη τάξη) τείνουννα είναι συγκρίσιμοι στη σημασιολογική ανάπτυξη, ενώ, αντίθετα, στα με-ταγενέστερα στάδια (έκτη και έβδομη τάξη) διαφοροποιούνται όλο καιπερισσότερο. Οι αδύνατοι αναγνώστες τείνουν να είναι ανεπαρκείς στηδυνατότητα φωνολογικής κωδικοποίησης και κατά συνέπεια, αντιμετωπί-ζουν δυσκολίες στη χρήση των μεθόδων για τον προσδιορισμό των λέξεωνείτε μέσω της άμεσης–οπτικής διαδρομής είτε με τη διαμεσολάβηση τηςφωνολογικής ανακωδικοποίησης (recoding). Αντίθετα, "εμφανίζονται ναέχουν λιγότερη δυσκολία στην καθιέρωση συνδετικών δεσμών μεταξύ τηςγραπτής λέξης και του σημασιολογικού κώδικα που αναπαριστά την έν-νοια της λέξης, και να βασίζονται προφανώς περισσότερο, απ’ ότι οι κανο-νικοί αναγνώστες, σε αυτό το μέσο για τον προσδιορισμό της λέξης" (pp.119). Καταλήγοντας, συμπεραίνουν ότι "τα ελλείμματα στη σημασιολογικήκωδικοποίηση είναι πιθανό να παρατηρηθούν σε αδύνατους αναγνώστεςμεγαλύτερης ηλικίας και ότι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μια συ-νέπεια των παρατεταμένων δυσκολιών ανάγνωσης (…) και αναμφισβήτη-τα συνδεδεμένα μ’ αυτές τις δυσκολίες" (pp. 118).Στην εργασία του ο Katz (1982), που μνημονεύεται από τουςLiberman & Shankweiler (1985), χρησιμοποίησε μια δοκιμασία ονομασίαςαντικειμένων βασισμένη στο "Boston Naming Test" για παιδιά ηλικίας 8-10ετών. Σ’ αυτήν τη δοκιμασία τα εικονιζόμενα αντικείμενα αντιπροσω-πεύονταν εξίσου από συχνόχρηστες και μη συχνόχρηστες λέξεις. Στην κα-
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ταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Katz έλαβε υπόψη τη σχέση μεταξύ τηςλανθασμένης ονομασίας και της λέξης που αντιπροσώπευε σωστά το εικο-νιζόμενο αντικείμενο. Ανακάλυψε ότι, αν και οι αδύνατοι αναγνώστες έ-δωσαν περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις απ’ ότι οι καλοί, τα λάθητους δεν ήταν παράλογα ή αυθαίρετα. Συχνά οι λανθασμένες απαντήσειςείχαν στενή σχέση με τη φωνολογική δομή της σωστής λέξης, αφού εμπε-ριείχαν ή ανύπαρκτες λέξεις (π.χ. gloave αντί globe) που, όμως, είχαν μεγά-λη φωνολογική ομοιότητα με τη σωστή ή πραγματικές λέξεις με διαφορε-τική έννοια (π.χ. tornado αντί volcano) αλλά παρόμοια φωνολογική ομοιό-τητα (φωνητική συγκρότηση, αριθμός συλλαβών, επιτονισμός). Κατέληξεεπομένως στο συμπέρασμα, αφού είχε ελεγχθεί η γνώση για την έννοιατων αντικειμένων, ότι το πρόβλημα δεν ήταν σημασιολογικής, αλλά φωνο-λογικής φύσης.Επιπλέον υποστήριξη ότι τα προβλήματα ονομασίας είναι φωνολογι-κής προέλευσης παρέχεται, από την εκτέλεση της διαδικασίας αντίστροφα.Το παιδί έπρεπε να επιλέξει μια από τις οκτώ εικόνες την έννοια της οποίαςαντιπροσώπευε η λέξη που τώρα άκουγε. Στην πλειονότητα των περιπτώ-σεων η επιλογή ήταν σωστή. Αυτό φανερώνει ότι "οι αδύνατοι αναγνώ-στες είχαν διαμορφώσει εσωτερικές λεξικές αναπαραστάσεις για τα πε-ρισσότερα αντικείμενα των οποίων τα ονόματα δεν μπορούσαν να προφέ-ρουν επακριβώς" (Liberman & Shankweiler, 1985, pp. 13). Ο Katz (1982) ε-ξέφρασε την άποψη, ότι τα προβλήματα στην ονομασία αντικειμένων είναιαποτέλεσμα ή ελλιπούς καταγραφής της φωνολογικής αναπαράστασηςτης λέξης στο εσωτερικό λεξικό είτε ενός ελλείμματος στην ανάκτηση καιεπεξεργασία των φωνολογικών πληροφοριών.Σε μια μεταγενέστερη εργασία του, ο Katz (1986), διαπίστωσε ότι ταπαιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην ανά-κτηση πολυσύλλαβων λέξεων. Παρατήρησε επίσης, ότι τα λάθη στην ονο-μασία αφορούσαν συχνά σε λέξεις φωνολογικά παρόμοιες μ’ αυτές που α-ντιστοιχούσαν στις έννοιες. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, κατέ-ληξε στο συμπέρασμα ότι οι αδύνατοι αναγνώστες έχουν συχνά δυσκολίεςστην ανάπτυξη των φωνολογικών αναπαραστάσεων και, επομένως η ανά-κτηση πολυσύλλαβων λέξεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη γι’ αυτούς. Εξέφρα-σε επομένως την άποψη ότι τα προβλήματα στη φωνολογική κωδικοποίη-ση (encoding), συμβάλλoυν στα προβλήματα ονομασίας πολλών παιδιώνμε αναγνωστικές δυσκολίες.
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Οι Denckla & Rudel (1976b) εξέτασαν, εάν οι δυσκολίες στην ονομασί-α, που παρατηρούνται στους ενηλίκους με αλεξία, ήταν εμφανείς στα παι-διά με δυσλεξία. Χρησιμοποίησαν μια δοκιμασία συνεχούς ονομασίας πουτην αποκάλεσαν "Γρήγορη Αυτοματοποιημένη Ονομασία" (RapidAutomatized Naming -R.A.N) και ερεύνησαν την ικανότητα ονομασίας δυοομάδων: παιδιών με δυσλεξία και παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ηλικί-ας 5 έως 11 ετών, συγκριτικά με συνομήλικα "κανονικά" παιδιά. Οι δοκι-μασίες απαιτούσαν τη γρήγορη ονομασία μιας επαναλαμβανόμενης σειράςπέντε ιδιαίτερα γνώριμων γραμμάτων, αριθμητικών ψηφίων, χρωμάτωνκαι αντικειμένων. Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά, δεδομέ-νου ότι τα δυσλεκτικά παιδιά απέδωσαν σημαντικά χαμηλότερα -είχαν πιοαργούς ρυθμούς και έκαναν περισσότερα λάθη- συγκριτικά με τα παιδιά μεμαθησιακές δυσκολίες, που με τη σειρά τους ήταν πιο αργά από τα κανονι-κά. Επειδή τα παιδιά με δυσλεξία δεν διαφοροποιήθηκαν από τα κανονικά,σε δοκιμασία δεκτικού λεξιλογίου, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθη-καν, αποδόθηκαν, πιθανότατα, σε προβλήματα ανάκτησης των φωνολογι-κών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα των Denckla & Rudel απέδειξαν ότι ηταχύτητα στην ονομασία τέτοιων οπτικών συμβόλων σχετιζόταν έντοναμε την αναγνωστική ικανότητα. Ωστόσο, αν και οι ομάδες ελέγχθηκαν ωςπρος τη σημασιολογική γνώση (αναγνώριση του ονόματος) των στοιχείωνπου χρησιμοποιήθηκαν, το στοιχείο αυτό δεν παρέχει τη διαβεβαίωση "ότιοι ομάδες ανάγνωσης είναι ισοδύναμες στην εκφραστική λεξικολογικήγνώση. Στην πραγματικότητα, οι διαφορές στην ποιότητα των φωνολογι-κών κωδίκων στη μνήμη, πιθανόν να εξηγούν ένα μέρος των διαφορώνστην ικανότητα ονομασίας σ’ αυτές τις ομάδες" (Catts & Kamhi, 1999, pp.113). Τα παιδιά δηλαδή, ενδέχεται να έχουν μια παρόμοια κατανόηση μιαςσυγκεκριμένης λέξης αλλά να διαφέρουν αρκετά στο πώς χρησιμοποιούντη λέξη στην εκφραστική τους γλώσσα. Αυτή η άποψη έχει υποστηριχθείαπό τα αποτελέσματα και άλλων μελετών (Kamhi et al., 1990. Katz, 1986).Οι ανεπαρκείς φωνολογικές αναπαραστάσεις στη μακροπρόθεσμημνήμη, ενδέχεται να επηρεάζουν όλες εκείνες τις διαδικασίες της μάθησης,που εμπλέκουν τη διασύνδεση ενός οπτικού ερεθίσματος με μια λεκτική α-πόδοση, όπως για παράδειγμα την εκμάθηση των αντιστοιχιών γραφήμα-τος – φθόγγου, ή την εκμάθηση του λεκτικού προσδιορισμού μιας λέξης ωςμορφή (Torgesen et al., 1990). Επομένως, κάθε τέτοια μη επαρκώς δια-μορφωμένη "εικόνα" στη μακροπρόθεσμη μνήμη, "θα ήταν αναμενόμενο
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να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία της ανάγνωσης, η οποία περιλαμβά-νει τη μετατροπή του κειμένου σε φωνητικές μονάδες λόγου, καθώς και τηδιευθέτηση και τη σύνθεση αυτών των μονάδων, ώστε να δημιουργήσουνλέξεις" (Godfrey et al., 1981, pp. 420).Ένας μεγάλος, επίσης, αριθμός ερευνών προτείνει ότι τα προβλήματαστην ονομασία είναι απόρροια των δυσκολιών στην ανάκτηση των φωνο-λογικών πληροφοριών, επειδή τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες φαί-νεται να γνωρίζουν τις λέξεις που αναζητούν. Σύμφωνα με αυτήν την υπό-θεση, η επιβράδυνση στην ονομασία ή ο ανακριβής προσδιορισμός πουπαρουσιάζουν τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες αναδεικνύουν προ-βλήματα στην πρόσβαση των φωνολογικών αναπαραστάσεων των λέξεωνστη μνήμη.Τα καλύτερα ίσως στοιχεία, για τα ελλείμματα στην ανάκτηση τωνφωνολογικών κωδίκων που παρατηρούνται στα παιδιά με αναγνωστικέςδυσκολίες, προέρχονται από μελέτες που χρησιμοποιούν δοκιμασίες γρή-γορης ονομασίας (rapid naming task). Οι δοκιμασίες γρήγορης ονομασίαςαπαιτούν ταχύτητα και επεξεργασία των οπτικών καθώς και φωνολογι-κών πληροφοριών. Δεδομένου ότι τα ονόματα των στοιχείων που καλού-νται τα παιδιά να ονομάσουν είναι αρκετά γνωστά, υποτίθεται ότι οι πα-ράγοντες αποθήκευσης - κωδικοποίησης επιδρούν ελάχιστα σε αυτές τιςδοκιμασίες. Κατά συνέπεια, μπορούν να θεωρηθούν ως ένα πιο αξιόπιστομέτρο ανάκτησης ονόματος από άλλες συγκριτικά δοκιμασίες ονομασίας(Catts & Kamhi, 1999).Οι δοκιμασίες της γρήγορης ονομασίας απαιτούν την, όσο το δυνατόν,συντομότερη χρονικά ανάκτηση των φωνολογικών κωδίκων από τη μα-κροπρόθεσμη μνήμη, που συνδέονται με τυπικά ονόματα απεικονιζόμενωνστοιχείων, όπως κοινών αντικειμένων, χρωμάτων, αριθμητικών ψηφίωνκαι γραμμάτων. Παρόμοια, κατά την ανάγνωση, απαιτείται η αποδοτική α-νάκτηση των φωνολογικών πληροφοριών που συνδέονται με γράμματα,συλλαβές, τμήματα λέξεων ή ολόκληρες λέξεις. Κατά συνέπεια, η ικανότηταανάκτησης των φωνολογικών κωδίκων πρέπει να επηρεάζει την επιτυχήχρήση των φωνολογικών αναπαραστάσεων για την αποκωδικοποίησητων γραπτών λέξεων κατά την ανάγνωση (Wolf, 1991. Bowers & Wolf,1993. Baddeley, 1986)). Στις διάφορες μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί δύοείδη δραστηριοτήτων ονομασίας που θεωρούνται ότι αξιολογούν αυτή τηδιαδικασία. Η μεμονωμένη ονομασία (Isolated naming) και η συνεχής ονο-
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μασία (Serial naming).Η ταχύτητα στις δοκιμασίες συνεχούς ονομασίας ψηφίων, αναγνωρί-ζεται ως ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για την αναγνωστική ικανό-τητα και αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγοντα διαφοροποίησης, έναντι άλ-λων δοκιμασιών γρήγορης ονομασίας, όταν ελέγχεται ο δείκτης νοημοσύ-νης (Bowers et al., 1988. Bowers & Swanson, 1991. Spring & Davis, 1988.Wolf, 1984. Badian, 1993). Έχει, επίσης, διαπιστωθεί (Badian, 1993) ότι ηταχύτητα συνεχούς ονομασίας ψηφίων, συσχετίζεται περισσότερο με τηνανάγνωση, απ’ ότι η ταχύτητα μεμονωμένης ονομασίας γραμμάτων, ότανελέγχονται ο δείκτης νοημοσύνης και η λεκτική παραγωγή. Μια εξήγησηγια αυτό είναι ότι τα ονόματα των ψηφίων, πιθανόν, να είναι πιο αυτομα-τοποιημένα από τα ονόματα των χρωμάτων ή των αντικειμένων (Bowerset al., 1988). Τα αποτελέσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι οι μέσοι ανα-γνώστες αυτοματοποίησαν την ονομασία ψηφίων, ενώ οι αδύνατοι ανα-γνώστες ήταν πιο αργοί (Bowers et al., 1988. Wolf & Sega, 1992).Η στενή σχέση, ωστόσο, μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και τηςταχύτητας ανάκλησης σε δοκιμασίες συνεχούς ονομασίας υποστηρίζεταιαπό μεγάλο αριθμό μελετών (Blachman, 1984. Bowers et al., 1986. Acker-man et al., 1990. Ellis, 1981. Spring & Davis, 1988. Wolf, 1991).Οι πιο αργές ταχύτητες στις δοκιμασίες ονομασίας εμφανίζονται ναπροβλέπουν την αναγνωστική επίδοση (Badian, 1993,1994. Wood &Fehon, 1994. Young & Bowers, 1995) και να διαφοροποιούν τους καλούςκαι αδύνατους αναγνώστες (Fetton & Wood, 1989. Fehon et al., 1990. Kail& Hall, 1994. Wood & Fehon, 1994). Όπως αναφέρουν οι Denckla & Rudel(1976b) "οι δοκιμασίες της γρήγορης αυτοματοποιημένης ονομασίας τωνχρωμάτων, των αντικειμένων, των αριθμητικών ψηφίων και των γραμμά-των, διαφοροποιούν τους δυσλεξικούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίεςαπό τους μη-δυσλεξικούς με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο τους δυσ-λεκτικούς από τους κανονικούς αναγνώστες" (pp. 476).Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η γρήγορη ονομασία είναι ένα αξιόπιστομέτρο  της αναγνωστικής ικανότητας προγνωστικά στην προσχολική ηλι-κία, αλλά και  κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών (Badian, 1994. Wolf etal., 1986. Ellis & Large, 1987. Felton, 1992). Επιπλέον, η σχέση μεταξύ τηςγρήγορης ονομασίας και της ανάγνωσης παραμένει και μετά τον έλεγχοτης μεταβλητής της φωνολογικής επίγνωσης (Badian, 1994. Catts, 1993)και στη διάρκεια του χρόνου εμφανίζει ισχυρή σταθερότητα (Swanson,
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1986).Οι Walsh et al., (1988) εκφράζουν τη θέση, ότι η σχέση μεταξύ της τα-χύτητας της ονομασίας γραμμάτων και της αναγνωστικής ικανότητας θαμειώνεται με το χρόνο, επειδή, καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, "η ταχύ-τητα της ονομασίας των γραμμάτων προφανώς θα πρέπει να ποικίλει λι-γότερο μεταξύ των μεγαλύτερων παιδιών" (pp. 112.). Ωστόσο, αν και φαί-νεται πιθανό η σχέση της ταχύτητας της ονομασίας με την αναγνώριση λέ-ξης να μειώνεται με την ηλικία, δεδομένου ότι η άνεση στην αναγνώρισηλέξης αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, σύμφωνα με τη Wolf (1991)"εμφανίζεται να διαρκεί, ακριβώς όπως διαρκεί η σχέση της αναγνώρισηςτης λέξης με την κατανόηση -λιγότερο δυνατή, αλλά επίμονη, με την παρέ-λευση του χρόνου"(pp. 133).Συμπερασματικά, ο χρόνος που απαιτείται και οι επιμέρους διεργασίεςπου χρησιμοποιούνται στην ανάκτηση των λέξεων στις διαδικασίες της ο-νομασίας, σχετίζονται πραγματικά με το χρόνο και τις διεργασίες που χρη-σιμοποιούνται για την ανάκτηση των λέξεων κατά τη διαδικασία της ανά-γνωσης. Η χρονική διάρκεια για την εύρεση, αντίληψη και ονομασία ενόςοπτικού συμβόλου (δηλ., οι χαμηλότερες διεργασίες) έχει άμεσες συνέπειεςστην κατανομή του χρόνου για τις διαδικασίες πιο υψηλού επιπέδου στηνανάγνωση. Όπως υποστηρίζεται από τους Walsh et al. (1988), η ταχύτηταονομασίας των γραμμάτων εμφανίζεται να αντανακλά την ταχύτητα τωνχαμηλότερου επιπέδου διεργασιών που, εάν έχουν μειωμένο ρυθμό και α-κρίβεια, παρεμποδίζουν την πρώιμη αναγνωστική επίδοση. Κατά συνέπεια,η ταχύτητα ονομασίας μπορεί να θεωρηθεί ένας δείκτης του αυτοματισμούστις χαμηλότερες διεργασίες.Τα παραπάνω δεδομένα, παρουσιάζουν ένα σημαντικό ζήτημα για τησχέση μεταξύ της γρήγορης ονομασίας και της αναγνωστικής δυνατότητας-ικανότητας. Η δύναμη αυτής της σχέσης εξαρτάται από τα συγκεκριμένα ε-ρεθίσματα, την τεχνική και τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται. Εντού-τοις, όσο πιο αργό και λιγότερο ακριβές είναι ένα παιδί στην ονομασία, τόσοαυξάνεται η πιθανότητα να έχει δυσκολίες στην ανάγνωση. Χωρίς να απο-κλείεται το ενδεχόμενο, πίσω από τις δυσκολίες ανάκτησης να κρύβονταιελλείμματα στην κωδικοποίηση των φωνολογικών ή σημασιολογικών πλη-ροφοριών, τα προβλήματα στην ονομασία φαίνεται να είναι συγκεκριμένακαι να αφορούν στην επιβράδυνση στις διαδικασίες ανάκτησης.
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