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Εισαγωγή
Η δυσλεξία είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία που συνδέεται 
διεθνώς µε ανεπαρκή ή αποκλίνουσα λειτουργία της 
φωνολογικής κωδικοποίησης στο γλωσσικό σύστηµα και 
εµφανίζεται κυρίως ως δυσκολία στην εκµάθηση και χρήση του 
γραπτού λόγου. Όµως τα παιδιά µε δυσλεξία παρουσιάζουν 
χαµηλή επίδοση και σε µνηµονικά έργα. Η αδυναµία µνήµης 
γίνεται αντιληπτή από δοκιµασίες τόσο βραχύχρονης όσο και 
µακρόχρονης µνήµης και εκφράζεται µε την ανάκληση 
λιγότερων πληροφοριών (αριθµών, γραµµάτων, λέξεων). 

Θεωρητικό πλαίσιο 
Στα πλαίσια του µοντέλου «µνήµης εργασίας», όπου οι 
πληροφορίες κωδικοποιούνται και επαναλαµβάνονται για τη 
συγκράτησή τους, η χαµηλή µνηµονική χωρητικότητα µπορεί να 
οφείλεται σε χαµηλή ταχύτητα φωνολογικής κωδικοποίησης.   
Η χαµηλή ταχύτητα επεξεργασίας όχι µόνο µειώνει τη 
λειτουργική χωρητικότητα της µνήµης αλλά ενδεχοµένως 
δυσκολεύει και τη συγκράτηση της σειράς των πληροφοριών.
Στα αγγλικά έχει βρεθεί ότι οι δυσκολίες εµφανίζονται κυρίως 
κατά την ανάκληση λέξεων, αλλά και κατά την ανάκληση 
αντικειµένων που µπορούν να ονοµαστούν κι έτσι να 
συγκρατηθούν φωνολογικά.  Αντίθετα, όταν τα ερεθίσµατα δεν 
ευνοούν τη φωνολογική κωδικοποίηση (π.χ. όταν δεν µπορούν 
να ονοµαστούν), τότε η επίδοση παιδιών µε δυσλεξία δεν 
υπολείπεται εκείνης των παιδιών χωρίς δυσλεξία.

Ερευνητικές ερωτήσεις
• Έχουν όντως µεγαλύτερη δυσκολία στην ανάκληση ερεθισµάτων 
τα παιδιά µε δυσλεξία; Αν ναι, τότε θα πρέπει η επίδοσή τους να 
είναι συνολικά χαµηλότερη από των παιδιών χωρίς δυσλεξία.
• Έχουν τα παιδιά µε δυσλεξία ειδική δυσκολία στη συγκράτηση 
φωνολογικών αλληλουχιών; Αν ναι, τότε θα έχουν χειρότερη 
επίδοση στην ανάκληση λέξεων παρά στην ανάκληση εικόνων.
• Μπορούν τα παιδιά µε δυσλεξία να  διευκολυνθούν από την 
ύπαρξη φωνολογικού κώδικα ώστε να θυµούνται καλύτερα το 
υλικό;  Αν ναι, τότε θα έχουν καλύτερη επίδοση στην ανάκληση 
αλληλουχιών εικόνων όταν απεικονίζονται αντικείµενα παρά 
όταν απεικονίζονται σχέδια που δεν µπορούν να ονοµαστούν.

Μέθοδος
Συµµετέχοντες: 13 παιδιά µε διαγνωσµένη δυσλεξία και 13 παιδιά 
χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 8,5–14 ετών.
Υλικό: Tρεις κλίµακες, µία λεκτική-ακουστική και δύο οπτικές. 
Η ακουστική περιλαµβάνει 10 οµάδες των 6 λέξεων η καθεµιά και 
η κάθε οπτική περιλαµβάνει 10 οµάδες των 6 εικόνων.  Οι εικόνες 
της πρώτης οπτικής κλίµακας απεικονίζουν αντικείµενα και της 
δεύτερης ιδεογράµµατα και γράµµατα ασιατικών αλφαβήτων. 
∆ιαδικασία: (α) Για την ακουστική κλίµακα, οι λέξεις εκφωνούνται 
µε σταθερό ρυθµό και στη συνέχεια, χωρίς καθυστέρηση, το παιδί 
τις επαναλαµβάνει µε την ίδια σειρά. (β) Για τις οπτικές κλίµακες, 
παρουσιάζεται στο παιδί κάθε εξάδα εικόνων και στη συνέχεια του 
δίνονται οι έξι εικόνες να τις τοποθετήσει µε τη σειρά που τις είδε.

• Τα παιδιά µε δυσλεξία ανακάλεσαν µικρότερο αριθµό στοιχείων 
στη σωστή θέση από τα παιδιά χωρίς δυσλεξία και στις 3 συνθήκες 
(κύρια επίδραση οµάδας, F(1,23)=4.99, p=0.035, η2=0.18). 
• Εξετάζοντας µόνο τις κλίµακες που υποστηρίζουν φωνολογική 
κωδικοποίηση, δηλαδή την ακουστική σε σύγκριση µε την οπτική 
αντικειµένων, παρατηρούµε ότι η διαφορά στην επίδοση µεταξύ 
των δύο είναι µεγαλύτερη για τα παιδιά µε δυσλεξία (αλληλε-
πίδραση οµάδας µε κλίµακα, F(1,23)=5.54, p=0.028, η2=0.19).
• Εξετάζοντας µόνο τις οπτικές κλίµακες, δηλαδή αντικειµένων 
και ιδεογραµµάτων, παρατηρούµε ότι η διαφορά στην επίδοση 
µεταξύ των δύο είναι η ίδια για παιδιά µε και χωρίς δυσλεξία 
(αλληλεπίδραση οµάδας µε κλίµακα, F(1,23)<1, p=0.97, η2<0.0005).

Σύµφωνα µε τα αναµενόµενα για 
έργο βραχύχρονης µνήµης, η επίδοση 

είναι καλύτερη για τα πρώτα και 
(λιγότερο) για τα τελευταία 

ερεθίσµατα κάθε αλληλουχίας, και 
πολύ χαµηλότερη για τα ενδιάµεσα 

(γραµµική τάση F(1,23)=4.07, p=0.055· 
και τετραγωνική τάση F(1,23)=14.44, 
p=0.001, που δεν αλληλεπιδρούν µε 

άλλους παράγοντες). 

Τέλος, φαίνεται ότι η 
επίδοση των παιδιών µε 
δυσλεξία, αλλά όχι εκείνων 
χωρίς δυσλεξία, φθίνει 
σταδιακά από τις πρώτες 
προς τις τελευταίες σειρές 
κάθε κλίµακας, 
αντανακλώντας ίσως 
ταχύτερη κόπωση 
(αλληλεπίδραση γραµµικής 
τάσης µε οµάδα, 
F(1,23)=5.36, p=0.030). 

Συµπεράσµατα
Τα παιδιά µε δυσλεξία συγκρατούν λιγότερες πληροφορίες και η 
δυσκολία τους είναι εµφανέστερη µε ακουστικό λεκτικό υλικό 
παρά µε εικόνες. ∆εν εντοπίστηκε µείωση της διευκόλυνσης για 
ανάκληση οπτικού υλικού όταν ευνοείται φωνολογική 
κωδικοποίηση των εικόνων.  Συνεπώς η υπόθεση της 
φωνολογικής ανεπάρκειας για την εξήγηση της χαµηλής 
µνηµονικής χωρητικότητας στη δυσλεξία στα πλαίσια του 
µοντέλου µνήµης εργασίας υποστηρίζεται µόνο κατά ένα µέρος.
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