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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ θσλνινγηθψλ 

δπζθνιηψλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ θηινδνμεί λα απαληήζεη αθνξνχλ ην εχξνο ηνπ θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ, ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιαζψλ άξζξσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ, θαζψο ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνλ ειεχζεξν 

ιφγν θαη ζε κηα δνκεκέλε εμέηαζε. 

ην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

θηλήζεθε απηή ε έξεπλα. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ηα ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζεί θαη 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα απηφ ζηελ Διιάδα θαη 

δηεζλψο. Καηφπηλ, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηνλ απηηζκφ, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη 

ηα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζήο ηνπ απφ ηηο ππφινηπεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο θαη παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο γηα ηελ 

άξζξσζε ζε παηδηά κε απηήλ ηελ δηαηαξαρή. Σα ειιείκκαηα ζηελ ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία απνηεινχλ κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ απηηζκνχ. 

Πιήζνο εξεπλεηψλ έρνπλ κειεηήζεη ηηο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, 

σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εζηηάδνπλ ζην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δπζθνιηψλ ζε 

πξαγκαηνινγηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. Λίγεο ζρεηηθά είλαη νη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ νκηιία θαη ηελ άξζξσζε ζηνλ απηηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο νδεγνχλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηεο απφ απηέο  δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

ηθαλφηεηεο άξζξσζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Κάπνηεο 

άιιεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θσλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ απηηζκφ 

αθνινπζεί ην κνληέιν ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, δειαδή ππάξρεη θαζπζηέξεζε 

αιιά αθνινπζνχληαη ηα πξφηππα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη 

θάπνηεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη έλα δηαηαξαγκέλν κνληέιν θσλνινγηθήο 

αλάπηπμεο κε αζπλήζε θαηλφκελα θαη άηππεο ιεθηηθέο δνκέο. Σέινο, γίλεηαη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ πηζαλέο αηηίεο θαη παξάγνληεο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ νκηιία θαη ζηελ επηθνηλσλία πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηνλ απηηζκφ. 
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ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία θαη δίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ. Ζ 

αλάιπζε θηλήζεθε ζηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο. Καηά πξψηνλ, έγηλε θαηαγξαθή ηνπ 

θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν αξηζκφο ησλ θζφγγσλ 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ιφγν ηνπο. Έπεηηα, έγηλε κηα αλάιπζε ηνπ είδνπο ησλ 

ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο. Ζ 

αλνκνηνγέλεηα ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηέηνηα πνπ νδήγεζε ζηνλ 

ρσξηζκφ ηνπο ζε δχν ππννκάδεο, ησλ παηδηψλ κε ρακειέο θαη απηψλ κε αλεπηπγκέλεο 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δχν ππννκάδσλ απνδείρζεθε ελδηαθέξνπζα, 

θαζψο ππήξραλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζην 

θσλνινγηθφ πξνθίι ηνπο. Δπίζεο αξθεηέο δηαθνξέο, φρη κφλν σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο, αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ησλ ιαζψλ βξέζεθαλ θαη απφ ηε ζχγθξηζε 

ειεχζεξνπ ιφγνπ θαη δνκεκέλεο εμέηαζεο γηα ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν 

δηαδηθαζίεο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπδεηνχληαη ζε ζρέζε κε επξήκαηα  

άιισλ εξεπλψλ απφ ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 
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Ζ ΣΤΠΗΚΖ ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απφ ηα 

παηδηά απνηειεί κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη ήδε απφ ηνπο πξψηνπο 

κήλεο κεηά ηε γέλλεζε θαη νινθιεξψλεηαη αξθεηά ρξφληα κεηά. Τπάξρνπλ αξθεηέο 

έξεπλεο, ηφζν ζηε δηεζλή, φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, νη νπνίεο κειεηνχλ 

ηα ζηάδηα ηεο θσλεηηθήο θαη θσλνινγηθήο εμέιημεο ησλ παηδηψλ, ζην πιαίζην ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο.  

Δλψ παιαηφηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηήξηδαλ φηη ην βάβηζκα ησλ 

βξεθψλ  απνηειεί έλα ηδηνηειέο θαηλφκελν ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ νκηιία θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε άπνςε απηή 

έρεη θαηαξξηθζεί απφ λεψηεξεο ζεσξίεο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ πιεζψξα 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα βξέθε, κέζσ ηνπ βαβίζκαηνο, «αζθνύλ αηζζεηεξην-

θηλεηηθνύο ζπζρεηηζκνύο νη νπνίνη ζπζηνηρνύλ ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηεο νκηιίαο κε 

ηα θηλαηζζεηηθά». Δπίζεο, «κε ην βάβηζκα ην παηδί δεκηνπξγεί κεραληζκνύο θσλεηηθήο 

κάζεζεο (εθθνξάο λέσλ θσλεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελήιηθν ιόγν, αιιά δελ 

ππάξρνπλ ζην βάβηζκά ηνπ), θσλεηηθήο ζπληήξεζεο (δειαδή βαβηζηηθώλ ζρεκάησλ 

ησλ νπνίσλ ηα θσλήκαηα ζπλαληώληαη ζηνλ ελήιηθν ιόγν) θαη θσλεηηθήο απώιεηαο 

(δειαδή ζρεκάησλ ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελήιηθν ιόγν)» (Οθαιίδνπ, 2008, 

ζει. 185). 

Βάζεη ινηπφλ ησλ παξαπάλσ, ε αλάπηπμε ηεο νκηιίαο μεθηλά ήδε απφ ηνπο 

δχν πξψηνπο κήλεο δσήο ησλ βξεθψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα παγθφζκηα 

νκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί, αλεμάξηεηα απφ ην πνηα είλαη ε 

κεηξηθή γιψζζα ηνπ παηδηνχ. πλνπηηθά, απηά ηα ζηάδηα είλαη: 

- Σν ζηάδην ηεο θψλεζεο (0 – 2 κελψλ): παξάγνληαη θάπνηα εκη-θσλήεληα 

κε θαλνληθή γηα ηελ νκηιία θψλεζε, αιιά ειάρηζηε ζηνκαηηθή αληήρεζε 

- Σν ζηάδην ηεο πξψηκεο άξζξσζεο ή ππεξσηθφ ζηάδην (2 – 3 κελψλ): ηα 

παξαγφκελα πξσην-θσλήκαηα είλαη ζηνκαηηθνί, ππεξσηθνί ήρνη πνπ 

κνηάδνπλ αθνπζηηθά κε ηα ππεξσηθά ζχκθσλα θαη κε ην νπίζζην 

ζηξνγγπιεκέλν θσλήελ /u/. 
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- Σν ζηάδην ηεο επέθηαζεο (4 – 6 κελψλ): ηα βξέθε παξάγνπλ 

νινθιεξσκέλνπο θσλεεληηθνχο ππξήλεο κε ηηο αληίζηνηρεο παξαιιαγέο 

αληήρεζεο, αλαπηχζζνπλ ην θσλεηηθφ παηρλίδη θαη παξάγνπλ ηηο πξψηεο 

ζπιιαβηθέο κνξθέο. 

- Σν ζηάδην ηνπ αλαπαξαγφκελνπ βαβίζκαηνο (6 – 8 κελψλ): ηα 

ςειιίζκαηα ηνπ βξέθνπο δηακνξθψλνληαη ζε κηα ηαρεία αθνινπζία 

ζπιιαβψλ, κε ζαθή δφκεζε ζπκθψλνπ – θσλήεληνο θαη ζπζηεκαηηθή, 

επαλαιακβαλφκελε παξαγσγή, π.ρ. /mamama/ θαη γηα πξψηε θνξά νη 

παξαγφκελνη ήρνη ηνπ βξέθνπο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο αθξναηέο σο 

νκηιία. 

- Σν ζηάδην ηνπ πνηθηιφκνξθνπ βαβίζκαηνο (9 – 18 κελψλ): ε ερεηηθή  

αθνινπζία δηαθνξνπνηείηαη απφ ζπιιαβή ζε ζπιιαβή θαη παξάγνληαη 

ζπιιαβέο πνπ ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε πξσηφηππν ηξφπν (Οθαιίδνπ, 

2008, ζει. 187).  

Ζ πεξίνδνο κεηάβαζεο απφ ην βάβηζκα ζηελ νκηιία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ερεηηθέο παξαγσγέο πνπ απνηεινχλ δηαθξηηά αξζξσκέλα ζχλνια κε λφεκα θαη 

εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ελδείμεηο γισζζηθήο παξαγσγήο, δειαδή νη πξψηεο ιέμεηο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πνηθίιινπλ, θαζψο εμαξηψληαη απφ 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο σξίκαλζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο νκηιίαο, απφ ηελ νκηινχκελε 

γιψζζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ βξέθνπο, θαζψο θαη απφ ην θσλεηηθφ ξεπεξηφξην πνπ 

έρεη θαηαθηήζεη ην βξέθνο θαη ρξεζηκνπνηεί ζην βάβηζκά ηνπ (Οθαιίδνπ, 2008, ζει. 

189).  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή παγθφζκηα 

νκνηνκνξθία, είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη θαη θαηαθηνχληαη ηα δηάθνξα 

θσλήκαηα ζην ιφγν ησλ παηδηψλ. Ζ θαηάθηεζε ησλ θσλεέλησλ μεθηλά απφ ηνλ 

πξψην ρξφλν θαη νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ζηνλ ηξίην ρξφλν δσήο ηνπ βξέθνπο. 

χκθσλα κε έξεπλεο ζε αγγιφθσλα βξέθε, ηα πξψηα θσλήεληα πνπ παξάγνληαη είλαη 

ηα ραιαξά //, //, //, // θαη //, ελψ ζπάληα εκθαλίδνληαη ηα // θαη //. Απφ ηα 

ζχκθσλα, ηα πξψηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ηα ζηηγκηθά, ηα ξηληθά θαη ηα πγξά, ελψ 

αξγφηεξα παξάγνληαη ηα ηξηβφκελα, ηα πξνζηξηβφκελα θαη ηα ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα. Ζ νινθιήξσζε ηεο θαηάθηεζεο ησλ ζπκθψλσλ θαη ησλ ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ζην φγδνν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ  

(Οθαιίδνπ, 2008, ζει. 192). 
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ρεηηθή κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ε 

θσλνινγηθή επίγλσζε (phonological knowledge), ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα 

είδε:  

α) ε γλψζε ησλ αθνπζηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ήρσλ ηεο 

νκηιίαο, ε νπνία καο επηηξέπεη λα νκαδνπνηνχκε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα 

δηαθξίλνπκε γηα παξάδεηγκα ην /s/ απφ ην /ζ/, παξφηη ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θσλεκάησλ πνηθίιινπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο, 

β) ε γλψζε ησλ αξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, βάζεη ηεο νπνίαο θηλνχληαη νη 

θαηάιιεινη αξζξσηέο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα παξαρζεί κε αθξίβεηα ν θάζε 

θζφγγνο, 

γ) ε αλψηεξε γλψζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ιέμεηο απνηεινχληαη απφ 

κεκνλσκέλνπο ήρνπο θαη νη θσλνηαθηηθνί πεξηνξηζκνί ζηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ 

ήρσλ, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ηηο ιέμεηο ηεο θάζε γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο γλσξίδνπλ φηη ην ζχκπιεγκα /ps/ δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ζε αξρηθή ζέζε θαη, 

δ) ε γλψζε φηη παξαιιαγέο ζηελ εθθνξά απηψλ ησλ ήρσλ κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ θαηαγσγή, θχιν, θνηλσληθή νκάδα, ή αθφκα θαη ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ νκηιεηψλ (Munson, Edwards & Beckman, 2005). 

Σα παξαπάλσ είδε θσλνινγηθήο επίγλσζεο εμειίζζνληαη θαη σξηκάδνπλ θαηά 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαζψο έρεη βξεζεί πεηξακαηηθά φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ελήιηθνπο νκηιεηέο θαη ζηα παηδηά. Σα ιάζε άξζξσζεο ζηελ 

παξαγσγή ησλ ζπκθψλσλ είλαη ζπλεζηζκέλα ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζε πνιχ 

κηθξή ειηθία, φπσο θαη ζηα παηδηά κε θσλνινγηθή δηαηαξαρή. Έρεη παξαηεξεζεί 

σζηφζν, φηη αθφκα θαη ζηηο νξζέο παξαγσγέο ησλ θζφγγσλ, ζε επαλαιακβαλφκελεο 

δνθηκέο εκθαλίδεηαη κηα πνηθηιφηεηα ζηηο αξζξσηηθέο θηλήζεηο, ε νπνία κεηψλεηαη 

φζν απμάλεηαη ε ειηθία, αιιά ππάξρεη αθφκα θαη ζηνπο εθήβνπο θαη ζε λεαξνχο 

ελήιηθεο. Έρεη απνδεηρζεί επίζεο, φηη ε γλψζε ησλ αξζξσηηθψλ θηλήζεσλ δηαθέξεη 

απφ ηε γλψζε ησλ κε ιεθηηθψλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζηφκαηνο, θαζψο 

απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά κνηίβα θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη λεπξνκπτθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Munson, Edwards & Beckman, 2005, ζει. 7). ε έξεπλα ησλ 

Munson, et al., 2005, (αλαθ. ζε Munson, Edwards & Beckman, 2005, ζει. 11) 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αλψηεξε θσλνινγηθή επίγλσζε ηεο 

θσλνηαθηηθήο δνκήο ησλ ιέμεσλ θαη ηνπ εχξνπο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, ελψ 
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παξφκνηα ζπζρέηηζε δελ ππήξρε αλάκεζα ζην ιεμηιφγην θαη ζηελ αληηιεπηηθή ή ηελ 

αξζξσηηθή θσλνινγηθή επίγλσζε. Φπζηθά, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηα δχν 

ηειεπηαία είδε, θάλεθε λα επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα εθθνξάο ησλ θζφγγσλ. 

Σν ελδερφκελν ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, ηφζν ζε ηππηθά αλαπηπζζφκελα βξέθε, 

φζν θαη ζε παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ γισζζηθή θαζπζηέξεζε. Έρεη βξεζεί απφ έξεπλεο 

φηη νη πξψηεο ιέμεηο ησλ βξεθψλ ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη θσλνινγηθά θαη 

θσλνηαθηηθά φκνηεο κε ην βάβηζκα φπσο επίζεο φηη ηα βξέθε παξάγνπλ ιέμεηο πνπ 

ζπληίζεληαη απφ θζφγγνπο πνπ αλήθνπλ ζην θσλνινγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην ζπρλφηεξα 

απφ φηη άιιεο ιέμεηο πνπ απαηηνχλ ηελ παξαγσγή θαηλνχξησλ γηα απηά ήρσλ 

(Schwartz & Leonard 1982). Δπίζεο, έξεπλεο ζε παηδηά κε γισζζηθή θαζπζηέξεζε, 

έρνπλ βξεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ζην εχξνο 

ηνπ θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ παηδηψλ, ζπγθεθξηκέλα φηη παηδηά κε 

πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην παξάγνπλ πεξηνξηζκέλε πνηθηιία θζφγγσλ θαη ζπκπιεγκάησλ 

(Edwards, Beckman & Munson, 2004).  

ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο κειέηεο ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο, ελδεηθηηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ.  

Οη Robb & Breile (1994) πξαγκαηνπνίεζαλ κία καθξφρξνλε έξεπλα ζε 7 

βξέθε, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ απφ 8 έσο 25 κελψλ, ερνγξαθψληαο ηφζν ηηο 

γισζζηθέο, φζν θαη ηηο κε γισζζηθέο θσλήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ 

ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπκθψλσλ πνπ παξήγαγαλ ζε αξρηθή θαη ηειηθή ζέζε 

ζηε ζπιιαβή, θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ζπκθψλσλ, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε ζέζε παξαγσγήο ηνπο. ην δηάζηεκα ησλ 13 

κελψλ πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα, ηα βξέθε πέξαζαλ απφ ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ 

βαβίζκαηνο, ηεο κίαο ιέμεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ δχν ιέμεσλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ην θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην ησλ παηδηψλ ζηελ 

ειηθία ησλ 8 – 16 κελψλ απνηεινχληαλ απφ πεξίπνπ 6 ζχκθσλα ζε αξρηθή ζηε 

ζπιιαβή ζέζε, ηα νπνία ήηαλ θπξίσο ερεξά θαη θπξηαξρνχζαλ ηα ζηνκαηηθά θαη 

ξηληθά ζηηγκηθά. ηελ ειηθία ησλ 17 – 25 κελψλ ηα ζχκθσλα ζηελ ίδηα ζέζε έθηαλαλ 

ηα 10 πεξίπνπ, εμαθνινπζνχζαλ λα θπξηαξρνχλ ηα ερεξά, αιιά ηαπηφρξνλα 
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εκθαλίδνληαλ θαη ηα άερα θαη παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξηβφκελσλ. ε  ηειηθή ζηε ζπιιαβή ζέζε, ηα ζχκθσλα ήηαλ πεξίπνπ 2 ζηελ ειηθία 

ησλ 8 – 16 κελψλ, θπξίσο άερα θαη ερεξά έξξηλα θαη θπξηαξρνχζαλ ηα ζηηγκηθά θαη 

ηα ηξηβφκελα. ηνπο 17 – 25 κήλεο, ηα ζχκθσλα ζε ηειηθή ζέζε ήηαλ πεξίπνπ 5, 

απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ ερεξψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ ηα ζηηγκηθά 

θαη ηα ηξηβφκελα (Robb & Breile, 1994, ζει. 304).  

Οη Kent & Bauer (1985) κειέηεζαλ ηηο θσλήζεηο (vocalizations) 5 βξεθψλ 

ειηθίαο 13 κελψλ, ηα νπνία ερνγξάθεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηε 

κεηέξα ηνπο. Γηαπίζησζαλ φηη ηα θσλήεληα πνπ επηθξαηνχλ είλαη ηα θεληξηθά, ηα 

ρακειά-κέζα πξφζζηα θαη ηα ρακειά πξφζζηα, ελψ ηα πςειά ζπαλίδνπλ. Αλαθέξνπλ 

επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Winitz θαη Irwin ηνπ 1958 ζε παηδηά 

ειηθίαο 13 – 14 κελψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

θσλεέλησλ /i/ θαη /u/ είλαη πεξίπνπ 4 – 5%, ηνπ /ε/ 16%, ηνπ // 18%, θαη ηνπ /α/ 

πεξίπνπ 20%. Σν είδνο ησλ παξαγφκελσλ ζπκθψλσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπο ζηε 

ζπιιαβή. ε ζπιιαβέο ηνπ ηχπνπ Φ ηα ζηηγκηθά απνηεινχζαλ πεξίπνπ ηα ¾ ησλ 

παξαγφκελσλ ζπκθψλσλ, ελψ ήηαλ ιηγφηεξα απφ ηα κηζά ζε ζπιιαβέο ηχπνπ Φ 

θαη αθφκα ιηγφηεξα ζε ζπιιαβέο ηχπνπ Φ, φπνπ ζαθψο επηθξαηνχζαλ ηα ηξηβφκελα 

θαη ηα ξηληθά (Kent & Bauer, 1985, ζει. 518). Σν είδνο ηεο ζπιιαβήο πνπ 

θπξηαξρνχζε ήηαλ ηνπ ηχπνπ Φ ή ΦΦ, ην νπνίν απνηεινχζε ην 60% ησλ 

παξαγφκελσλ θσλήζεσλ, αθνινπζνχζε ν ηχπνο Φ (19%), νη δηζχιιαβεο θσλήζεηο 

ηχπνπ ΦΦ (8%) θαη ΦΦ (7%). 

Καηά πφζνλ νη παξαγφκελεο θσλήζεηο ησλ βξεθψλ ζην ζηάδην ηνπ 

βαβίζκαηνο επεξεάδνληαη απφ ην ιφγν πνπ αθνχλε ζην πεξηβάιινλ ηνπο, κειέηεζαλ 

νη Lee, Davis & Macneilage (2010). Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ν ιφγνο 

ησλ ελειίθσλ πνπ απεπζχλεηαη ζηα βξέθε δηαθέξεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ 

απηφλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, ζπλέθξηλαλ ηεκαρηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

βαβίζκαηνο βξεθψλ κε κεηξηθή γιψζζα ηελ θνξεάηηθε θαη βξεθψλ κε κεηξηθή 

γιψζζα ηελ αγγιηθή, θαζψο θαη ηνπ ιφγνπ πνπ απήπζπλαλ ζηα βξέθε νη κεηέξεο 

ηνπο. Γηαπίζησζαλ φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πςειψλ νπίζζησλ θσλεέλησλ 

ήηαλ κεγαιχηεξε (12%) ζηνλ απεπζπλφκελν ζε βξέθε ιφγν ζηα αγγιηθά απφ φηη ζην 

ιφγν πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο (6%). Δπίζεο, ηα πςειά νπίζζηα θσλήεληα 

απαληνχληαλ ζπρλφηεξα ζηα αγγιηθά απεπζπλφκελα ζε βξέθε (12%) απφ φηη ζηα 

αληίζηνηρα θνξεάηηθα (9%). Αληίζηνηρα, ηα βξέθε κε κεηξηθή γιψζζα ηελ αγγιηθή 
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παξήγαγαλ πεξηζζφηεξα πςειά νπίζζηα θσλήεληα (12%) απφ φηη ηα βξέθε κε 

κεηξηθή γιψζζα ηελ θνξεάηηθε (4%) (ζει. 316). 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη θαη νη ελήιηθεο δηαθνξνπνηνχλ ην είδνο 

ηνπ ιφγνπ ηνπο πξνο ηα βξέθε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ θσλήζεσλ ησλ βξεθψλ. Σελ 

ηάζε απηή κειέηεζαλ νη Gros-Louis, West, Goldstein & King (2006) θαη 

δηαπίζησζαλ φηη νη κεηέξεο αληαπνθξίλνληαλ ζε θσλήζεηο ησλ βξεθψλ πνπ έκνηαδαλ 

κε θσλήεληα κε ερεηηθά παηρλίδηα (play vocalizations) ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζηηο θσλήζεηο ησλ βξεθψλ πνπ είραλ ηε δνκή ζχκθσλν – θσλήελ. Αληίζεηα, ζηηο 

θσλήζεηο Φ αληαπνθξίλνληαλ κε κίκεζε θαη επέθηαζε ησλ παξαγφκελσλ 

θσλήζεσλ νθηψ θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηηο θσλήζεηο πνπ πεξηείραλ κφλν 

θσλήεληα (ζει. 513).  

Γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο έξεπλεο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο θαηάθηεζεο ησλ δηαθφξσλ θσλεκάησλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαζθφπεζε ησλ Mennen & Okalidou (2007). Παξφηη νη 

έξεπλεο απηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην θξηηήξην – ηελ νξζή παξαγσγή ηνπ θσλήκαηνο 

απφ ην 75% ησλ παηδηψλ ηεο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο – θαηαιήγνπλ σζηφζν ζε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ειηθία ζηελ νπνία θαηαθηάηαη ην /t/ 

απφ ην 75% ησλ ειιελφπνπισλ είλαη ηα 1;5 – 2;0 έηε ζχκθσλα κε ηε Μαγνπιά 

(2000), ηα 2;6 – 3;0 έηε ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ 

Λνγνπεδηθψλ (1995) θαη ηα 3;7 – 4 έηε ζχκθσλα κε ηελ Παπαδνπνχινπ (2000) 

(Mennen & Okalidou, 2007, p. 403). ρεηηθά κε ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εξεπλψλ ηνπ ΠΛ θαη ηεο Παπαδνπνχινπ είλαη ζρεηηθά κηθξέο 

θαη θαίλεηαη φηη απηά εκθαλίδνληαη ζην ιφγν ησλ παηδηψλ κεηά ην 3;6 έηε, ελψ ζηα 

6;0 έηε θάπνηα ζπκπιέγκαηα φπσο ην //, ην // θαη ην // δελ έρνπλ αθφκα 

θαηαθηεζεί (Mennen & Okalidou, 2007, p. 405). 

Ζ έξεπλα ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ην 

1995, ζθνπφ είρε ηελ αλάπηπμε θαη ζηάζκηζε ηεο Γνθηκαζίαο Φσλεηηθήο θαη 

Φσλνινγηθήο Δμέιημεο, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην θχξην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 1989 έσο ην 1992 ζε 

δείγκα 300 παηδηψλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, ειηθίαο 2;6 έσο 6;0 εηψλ (ΠΛ, 1995). Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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χκθσλν  Ζιηθία 
θαηάθηεζεο 

χκθσλν  Ζιηθία 
θαηάθηεζεο 

χκθσλν  Ζιηθία 
θαηάθηεζεο 

 2;6 – 3;0  3;6 – 4;0  4;0 – 4;6 

 2;6 – 3;0  3;6 – 4;0  2;6 – 3;0 

 2;6 – 3;0  4;6 – 5;0  2;6 – 3;0 

 3;0 – 3;6  4;6 – 5;0  3;0 – 3;6 

 2;6 – 3;0  3;6 – 4;0  3;0 – 3;6 

 3;0 – 3;6  3;6 – 4;0  4;0 – 4;6 

 2;6 – 3;0  5;6 – 6;0  2;6 – 3;0 

 2;6 – 3;0  3;0 – 3;6   

 3;0 – 3;6  4;0 – 4;6   

Πίλαθαο 1. Ζιηθία θαηάθηεζεο ησλ ζπκθψλσλ ηεο Νενειιεληθήο, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ ΠΛ (1995) (Πεγή: Οθαιίδνπ, 2008, ζει. 192) 

 

ρεηηθή κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Βνγηλδξνχθα, Σζακνπξηδή, Παπαγεσξγίνπ θαη 

Πξσηφπαπα (2004). Ζ έξεπλα απηή εμέηαζε ην εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ, ηε ζπρλφηεηα 

ησλ θσλνινγηθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ παξνπζία δηαηαξαρψλ ζηνλ ξπζµφ ηεο νµηιίαο 

(ηξαπιηζµφο). Δμεηάζηεθαλ 301 παηδηά ειηθίαο απφ 50 σο 78 κήλεο (κέζνο φξνο 69 

κήλεο, ηππηθή απφθιηζε 5 κήλεο), απφ ηα νπνία 158 ήηαλ αγφξηα (52,5%) θαη 143 

θνξίηζηα (47,5%), πνπ παξαθνινπζνχζαλ δεκφζηα λεπηαγσγεία ζην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη εμεηαζηέο ήηαλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ νη νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ ζηελ ρνξήγεζε ησλ 

δνθηκαζηψλ ζην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν Β. Διιάδαο ηνπ Φ.Ν.Θ. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ έγηλε µε ην Word Finding Vocabulary Test (Renfrew 1995) θαη µε ηελ 

θαηαγξαθή ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο νµηιίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

Γνθηκαζία Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο Δμέιημεο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ 

Λνγνπεδηθψλ. ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο βξέζεθε φηη θσλνινγηθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη ην 21,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ (64 παηδηά). ηα 

αγφξηα ην πνζνζηφ ήηαλ 23,6% (37 αγφξηα) θαη ζηα θνξίηζηα 18,9% (27 θνξίηζηα). Ζ 
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δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηα παηδηά πνπ 

παξνπζίαζαλ θσλνινγηθέο δπζθνιίεο, ην 65,6% (42 παηδηά) δπζθνιεχηεθαλ ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θσλήκαηα έσο θαη έμη. Σν πνζνζηφ απηφ ζε ζρέζε µε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζην 14%. Σα ππφινηπα παηδηά, ηα νπνία 

παξνπζίαζαλ θσλνινγηθή δπζθνιία ζε έλα µφλν θψλεκα, απηφ ζπλήζσο ήηαλ ην /r/ 

ή ην /s/ ή ηα /, /ζ/, /ks/, /ts/, /dz/ (ζει. 12). ην 10,9% ησλ παηδηψλ πνπ 

παξνπζίαζαλ θσλνινγηθή δπζθνιία παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο θαη ζηε θσλνηαθηηθή 

δνκή ησλ ιέμεσλ, φπνπ εκθαλίζηεθαλ πηψζεηο θαη αληηκεηαζέζεηο ζπιιαβψλ, θαζψο 

θαη δπζθνιία ζηελ άξζξσζε θιεηζηψλ ζπιιαβψλ, θπξίσο φηαλ απηέο ηειεηψλνπλ ζε 

/r/ (ζει. 13). Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδηά 

πνπ παξνπζίαζαλ θσλνινγηθέο επηδφζεηο είραλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο θαη ζηε 

δνθηκαζία ιεμηινγίνπ θαη ε δηαθνξά απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (ζει. 12).  

 

ΓΗΑΥΤΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ - ΑΤΣΗΜΟ 

 

Ο απηηζκφο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ 

Γηαηαξαρψλ. Πξηλ απφ ην DSM IV ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαλ κφλν ν 

απηηζκφο θαη ε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο 

(ΓΑΓ ΜΠΑ), ελψ ζην DSM IV πξνζηέζεθαλ ην χλδξνκν Άζπεξγθεξ, ην χλδξνκν 

Rett θαη ε Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή. Υσξίο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κε ην 

DSM IV, ηαμηλνκνχληαη νη παξαπάλσ δηαηαξαρέο θαη ζην άιιν κεγάιν δηαγλσζηηθφ 

εγρεηξίδην, ην ICD 10 (Klin, Lang, Cicchetti & Volkmar, 2000, ζει. 163), ην νπνίν 

φκσο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηνλ «άηππν απηηζκφ» θαη ηελ «δηαηαξαρή 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζρεηηδφκελε κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο» 

(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 1992, ζει. 325) θαη δηαηεξεί ηελ ΓΑΓ ΜΠΑ σο 

κηα ππνιεηκκαηηθή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ηαμηλνκνχληαη δηαηαξαρέο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηελ γεληθή εηθφλα ησλ δηάρπησλ, αιιά δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ζαθή 

θαηάηαμε ζε κία απφ απηέο, φπσο θαη ην DSM IV.  

Σν ICD 10 πεξηγξάθεη ηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο σο κηα νκάδα 

δηαηαξαρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «από πνηνηηθέο αλσκαιίεο ζηηο θνηλσληθέο 
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ζπλαιιαγέο θαη ζηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη από πεξηνξηζκέλν, ζηεξεόηππν, 

επαλαιακβαλόκελν ξεπεξηόξην ελδηαθεξόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ» (ΠΟΤ, 1992, 

ζει. 318). Ο φξνο «δηάρπηεο» ππνδειψλεη ηελ γεληθεπκέλε έθπησζε ζε φιεο, ή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ «ππφ νηαλδήπνηε 

ζπλζήθε», ελψ ν φξνο «αλαπηπμηαθέο» ηνλ εγγελή θαη ηδηνπαζή ραξαθηήξα ησλ 

απνθιίζεσλ απηψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ήδε απφ ηα πξψηκα αλαπηπμηαθά ζηάδηα 

ηνπ αηφκνπ. Ζ αλεπάξθεηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα ζπλππάξρεη, κπνξεί 

θαη φρη, σζηφζν δελ νξίδεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο «νξίδνληαη 

βάζεη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξεθθιίλεη ζε ζρέζε κε ηελ λνεηηθή ειηθία (είηε ην άηνκν 

είλαη θαζπζηεξεκέλν είηε όρη)» (ΠΟΤ, 1992, ζει. 319). 

ην πιαίζην απηφ, ν απηηζκφο, σο «δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή νξίδεηαη 

από κε θπζηνινγηθή ή/θαη δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε, ε νπνία εθδειώλεηαη πξηλ από ηελ 

ειηθία ησλ 3 εηώλ θαη από ην ραξαθηεξηζηηθό ηύπν κε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

πνπ εθδειώλεηαη ζε ηξεηο ηαπηόρξνλα πεξηνρέο: α) ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, β) ηελ 

επηθνηλσλία θαη γ) ηελ πεξηνξηζκέλε, επαλαιακβαλόκελε ζπκπεξηθνξά» (ΠΟΤ, 1992, 

ζει. 319). Όζνλ αθνξά ηα ειιείκκαηα ζηε γιψζζα θαη ηελ επηθνηλσλία. Σν ICD 10 

αλαθέξεη ηελ «αδπλακία θνηλσληθήο ρξήζεο ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ», ηνλ 

«αλεπαξθή ζπγρξνληζκφ θαη έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο ζηε ζπλαιιαγή κέζσ δηαιφγνπ», 

ηελ «αλεπαξθή γισζζηθή εθθξαζηηθή επειημία», ηελ «κεησκέλε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

δηαθπκάλζεσλ ή έκθαζεο ζηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ αληαλαθινχλ κεηαβνιέο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ επηθνηλσλία».  

Σν DSM IV απαηηεί γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ ηελ χπαξμε ελφο 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα: 

- «Καζπζηέξεζε ή νιηθή έθιεηςε ηεο αλάπηπμεο ηεο νκηινύκελεο γιώζζαο (ε 

νπνία δελ ζπλνδεύεηαη από κηα πξνζπάζεηα αληηζηάζκηζεο κέζα από 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, όπσο νη ρεηξνλνκίεο θαη ε κίκεζε) 

- Σε άηνκα κε επαξθή νκηιία, έθδειε έθπησζε ηεο ηθαλόηεηαο λα αξρίζνπλ ή 

λα δηαηεξήζνπλ κηα ζπδήηεζε κε άιινπο 

- Σηεξεόηππε θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο ή ρξήζε 

ηδηνζπγθξαζηαθήο γιώζζαο 
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- Έιιεηςε πνηθίιινληνο, απζόξκεηνπ παηρληδηνύ κε παίμηκν ξόισλ ή 

θνηλσληθή κίκεζε, αλαιόγνπ κε ην αλαπηπμηαθό επίπεδν» (American 

Psychiatric Association, 1996,  ζει. 57-58.) 

Ο απηηζκφο δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζχλδξνκν Rett σο πξνο ηε 

ζπκπησκαηνινγία, θαζψο ην ζχλδξνκν Rett ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξίνδν 

θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κεξηθή ή πιήξε απψιεηα ησλ 

επίθηεησλ ηθαλνηήησλ ησλ ρεξηψλ θαη ηεο νκηιίαο, καδί κε επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θξαλίνπ. Δθηφο απηνχ πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή ε νπνία έρεη 

παξαηεξεζεί κφλν ζε θνξίηζηα, ελψ ζηνλ απηηζκφ ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ είλαη 

ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ.  

Ζ θχξηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ απηηζκνχ απφ ηελ «απνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο» βαζίδεηαη θπξίσο ζην φηη θαη εδψ πξνεγείηαη κηα πεξίνδνο 

εκθαλψο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαηαξαρήο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ παιηλδξφκεζε θαη απψιεηα επίθηεησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ πνιχ κε απηά ηνπ απηηζκνχ.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ην χλδξνκν Asperger, «δηαθέξεη από ηνλ απηηζκό 

πξσηίζησο θαηά ην όηη δελ πθίζηαηαη γεληθή θαζπζηέξεζε ή επηβξάδπλζε ζηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ή ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ», ραξαθηεξίδεηαη φκσο «από ην 

ίδην είδνο πνηνηηθώλ αλσκαιηώλ ηεο ακνηβαίαο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη 

ηππηθέο ηνπ απηηζκνύ, καδί κε πεξηνξηζκέλν, ζηεξεόηππα επαλαιακβαλόκελν ξεπεξηόξην 

ελδηαθεξόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ» (ΠΟΤ, 1992, ζει. 326). Πην ζπγθεθξηκέλν ην 

DSM IV, αλαθέξεη φηη ζην χλδξνκν Asperger «δελ ππάξρεη θιηληθά ζεκαληηθή γεληθή 

θαζπζηέξεζε ζηε γιώζζα (π.ρ. ρξήζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ζηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ, 

ρξήζε επηθνηλσληαθώλ θξάζεσλ ζηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ)» (APA, 1996, ζει. 61). 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ηνλίζεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαη απνζαθήληζεο 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί θαη λα γίλεη πην έγθπξε ε 

δηαθνξνδηάγλσζε, θπξίσο κεηαμχ ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο ΓΑΓ ΜΠΑ (Mayes, 

Volkmar, Hooks & Cicchetti, 1993), θαζψο  θαη αλάκεζα ζηνλ απηηζκφ θαη ην 

χλδξνκν Asperger (Mayes & Calhoun, 2001). 
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Ζ ΦΩΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΝ ΑΤΣΗΜΟ 

 

Όπσο θάλεθε απφ ηε ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ, ε 

θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαζψο θαη ηα ειιείκκαηα ζηε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία είλαη κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ απηηζκνχ. Ζ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή αλαθέξεηαη σο ε ηξίηε ζπρλφηεξε αηηία ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο νκηιίαο ησλ παηδηψλ, κεηά ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ηελ απψιεηα αθνήο 

(Downey, et al, 2002, ζει. 41). Σα άηνκα κε απηηζκφ ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε, φζν θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Έλα κέξνο απηψλ κπνξεί λα κελ αλαπηχμνπλ θαζφινπ πξνθνξηθφ ιφγν ή 

κπνξεί λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν γηα ηελ επίηεπμε επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ 

(ερνιαιία, θαζπζηεξεκέλε ερνιαιία).  

Καζψο έλα απφ ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ είλαη ε δηαηαξαγκέλε 

επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπ 

ιφγνπ ζηνλ απηηζκφ έρεη εζηηάζεη ζηα ειιείκκαηα ζε ζεκαζηνινγηθφ θαη 

πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ ειιηπή θνηλσληθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ηα 

νπνία παξαηεξνχληαη αθφκα θαη ζε άηνκα κε  απηηζκφ κε αλαπηπγκέλε ηε ιεθηηθή 

ηθαλφηεηα. ε κηα αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ε Tager-Flusberg (1981) 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάπηπμε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

απηηζκφ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο, ή ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο 

θαη νη ζεκαληηθφηεξεο απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη ζε ζεκαζηνινγηθφ θαη 

πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν. Καηά ηνπο Chandler, Christie, Newson & Prevezer (2002) ε 

πξαγκαηνινγία ηνπ ιφγνπ δελ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ νκηιία, αιιά 

πξνεγείηαη απηήο, θαζψο ηα βξέθε επηθνηλσλνχλ κε πνιινχο κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο πνιχ πξηλ αξρίζνπλ λα κηιάλε. Πξφθεηηαη γηα κηα βηνινγηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζεί κηα απηφλνκε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη δελ ρξεηάδεηαη 

εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ θαηάθηεζή ηεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηα 

παηδηά κε απηηζκφ, ηα νπνία δελ θαηαθηνχλ απφ κφλα ηνπο απηνχο ηνπο 

πξαγκαηνινγηθνχο, κε ιεθηηθνχο κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο.  

Σν γεγνλφο φηη ν απηηζκφο απνηειεί κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

εγγελείο λεπξνινγηθέο κεηνλεμίεο πνπ επεξεάδνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ έιεγρν θαη 
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ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ππνβάιιεη ην εξψηεκα εάλ θαη θαηά πφζν κηα 

ζπλππάξρνπζα ζηνκαηνθηλεηηθή δπζιεηηνπξγία δπζθνιεχεη ή εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο νκηιίαο (Rogers, et al., 2006), πξνθαιψληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

άξζξσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σν εξψηεκα απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ απηηζκφ, δηφηη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

κηαο ιεηηνπξγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην άηνκν θαη΄ 

αξράο λα ζέιεη θαη θαηά δεχηεξνλ λα κπνξεί λα κηιήζεη. Πνιιά άηνκα κε απηηζκφ, 

πζηεξνχλ θαη ζηηο δχν απηέο πξνυπνζέζεηο. Οη δπζθνιίεο ζηελ άξζξσζε 

απνζαξξχλνπλ ηα άηνκα απφ ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ή κπνξεί αθφκα λα νδεγήζνπλ θαη 

ζε αθαηάιεπην ιφγν, νπφηε θαη πάιη ν επηθνηλσληαθφο ζηφρνο δελ επηηπγράλεηαη. 

Πέξαλ απηνχ, θαίλεηαη φηη ην γισζζηθφ θαη ην θηλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ 

βξίζθνληαη ζε κηα ζρέζε ακθίδξνκεο αιιειεπίδξαζεο, θαζψο φρη κφλν ε γιψζζα 

επεξεάδεη ηνπο θηλεηηθνχο κεραληζκνχο, ψζηε λα πξαγκαησζεί σο νκηιία, αιιά θαη νη 

δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ησλ θηλεηηθψλ κεραληζκψλ επεξεάδνπλ ηηο γισζζηθέο 

δηεξγαζίεο (Smith, 2006, ζει. 346). 

Μηα επηπιένλ δπζθνιία ζηνλ απηηζκφ απνηειεί ε έιιεηςε κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ δελ αλαπιεξψλνπλ ηελ 

έιιεηςε πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε κε ιεθηηθά κέζα, θαζψο ε ρξήζε ρεηξνλνκηψλ θαη 

κνξθαζκψλ πζηεξεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζε κεγάιν βαζκφ (Stone et al., 1997). Ζ 

έιιεηςε ζπκβαηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πξνθαιεί ζηα άηνκα απηά απμεκέλα 

επίπεδα έληαζεο θαη δπζθνξίαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε κε ζπκβαηηθψλ 

θαη αθαηάιιεισλ θνηλσληθά ζπκπεξηθνξψλ, φπσο απηνηξαπκαηηθή ζπκπεξηθνξά, 

επηζεηηθφηεηα θαη εθξήμεηο ζπκνχ (Woods & Wetherby, 2003) πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Παξφηη φκσο ην «ηερληθφ» κέξνο ηεο γιψζζαο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη ιίγεο νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζέκα 

ησλ πξνβιεκάησλ νκηιίαο θαη εηδηθά ηεο άξζξσζεο ζηνλ απηηζκφ (Wolk & Edwards, 

1993, ζει. 162), αλ θαη ε δπζθνιία είρε εληνπηζηεί ζε αξθεηέο έξεπλεο (αλαθέξεηαη 

γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα ησλ Largo and Schinzel, 1985). Πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ 

έιιεηςε εξεπλψλ ζ’ απηφλ ηνλ  ηνκέα κπνξεί λα είλαη φηη ζπλήζσο απηά ηα άηνκα 

παξάγνπλ ειάρηζην ιφγν, θαζψο επίζεο θαη δπζθνιίεο ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

εμαηηίαο ησλ θνηλσληθά αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη πνιιέο 
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θνξέο ζηνλ απηηζκφ, φπσο ε ρξήζε ηδηνζπγθξαζηαθνχ ιφγνπ (jargon) θαη νη 

ζηεξενηππηθέο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο ή θξάζεηο. 

Χζηφζν, έζησ θαη ζπνξαδηθά, ην ζέκα ηεο άξζξσζεο ζηνλ απηηζκφ 

απαζρφιεζε απφ παιηά θάπνηνπο εξεπλεηέο. O Boucher (1976), ζπλέθξηλε ηηο 

επηδφζεηο κηαο νκάδαο παηδηψλ κε απηηζκφ ζε ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο άξζξσζεο 

(Edinburgh Articulation Test) θαη ζε κηα δνθηκαζία θαηαλφεζεο κεκνλσκέλσλ 

νπζηαζηηθψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ Peabody Picture Vocabulary Test. ε δεχηεξε θάζε, 

έγηλε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ κε ηηο επηδφζεηο ζηηο ίδηεο δνθηκαζίεο  κηαο νκάδαο 

παηδηψλ κε ζνβαξή γισζζηθή θαζπζηέξεζε (predominantly subnormal language), 

(νκάδα ειέγρνπ) θαη κηαο νκάδαο κε αλαπηπμηαθή γισζζηθή δηαηαξαρή αληηιεπηηθνχ 

ηχπνπ (developmental receptive dysphasic controls). Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα γισζζηθά πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηελ άξζξσζε θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ιέμεσλ. Σα παηδηά κε δπζθαζία ζεκείσζαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο 

ζην ηεζη θαηαλφεζεο (θαηά  κέζν φξν 10 κνλάδεο), αιιά ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

ζηε δνθηκαζία άξζξσζεο απφ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ. Δπίζεο ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηε δνθηκαζία άξζξσζεο είραλ θαη ηα παηδηά ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ (θαηά κέζν φξν 5 κνλάδεο).  

Μηα άιιε έξεπλα απφ ην 1976 ζπλέθξηλε δχν νκάδεο παηδηψλ, κία κε απηηζκφ 

θαη κία κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, κε αλάινγν δείθηε κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο, ζε κηα 

δνθηκαζία άξζξσζεο κε ηε ρξήζε ηνπ Edinburgh Articulation Test (EAT), θαζψο θαη 

ζηε γεληθή γισζζηθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο ην Developmental Sentence 

Scoring (DSS). Καζψο ηελ επνρή πνπ δηεμήρζε απηή ε έξεπλα δελ ήηαλ αθφκα 

αλεπηπγκέλα ηα ζχγρξνλα δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα, αμίδεη ίζσο γηα ηελ ηζηνξία λα 

αλαθεξζνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Απηά ήηαλ ε εκθάληζε 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζην ηζηνξηθφ ησλ παηδηψλ ησλ παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Έιιεηςε αληαπφθξηζεο ή ελεξγή απνθπγή ηεο αλζξψπηλεο εηθφλαο (human 

figure), πνπ πεξηιακβάλεη απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ηάζε γηα 

ελαζρφιεζε κε επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο αλζξψπηλεο εηθφλαο. 
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 Αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθδειψλεηαη θπξίσο κε 

θαηαλαγθαζηηθή εκκνλή ζηε ζεηξά ησλ πξαγκάησλ, ηειεηνπξγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, θξίζεηο παληθνχ ή εθξήμεηο ζπκνχ εμαηηίαο αιιαγψλ ζην 

πεξηβάιινλ ή ζε ξνπηίλεο. 

 Απφθιηζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθχζηθα αξγή 

εμέιημε ή απψιεηα θαηαθηεκέλσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ερνιαιία θαη 

ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ. 

 Ζιηθία έλαξμεο πξν ησλ 30 κελψλ (Bartolucci, et al. 1976, ζει. 306, 307). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε θαηάθηεζε ησλ 

θσλεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο 

αιιά κε θαζπζηέξεζε (Bartolucci, et al. 1976). Καη ζηηο δχν νκάδεο, ε αξηζκφο ησλ 

ιαζψλ ζε έλαλ θζφγγν ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγνο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ 

θζφγγνπ απηνχ ζηνλ ιφγν ησλ παηδηψλ, δειαδή νη πην δχζθνινη θζφγγνη ζηνπο 

νπνίνπο γίλνληαλ ηα πεξηζζφηεξα ιάζε ρξεζηκνπνηνχληαλ πην ζπάληα ζην ιφγν ησλ 

παηδηψλ, θάηη πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε ελήιηθεο. 

Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηηο δχν νκάδεο θαη ην πην ζχλεζεο ιάζνο ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε θζφγγνπ. Παξφια 

απηά, ππήξμαλ θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Σα παηδηά κε 

απηηζκφ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνπο δείθηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο απφ ηα 

παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, παξφηη είραλ ηελ ίδηα λνεηηθή ειηθία θαηά κέζν φξν. 

Δπίζεο βξέζεθαλ νη παξαθάησ 3 αληηζηξφθσο αλάινγεο ζπζρεηίζεηο: αλάκεζα ζηε 

λνεηηθή ειηθία θαη ζηνλ αξηζκφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ, αλάκεζα ζηελ γεληθή γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη ζηνλ αξηζκφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ θαη αλάκεζα ζηε λνεηηθή ειηθία θαη 

ζηε γεληθή γισζζηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

απηέο νη ζπζρεηίζεηο ήηαλ ζηαηηζηηθά αζήκαληεο (Bartolucci, et al. 1976, ζει. 314) 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε λνεηηθή ειηθία απνηειεί έλαλ παξάγνληα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Οη Rogers, et al., 2006 αλαθέξνπλ κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ην δήηεκα 

ηεο ζηνκαηνθηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηνλ απηηζκφ, σο κέξνπο κηαο γεληθφηεξεο 

θηλεηηθήο δπζπξαμίαο πνπ πνιιέο θνξέο ζπλππάξρεη κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, νη έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ θηλεζεί ζε δχν 
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θπξίσο θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε, ε νπνία ηίζεηαη ππφ ηζρπξή ακθηζβήηεζε, 

ππνζηεξίδεη φηη ε εζσηεξηθή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζηα άηνκα κε απηηζκφ 

παξακέλεη αθέξαηα θαη ηα επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα νθείινληαη θαζαξά ζε 

ζηνκαηνθηλεηηθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ππνβνεζνχκελεο επηθνηλσλίαο, φπνπ έλαο εθπαηδεπκέλνο 

βνεζφο ππνζηεξίδεη ην ρέξη ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ ζηε ρξήζε ελφο πιεθηξνινγίνπ 

(Perry, Bryson, & Bebko, 1998).  

Ζ άιιε θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνλ θηλεηηθφ έιεγρν ηφζν ησλ ρεξηψλ φζν θαη 

ηνπ ζηφκαηνο. Ζ έξεπλα ησλ Page & Boucher (1998), (αλαθ. ζε Rodgers et al, 2006, 

ζει. 1009) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 79% ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ κε 

απηηζκφ είραλ πνιχ ρακειέο επηδφζεηο ζε κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ ζηνκαηνθηλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειιηπήο αλάπηπμε ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

ζηφκαηνο εκπνδίδεη ηελ παξαγσγή ιφγνπ ζηα άηνκα απηά.  

Οη Shriberg et al. (2010) κειεηνχλ ηελ ππφζεζε φηη νη δπζθνιίεο ζην ιφγν ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ κπνξεί ελ κέξεη λα νθείινληαη ζηε ζπλχπαξμε κε ηελ Παηδηθή 

Λεθηηθή Απξαμία (Child Apraxia of Speech – CAS), είηε εκπνδίδνληαο ηελ έλαξμε 

ηεο νκηιίαο ή ηελ επρέξεηα ζηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ ζε παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

ιεθηηθή επηθνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο American Speech-Language-

Hearing Association (ASHA)  

«ε CAS απνηειεί κηα λεπξνινγηθή παηδηαηξηθή δηαηαξαρή ζηελ νπνία ε αθξίβεηα θαη 

ζηαζεξόηεηα ησλ θηλήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ιόγνπ είλαη 

εμαζζελεκέλεο, απνπζία λεπξνκπτθώλ ειιεηκκάησλ (π.ρ. ζηα αληαλαθιαζηηθά ή ην 

κπτθό ηόλν). Η CAS κπνξεί λα πξνθύςεη ιόγσ γλσζηήο λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ζύλζεηεο neurobehavioral δηαηαξαρέο γλσζηήο ή άγλσζηεο αηηηνινγίαο, 

ή σο ηδηνπαζήο δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο. Η αληθαλόηεηα ζην ζρεδηαζκό θαη 

πξνγξακκαηηζκό ηεο δηαδνρήο ησλ θηλήζεσλ νδεγεί ζε ιάζε ζηελ παξαγσγή ιεθηηθώλ 

ήρσλ θαη ζηελ πξνζσδία.» (ASHA, 2007, αλαθ. ζε Shriberg et al, 2010, ζει. 1). 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο CAS πεξηιακβάλνπλ αξγφ ξπζκφ νκηιίαο θαη 

άξζξσζεο, ρσξνρξνληθά ιάζε ζηελ παξαγσγή ησλ θσλεέλησλ (π.ρ. επηκήθπλζε), 

αιινηψζεηο ζπκθψλσλ θ.ά. 
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ηελ έξεπλά ηνπο νη Shriberg et al, (2010) ζπλέθξηλαλ 46 παηδηά κε απηηζκφ, 

40 ηππηθήο αλάπηπμεο, 13 κε θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία (speech delay) θαη 15 άηνκα 

κε CAS λεπξνγελνχο θχζεσο, ζε δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχζαλ νκηιία, πξνζσδία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά θσλήο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά νκηιίαο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ ηαίξηαδαλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο CAS, ζπλεπψο, ε ππφζεζε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο δελ επηβεβαηψζεθε. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε CAS πιεξνχζε 3 απφ ηα 10 θξηηήξηα 

ζηνκαηνθηλεηηθήο δηαηαξαρήο θαη ην 50 – 75% πιεξνχζε θαη ηα ππφινηπα 7. 

Αληίζεηα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε απηηζκφ ην 75% πιεξνχζε κφλν έλα θξηηήξην 

θαη πάλσ απφ 50% άιια δχν θξηηήξηα (ζει. 12). Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξα 

αξγφο ξπζκφο νκηιίαο, επηκήθπλζε θσλεέλησλ θαη αζπλήζηζηεο αιινηψζεηο 

θσλεκάησλ πνπ είλαη βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο CAS.  

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

είλαη φηη ζηα 46 παηδηά κε απηηζκφ ειηθίαο 4 – 7 εηψλ πνπ ζπκκεηείραλ, βξέζεθε έλα 

15,2% πνπ παξνπζίαδε θαζπζηέξεζε ιφγνπ, πνζνζηφ ην νπνίν ζην γεληθφ πιεζπζκφ, 

ζχκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθία κφιηο ησλ ηξηψλ 

εηψλ (Shriberg et al, 2010, ζει. 11). 

Οη Shriberg, et al., (2001) κειέηεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άξζξσζεο θαη 

πξνζσδίαο ζε 30 παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο (10 – 49 εηψλ) κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζχλδξνκν Άζπεξγθεξ θαη δηαπίζησζαλ φηη πεξίπνπ 33% ησλ 

ππνθεηκέλσλ εκθάληδαλ παξαπνηήζεηο θζφγγσλ, έλα εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ 

ζπγθξηηηθά κε ην 1 – 2 % ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ελειίθσλ (ζει 1109). Όπσο 

αλαθέξνπλ, ηα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ γη απηνχο απξφζκελα, θαζψο ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαθεξφηαλ φηη ε άξζξσζε ησλ αηφκσλ κε Απηηζκφ Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο θαη χλδξνκν Άζπεξγθεξ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο θπζηνινγηθή 

γηα ην αλαπηπμηαθφ ηνπο επίπεδν. Οη παξαπνηήζεηο πνπ  παξαηεξήζεθαλ αθνξνχζαλ 

θπξίσο νδνληηθνπνίεζε ή πιαγηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα ζπξηζηηθά 

ζχκθσλα θαη ε αιινίσζε ηνπιάρηζηνλ ελφο απφ ηα πγξά, ζπλήζσο ηνπ /r/ ή ρεηιηθή 

(labialized) παξαγσγή ηνπ /l/. 

Μηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλαδπφκελνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο 

παηδηνχ κε απηηζκφ 8 εηψλ, παξνπζηάδνπλ νη Wolk & Edwards (1993). χκθσλα κε 
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ηελ αλάιπζή ηνπο, ην ζπγθεθξηκέλν παηδί εκθαλίδεη πνιιέο ηδηνκνξθίεο ζηελ 

θαηάθηεζε ηνπ θσλνινγηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο παξνπζηάδεη αξθεηέο ηππηθέο 

δνκέο αλάκεηθηεο κε δνκέο πνπ ζπάληα εκθαλίδνληαη ζηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην ηνπ Νη. πεξηιακβάλεη θζφγγνπο 

πνπ ζεσξνχληαη πην «δχζθνινη» κε ηελ έλλνηα φηη θαηαθηνχληαη ζε πην πξνρσξεκέλν 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην, ελψ εκθαλίδεη δπζθνιία ή θαη πιήξε έιιεηςε πην πξψηκσλ 

θζφγγσλ. Δκθαλίδεη επίζεο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλήζσο έρνπλ εθιείςεη 

ζηελ ειηθία ηνπ (π.ρ. εκπξνζζνπνίεζε), αξθεηέο άηππεο αληηθαηαζηάζεηο θζφγγσλ, 

εθηεηακέλε ρξήζε νκφερσλ (δηαθνξεηηθέο ιέμεηο πνπ ηηο πξνθέξεη κε ηνλ ίδην 

αθξηβψο ηξφπν) θ.ά. Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ηδηνζπγθξαζηαθνχ ιφγνπ (jargon), θάλνπλ ην ιφγν ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ αθαηάιεπην. 

Ζ ρξεζηκφηεηα κηαο ηφζν αλαιπηηθήο θαη εηο βάζνο πεξηγξαθήο ηνπ θσλνινγηθνχ 

πξνθίι ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ νκηιία, ηνλίδεηαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο, θαζψο πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ινγνπεδηθή παξέκβαζε. 

Οη ίδηνη, κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ν Νη. κπνξεί λα βνεζεζεί ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Οη Wolk & Giesen (2000) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα ζε 4 αδέξθηα κε 

απηηζκφ, ζηα νπνία κειέηεζαλ ην θσλνινγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην θαζψο θαη ηηο 

θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζην ιφγν ηνπο. Σα παηδηά απηά ήηαλ ε Α, 

9;0 εηψλ, ν Β, 5;9 εηψλ, ν Γ, 3;9 εηψλ θαη ν Γ, 2;3 εηψλ. Σν θνξίηζη ηεο νηθνγέλεηαο, 

ε Α, είρε ήπηα απηηζηηθή δηαηαξαρή, ελψ ηα 3 αγφξηα ζνβαξή. Ο Β πξαθηηθά δελ 

παξνπζίαδε απζφξκεην επηθνηλσληαθφ ιφγν, εθηφο απφ ηηο ιέμεηο “yes” θαη “no” θαη 

πάξα πνιιέο κε ιεθηηθέο θσλήζεηο, πρ /iuiu/ θαη ν Γ βξηζθφηαλ ζην αξρηθφ ζηάδην 

αλάδπζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έρνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη ην εχξνο ηνπ θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ 

παξαπάλσ παηδηψλ ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγν ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο 

ηνπο, ελψ ε ζνβαξφηεηα ησλ δπζθνιηψλ ηνπο ζηελ άξζξσζε ήηαλ ζε επζεία 

αλαινγία. Γηα παξάδεηγκα, ην θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην ηνπ Β ήηαλ πνιχ πην 

πεξηνξηζκέλν απφ απηφ ησλ κηθξφηεξσλ αδεξθψλ ηνπ, αθφκα θαη ηνπ πην κηθξνχ πνπ 

ήηαλ κφιηο 2;3 εηψλ, απνηεινχληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηα θσλήεληα /i/, /u/, // 

θαη /Η/ θαη ηα κφλα ζχκθσλα πνπ πξφθεξε ήηαλ ην γισζζνιηζζεηηθφ (glide) /j/ θαη ην 

ξηληθφ //, ην νπνίν κάιηζηα πνιχ ζπρλά εκθαληδφηαλ ζε αξρηθή ζέζε, θάηη πνπ δελ 
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ζπκβαίλεη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Α είρε έλα ζρεδφλ πιήξεο 

θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην, κε εμαίξεζε ην //, ην // θαη ην // ζε φιεο ηηο ζέζεηο (Wolk 

& Giesen, 2000, ζει. 382). Ζ αλάιπζε ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ αλέδεημε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ αλνκνηνγέλεηα ζην θσλνινγηθφ πξνθίι θαη ζηα κνηίβα γισζζηθήο 

αλάπηπμεο απηψλ ησλ παηδηψλ, αλάινγα θαη πάιη κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο. 

Ζ Α εκθάληδε ζην ιφγν ηεο δηεξγαζίεο νη νπνίεο είλαη ζπλήζεηο ζηελ ηππηθή αλάπηπμε 

θαη πνιιέο θνξέο εκκέλνπλ θαη ζε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, φπσο ρεηιηθνπνίεζε 

θαη απινχζηεπζε ησλ πγξψλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. Σα ηξία αγφξηα απφ ηελ 

άιιε κεξηά εκθάληζαλ ηππηθέο δηεξγαζίεο, αλάκηθηεο κε πνιιέο άηππεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηξηβνπνίεζε ησλ πγξψλ ζπκθψλσλ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νη, 

πνπ παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, έηζη θαη εδψ, παξαηεξήζεθε θαη ην θαηλφκελν ηεο 

«ρξνλνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο» (chronological mismatch), δειαδή ε απνπζία 

αλαπηπμηαθά πξψηκσλ θζφγγσλ, φπσο ηα ξηληθά /m/ θαη /n/ κε παξάιιειε ρξήζε 

αλαπηπμηαθά φςηκσλ, πην «δχζθνισλ», φπσο ην // ζηνλ ιφγν ηνπ Γ θαη ην // ζηνλ 

ιφγν ηνπ Γ. Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, απηφ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπάληα 

παξαηεξείηαη, φρη κφλν ζηελ ηππηθή αλάπηπμε, αιιά αθφκα θαη ζηελ θσλνινγηθή 

δηαηαξαρή.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ δε βξήθαλ ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο ζηελ άξζξσζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, φπσο νη McCleery, Tully, Slevc 

& Schreibman (2006) ζε κειέηε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο παξαγσγήο ησλ 

ζπκθψλσλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζνβαξή γισζζηθή θαζπζηέξεζε. ηελ έξεπλά 

ηνπο ζπλέθξηλαλ 14 παηδηά κε απηηζκφ, ειηθίαο 2:1 έσο 6:11 εηψλ, κε 10 παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο 13 έσο 14 κελψλ. Σα παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ αλαπηπμηαθά 

βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηνπ βαβίζκαηνο, κε ζπνξαδηθή παξαγσγή ιέμεσλ θαη ε 

λνεηηθή ηνπο ειηθία ήηαλ θαηά κέζν φξν 18,2 κήλεο γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη 

12,7 κήλεο γηα ηα ηππηθήο αλάπηπμεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, 

θάλεθε φηη ε θσλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ απηηζκφ εκθαλίδεη κελ θαζπζηέξεζε, 

αθνινπζεί δε παξφκνηα πνξεία κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε. Σφζν ηα παηδηά κε απηηζκφ, 

φζν θαη ηα ηππηθήο αλάπηπμεο παξήγαγαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξψηκνπο 

παξά κεηαγελέζηεξνπο θζφγγνπο (73,4% θαη 7,9% αληίζηνηρα γηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ, 85% θαη 7,7 αληίζηνηρα γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο). Δπίζεο παξφκνηα 

κνηίβα βξέζεθαλ θαη ζηα πνζνζηά εθθνξάο ερεξψλ – άερσλ ζπκθψλσλ, κε ηα ερεξά 
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λα παξάγνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζηηο δχν νκάδεο (59,1% θαη 5,9% 

αληίζηνηρα γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη 71,5% θαη 2% αληίζηνηρα γηα ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο) (ζει. 223, 224). Ζ δηαθνξά ζηα πνζνζηά κεηαμχ πξψηκσλ – 

κεηαγελέζηεξσλ θαη ερεξψλ – άερσλ θζφγγσλ ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

παξέκελε ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη θζφγγνη παξάγνληαλ απζφξκεηα ή 

θαηφπηλ κίκεζεο ηνπ εμεηαζηή. Απηφ πνπ είρε ζεκαληηθή δηαθνξά, ήηαλ ην πνζνζηφ 

ιαζψλ, θαζψο ηα παηδηά έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε θαηά ηε κίκεζε ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ θαη ησλ άερσλ θζφγγσλ απφ φηη ζηνλ απζφξκεην ιφγν ηνπο.  

Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

δηφηη ε γλψζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα ζπκβάιιεη ζην 

ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Όπσο ππνζηεξίδνπλ,  

«ηα παηδηά κε απηηζκό ζα πεηύρνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εθκάζεζε ηνπ 

ιόγνπ, εάλ δηδαρζνύλ κε ηε ρξήζε θζόγγσλ – ζηόρσλ πνπ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην 

θσλνινγηθό ηνπο πξνθίι» (McCleery, et al., 2006, p. 228). 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θσλνινγηθφ πξνθίι ζηνλ απηηζκφ, 

θαηέιεμαλ θαη νη Kjelgaard & Tager-Flusberg (2001). ηελ έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ 

ζπλνιηθά ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 89 παηδηψλ κε απηηζκφ, 80 αγφξηα θαη 9 θνξίηζηα, 

ειηθίαο 4 έσο 14 εηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο κία ζεηξά ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ 

άξζξσζεο, αληηιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη αλψηεξσλ γισζζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζεκαζηνινγίαο θαη ζχληαμεο (CELF). Πάλσ απφ ην 90 % ησλ παηδηψλ 

νινθιήξσζαλ ηηο δνθηκαζίεο άξζξσζεο θαη ιεμηινγίνπ, ελψ κφλν ην 49% ήηαλ ζε 

ζέζε λα νινθιεξψζεη ην ηεζη αλψηεξσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (CELF) θαη 45% ηε 

δνθηκαζία επαλάιεςεο ςεπδνιέμεσλ. Αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ νινθιήξσζαλ ην 

CELF θαη ζε απηά πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην νινθιεξψζνπλ, βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, ηφζν ζην δείθηε λνεκνζχλεο, φζν θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο δνθηκαζίεο 

αληηιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ. Ο ειηθηαθφο παξάγνληαο, κφλν ζε κία 

δνθηκαζία, ηελ επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ, βξέζεθε λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

κε ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά (θάησ ησλ 7 εηψλ) λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο. Μηα άιιε ζχγθξηζε έγηλε αλάκεζα ζηηο αληηιεπηηθέο θαη εθθξαζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηελ νκάδα πνπ νινθιήξσζε ηηο δνθηκαζίεο 

αληηιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ (80 παηδηά) δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 
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δηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη ζηα πεξηζζφηεξα ππνηέζη ηνπ CELF γεγνλφο πνπ νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αληηιεπηηθέο θαη εθθξαζηηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θπκαίλνληαη ζε παξφκνηα επίπεδα (ζει. 301).  

Ζ αλνκνηνγέλεηα ζηηο επηδφζεηο ηεο νκάδαο, νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα 

ρσξίζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ηξεηο ππννκάδεο πξψηα βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπο 

ζην ηεζη αληηιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη έπεηηα βάζεη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζην CELF: 

παηδηά κε θπζηνινγηθέο, κε νξηαθέο θαη δηαηαξαγκέλεο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο. Απφ 

απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ, πξνέθπςε φηη ηφζν ν δείθηεο λνεκνζχλεο, φζν θαη νη 

επηδφζεηο ζηελ δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ αθνινπζνχζαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε: ρακειέο ζηελ νκάδα κε ρακειφ αληηιεπηηθφ 

ιεμηιφγην, πην θνληά ζην θπζηνινγηθφ ζηελ νξηαθή νκάδα θαη εληφο ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ζηελ πξψηε νκάδα. Αληίζεηα, νη επηδφζεηο ζηε δνθηκαζία άξζξσζεο 

ήηαλ κέζα ζηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη γηα ηηο ηξεηο ππννκάδεο θαη ζην ζχλνιν 

ηνπ δείγκαηνο, νη ηθαλφηεηεο άξζξσζεο ήηαλ πςειφηεξεο απφ ηε γλψζε ιεμηινγίνπ 

(ζει. 298). Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη αθφκα θαη αλάκεζα 

ζηα παηδηά πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ ην ζχλνιν ησλ δνθηκαζηψλ, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είραλ θπζηνινγηθφ δείθηε κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ εκθάληζαλ δηαηαξαγκέλεο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, κε ηελ 

ηθαλφηεηα άξζξσζεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ηα ζνβαξφηεξα ειιείκκαηα λα 

εκθαλίδνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο ζεκαζηνινγίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη 

ηεο επαλάιεςεο ςεπδνιέμεσλ (ζει. 300). Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ φηη γεληθφ 

γισζζηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ εκθάληζαλ δηαηαξαγκέλεο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο ήηαλ παξφκνην κε απηφ ηεο εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο, θαη 

δηαηππψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπλχπαξμεο ησλ δχν 

δηαηαξαρψλ, θαζψο έρεη βξεζεί απφ κειέηεο ζε νηθνγέλεηεο θαη ζε δηδχκνπο φηη είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ ελ κέξεη θνηλφ γελεηηθφ ππφβαζξν. 

Σελ ππφζεζε ηνπ θνηλνχ γελεηηθνχ ππφβαζξνπ κεηαμχ εηδηθήο γισζζηθήο 

δηαηαξαρήο θαη απηηζκνχ ζπδεηνχλ ζην άξζξν ηνπο νη Bishop et al (2004). ηελ 

αλαζθφπεζή ηνπο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, αλαθέξνπλ ηελ ζεσξία ησλ Folstein et al 

(1999) φηη «θάζε ζηνηρείν ηνπ επξύηεξνπ θαηλόηππνπ ηνπ απηηζκνύ θιεξνλνκείηαη 

μερσξηζηά θαη εθδειώλεηαη αλεμάξηεηα ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δελ έρνπλ απηηζκό 

θαη ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ κόλν δηαηαξαγκέλε γιώζζα, ε θνηλσληθόηεηα, ή 
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άθακπηεο – θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο» (Bishop, et al, 2004, ζει. 54), κηα ζεσξία 

ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επξήκαηα κηαο ζεηξάο εξεπλψλ ζε ζπγγελείο αηφκσλ κε 

απηηζκφ. Αλαθέξεηαη επίζεο, ε έξεπλα ησλ Tomblin et al (2003) ζηελ νπνία βξέζεθε 

φηη ην πνζνζηφ χπαξμεο απηηζκνχ ζε αδέξθηα αηφκσλ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή 

ήηαλ κεγαιχηεξν απφ απηφ ζην γεληθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη έξεπλεο κνξηαθήο 

γελεηηθήο ζηηο νπνίεο βξέζεθε πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ δχν δηαηαξαρψλ ζε 

ρξσκνζσκηθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο νη νπνίεο 

θαηαιήγνπλ ζε αληίζεηα θαη αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο απνηειέζκαηα, γεγνλφο πνπ 

ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ ππφζεζε ηεο θνηλήο γελεηηθήο αηηηνινγίαο απηηζκνχ θαη 

εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο.  

Οη Bishop, et al (2004), πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ην θαηά πφζνλ 

γισζζηθέο δπζθνιίεο ηνπ ηχπνπ ηεο εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ επξχηεξνπ απηηζηηθνχ θαηλφηππνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειέηεζαλ 80 νηθνγέλεηεο 

(γνλείο θαη αδέιθηα) πνπ είραλ έλα παηδί κε απηηζκφ ή κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή 

Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο (ΓΑΓ ΜΠΑ) θαη 59 νηθνγέλεηεο παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά θαη νη ζπγγελείο ηνπο εμεηάζηεθαλ ζε κηα 

ζπληνκεπκέλε εθδνρή ηνπ WISC θαη ηνπ WAIS, αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ν δείθηεο πξαθηηθήο θαη ιεθηηθήο λνεκνζχλεο. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ θσλνινγηθήο επεμεξγαζίαο δνθηκάζηεθαλ ζηελ 

πξνθνξηθή επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ θαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλνπ πνπ πεξηείρε 

ςεπδνιέμεηο αλάκηθηεο κε θαλνληθέο ιέμεηο. Σέινο, ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ δφζεθε 

έλα εξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

θαη έλα γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη δπζθνιηψλ. Ζ 

δνθηκαζία ησλ ςεπδνιέμεσλ επηιέρζεθε δηφηη έρεη βξεζεί απφ έξεπλεο φηη, αληίζεηα 

απφ άιιεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, νη δπζθνιίεο ζηελ επαλάιεςή ηνπο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν βαζκφ θιεξνλνκηθφηεηαο, εκθαλίδνληαη αθφκα θαη ζε άηνκα κε παιηφ 

ηζηνξηθφ γισζζηθήο δηαηαξαρήο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηηο εκθαλείο δπζθνιίεο ηνπο, 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθή δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηέινο, απφ έξεπλεο 

κνξηαθήο γελεηηθήο έρεη βξεζεί ζχλδεζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ κε ηελ εηδηθή 

γισζζηθή δηαηαξαρή ζε ρξσκνζσκηθφ επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο 

γισζζηθέο δνθηκαζίεο απφ φηη ε νκάδα ειέγρνπ. Σν ίδην δελ ζπλέβε κε ηνπο γνλείο 
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θαη ηα αδέιθηα ηνπο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζψο νη επηδφζεηο ηνπο ηφζν ζηηο ιεθηηθέο 

ππνθιίκαθεο ηνπ ηεζη λνεκνζχλεο φζν θαη ζηηο δνθηκαζίεο κε ηηο ςεπδνιέμεηο ήηαλ 

αλάινγεο απηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Σε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο θψλεζεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη ιφγν ηνλίδνπλ θαη νη Sheinkopf et al., (2000). ηελ έξεπλά ηνπο 

ζπλέθξηλαλ δχν νκάδεο παηδηψλ, 11 κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε θαη 15 κε απηηζκφ, 

ηα νπνία φια βξίζθνληαλ ζην ζηάδην αλάδπζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ην 

εθθξαζηηθφ ηνπο ιεμηιφγην ήηαλ κηθξφηεξν ησλ 5 ιέμεσλ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα κειεηήζεη ην είδνο ησλ θσλήζεσλ πνπ παξήγαγαλ νη δχν νκάδεο, φζνλ αθνξά ην 

πνζνζηφ ηππηθψλ ή άηππσλ θσλήζεσλ (θαλνληθνχ βαβίζκαηνο ή ήρσλ φπσο 

ζηξηγθιίζκαηα, γξπιίζκαηα ή ηζηξίδεο). Γηαπηζηψζεθε φηη, παξφιν πνπ ηα παηδηά κε 

απηηζκφ εκθάληδαλ ην ίδην πνζνζηφ θαινζρεκαηηζκέλσλ ζπιιαβψλ κε ηα παηδηά ηεο 

νκάδαο ζχγθξηζεο (αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε), ην πνζνζηφ ησλ άηππσλ θσλήζεσλ 

ζηελ νκάδα ηνπ απηηζκνχ ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζην. Δπίζεο πνιχ κεγαιχηεξν ήηαλ ην 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ πξφθεξαλ πνιιέο ζπιιαβέο (πάλσ απφ 20%) κε άηππε 

πνηφηεηα θσλήο: 2 απφ ηα 11 παηδηά κε θαζπζηέξεζε (18%) θαη 9 απφ ηα 15 παηδηά 

κε απηηζκφ (60%) (ζει. 350). Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, θαζψο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε χπαξμε 

άηππσλ θσλήζεσλ κπνξεί λα είλαη έλα θξηηήξην γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε ηνπ 

απηηζκνχ. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΠΗΘΑΝΟΝ ΤΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΝ ΑΤΣΗΜΟ 

 

Οη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηε κίκεζε θηλήζεσλ ησλ άιισλ έρνπλ 

κειεηεζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, θαζψο πηζηεχεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε πνιιέο 

παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο, φπσο ε βιεκκαηηθή επαθή, ε 

αληίιεςε ηνπ ιφγνπ θαη ε πξνθνξηθή έθθξαζε (verbalization) (Stone, Ousley & 

Littleford, 1997).  

Οη Stone, Ousley & Littleford, (1997) πξαγκαηνπνίεζαλ δχν έξεπλεο ζε 54 

παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 3 ½ εηψλ (18 κε απηηζκφ, 18 κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε 
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θαη 18 ηππηθήο αλάπηπμεο). Ζ πξψηε ζθνπφ είρε λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο αλάκεζα ζηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηηο θηλήζεηο πάλσ 

ζε αληηθείκελα θαη αλάκεζα ζηηο θηλήζεηο κε λφεκα θαη ζηηο θηλήζεηο ρσξίο λφεκα. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ζηε ζπλνιηθή επίδνζή ηνπο ηα παηδηά 

κε απηηζκφ πζηεξνχζαλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Οη 

θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη νη θηλήζεηο ρσξίο λφεκα ήηαλ δπζθνιφηεξεο ζηε κίκεζε 

απφ φηη νη θηλήζεηο πάλσ ζε αληηθείκελα θαη νη θηλήζεηο ρσξίο λφεκα, αληίζηνηρα. 

Χζηφζν απηφ ίζρπε εμίζνπ θαη γηα ηηο ηξεηο νκάδεο θαη δελ απνηεινχζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Stone, Ousley & Littleford, 1997, ζει. 

480). Σν ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο κίκεζεο 

ζηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδεη κελ θαζπζηέξεζε, αθνινπζεί δε ηα πξφηππα ηεο 

ηππηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ δεχηεξε έξεπλα ησλ Stone, Ousley & Littleford, (1997) ζηφρεπε ζηε 

δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν νη δεμηφηεηεο κίκεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θίλεζεο 

ζρεηίδνληαη θαη έρνπλ θάπνηα πξνγλσζηηθή αμία γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ 

φπσο νη δεμηφηεηεο παηρληδηνχ θαη ε γισζζηθή έθθξαζε. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ε κίκεζε θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ε κίκεζε θηλήζεσλ πάλσ ζε 

αληηθείκελα απνηεινχλ δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε άιιεο δεμηφηεηεο, ε κίκεζε θηλήζεσλ ζε 

αληηθείκελα θάλεθε φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο δεμηφηεηεο παηρληδηνχ, ελψ βξέζεθε επίζεο 

ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κίκεζε θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πξνθνξηθήο έθθξαζεο (Stone, Ousley & Littleford, 1997, ζει. 482). 

Παξφκνηα ρακειέο επηδφζεηο ζηε κίκεζε θηλήζεσλ δηαπίζησζαλ θαη νη 

Rodgers, Hepburn, Stackhouse & Wehner (2003), ζπγθξίλνληαο 24 βξέθε κε απηηζκφ 

(κέζνο φξνο ειηθίαο 34 κήλεο) κε 18 κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο, 20 

κε δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη 15 ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη δνθηκαζίεο 

πεξηειάκβαλαλ ηξηψλ εηδψλ θηλήζεηο: θηλήζεηο ρεξηψλ, θηλήζεηο πξνζψπνπ θαη 

ζηφκαηνο θαη θηλήζεηο πάλσ ζε αληηθείκελα. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο θάλεθε φηη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζηηο δνθηκαζίεο κίκεζεο 

ησλ ζηνκαηηθψλ θηλήζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ζε αληηθείκελα, ήηαλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ άιισλ νκάδσλ, ελψ ην ίδην δε ζπλέβε κε ηε κίκεζε 

θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ. Χζηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο θηλεηηθήο κίκεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

πξνθνξηθήο έθθξαζεο ή ζηηο δεμηφηεηεο παηρληδηνχ, φπσο ζηελ έξεπλα ησλ Stone, 

Ousley & Littleford, (1997) πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη δπζθνιίεο ζηε κίκεζε ησλ θηλήζεσλ ππάξρνπλ θαη 

ζηα άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαηά πφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

χπαξμε ή κε ζπκβνιηθνχ λνήκαηνο ή δηαδνρηθήο ζπλέρεηαο ησλ θηλήζεσλ, επηρεηξεί 

λα απαληήζεη  ε έξεπλα ησλ Rodgers, Bennetto, McEvoy & Pennington (1996). ηελ 

έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ έθεβνη θαη ελήιηθεο 11 έσο 21 εηψλ, 17 κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 15 κε δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο δπζιεμία, 

ΓΔΠΤ θαη γελεηηθέο δηαηαξαρέο, αλάινγεο ειηθίαο θαη ιεθηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ 

δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά δνθηκαζηψλ ζηε κίκεζε θηλήζεσλ ρεξηψλ θαη 

πξνζψπνπ – ζηφκαηνο, κε θαη ρσξίο λφεκα θαη δηαδνρηθή ζπλέρεηα, θαζψο θαη 

παληνκίκα. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη θαη ζηελ νκάδα 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ππάξρεη έιιεηκκα ζηηο δεμηφηεηεο 

κίκεζεο θαη απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ην θαηά πφζνλ ηα άηνκα κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ λφεκα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο ή φρη. 

Έλαο άιινο ελδηαθέξσλ ηνκέαο έξεπλαο είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

επηθνηλσλνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ, πέξαλ ηεο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη νη 

ζθνπνί ηνπο νπνίνπο επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φηαλ επηθνηλσλνχλ. Σηο δχν 

παξαπάλσ παξακέηξνπο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κειέηεζαλ νη Stone et al., 

(1997), ζπγθξίλνληαο 14 παηδηά κε απηηζκφ θαη 14 κε αλαπηπμηαθή θαη/ή γισζζηθή 

θαζπζηέξεζε. Γηαπηζηψζεθε φηη, ζην ζχλνιν, ηα παηδηά κε απηηζκφ επηθνηλσλνχζαλ 

πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη ε νκάδα ζχγθξηζεο. Όηαλ επηθνηλσλνχζαλ ηηο  πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ήηαλ γηα λα δεηήζνπλ θάηη, παξά γηα λα ζρνιηάζνπλ, λα θαηεπζχλνπλ δειαδή 

ηελ πξνζνρή ηνπ άιινπ πξνο ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληφο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ελψ 

ν ζρνιηαζκφο απνηεινχζε ην 1/3 ησλ επηθνηλσληαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

κε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ζηα παηδηά κε απηηζκφ δελ έθηαλε νχηε ζην 1%. Όζνλ 

αθνξά ηα είδε ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, βξέζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιχ ιηγφηεξεο ρεηξνλνκίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ζρνιηαζκφ 

(π.ρ. δείμηκν αληηθεηκέλνπ), πνιχ ιηγφηεξν ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη επίζεο πνιχ 

ιηγφηεξν πεξίπινθεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ λα ζπλδπάδνπλ δειαδή 

δηαθνξά είδε κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (π.ρ. ζπλδπαζκφο ρεηξνλνκίαο, βιεκκαηηθήο 
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επαθήο θαη θσλήο) απφ φηη ηα παηδηά ηεο νκάδαο ζχγθξηζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα 

παηδηά κε απηηζκφ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ θαηεχζπλαλ ην ρέξη ηνπ εμεηαζηή, 

θπξίσο γηα λα δεηήζνπλ θάηη (Stone et al., 1997, ζει. 691). 

Μηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηθνξηθήο θχζεο, θαη ηελ πηζαλή 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο εμεηάδνπλ νη Bopp, Mirenda & Zumbo 

(2009). Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ε 

θνηλσληθή αληαπφθξηζε, ή κάιινλ κε αληαπφθξηζε, νη πεξηνξηζκέλεο θαη 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο νη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη ε επηκνλή 

ζηελ επαλάιεςε ξνπηηλψλ θαη νη αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

μεζπάζκαηα ζπκνχ, επηζεηηθφηεηα, θαηαζηξνθέο αληηθεηκέλσλ, απηνηξαπκαηηζκνχο, 

θξαπγέο, θ.ά.  ε απηήλ ηελ έξεπλα κειεηήζεθαλ ζηνηρεία γηα 69 παηδηά, 55 

δηαγλσζκέλα κε απηηζκφ θαη 14 κε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με 

Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο (ΓΑΓ ΜΠΑ) απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

πξψηκεο παξέκβαζεο, ην νπνίν ηα παξαπάλσ παηδηά παξαθνινχζεζαλ γηα 2 ρξφληα. 

Σα ζηνηρεία αθνξνχζαλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ απηηζκνχ (ζθνξ ζην CARS) θαη ην κε 

ιεθηηθφ δείθηε λνεκνζχλεο θαηά ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα θαη 

κεηξήζεηο κε ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο εθθξαζηηθνχ θαη αληηιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη 

ησλ 5 ζπκπεξηθνξηθψλ παξακέηξσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη κεηά απφ 6, 12 θαη 24 κήλεο παξαθνινχζεζήο ηνπ. Σν ζθνξ 

ζην CARS (ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο) πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

βξέζεθε φηη έρεη αζήκαληε πξνβιεπηηθή αμία ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. 

Σν αληίζεην ζπλέβε κε ηνλ δείθηε κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο, γηα ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψζεθε φηη φζν πςειφηεξνο ήηαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν 

θαιχηεξε ήηαλ ε εμέιημε ησλ ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Απφ ηνπο 

ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, δχν κφλν βξέζεθε λα επεξεάδνπλ ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη απηνί ήηαλ ε πξνζνρή θαη ν βαζκφο θνηλσληθήο 

αληαπφθξηζεο, ελψ νη ππφινηπνη θάλεθε λα έρνπλ αζήκαληε επηξξνή. Σα 

απνηειέζκαηα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο, απηά έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο είρε δηαπηζησζεί 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηκνλή ζηελ επαλάιεςε ξνπηηλψλ 

(αλαθέξνληαη νη Campbell et al., 1990; Carcani-Rathwell et al., 2006; Dadds et al., 

1988; Szatmari et al., 2006; Venter et al., 1992), ζηηο επαλαιακβαλφκελεο, 
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ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο (αλαθέξνληαη νη Koegel, Koegel, Hurley, & Frea, 1992; Lee 

& Odom, 1996) θαη ζηηο αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (αλαθέξνληαη νη Bronson, 

2000; Hauser-Cram, Warfield, Shonkoff, & Krauss, 2001; Kaiser & Rasminsky, 

2003) θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αληηιεπηηθνχ θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη 

γεληθφηεξα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Ζ δηαθνξά 

απηή ζηα απνηειέζκαηα απνδίδεηαη ζε κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο ή θαη αδπλακίεο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο (Bopp, Mirenda & Zumbo, 2009, ζει. 1114, 1115, 

1116). 

 Έλαο πξψηκνο δείθηεο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο είλαη ε πξνηίκεζε πνπ 

δείρλνπλ ηα παηδηά, απφ λενγέλλεηα αθφκα, ζηνπο ήρνπο ηεο αλζξψπηλεο νκηιίαο θαη 

ζε απηνχο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ πξνηίκεζε απηή έρεη παξαηεξεζεί 

εκπεηξηθά, αιιά έρεη κειεηεζεί θαη εξεπλεηηθά (π.ρ. Butterfield & Siperstein, 1972, 

αλαθνξά ζε Klin, 1991, ζει. 30) ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζεσξείηαη έλαο 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έλαξμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ έρεη παξαηεξεζεί ην αθξηβψο αληίζεην, δειαδή κηα ραξαθηεξηζηηθή 

αδηαθνξία θαη έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηελ αλζξψπηλε νκηιία, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

πνιιέο θνξέο θάλεη ηνπο γνλείο λα αλεζπρνχλ κήπσο ην παηδί ηνπο δελ αθνχεη θαιά.  

 ε κηα πξνζπάζεηα λα αμηνινγήζεη ηηο αθνπζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, ε Klin (1991) ρξεζηκνπνίεζε κία ζπζθεπή πνπ έκνηαδε κε παηρλίδη ζηελ 

νπνία, εάλ ην παηδί παηνχζε ην έλα θνπκπί άθνπγε ερνγξαθεκέλε ηε θσλή ηεο 

κεηέξαο ηνπ λα ηνπ απεπζχλεηαη, ελψ ην πάηεκα ηνπ άιινπ θνπκπηνχ παξήγαγε 

ερνγξαθεκέλν ζφξπβν ελφο πνιπζχρλαζηνπ θπιηθείνπ.  Ζ ζπζθεπή απηφκαηα 

θαηέγξαθε ηηο επηινγέο ηνπ θάζε παηδηνχ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 12 παηδηά κε 

απηηζκφ, 8 κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 10 ηππηθήο αλάπηπμεο (νκάδα ειέγρνπ), 

αλάινγεο λνεηηθήο ειηθίαο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 5 απφ ηα 

12 παηδηά κε απηηζκφ έδεημαλ ζαθή πξνηίκεζε ζηελ αθξφαζε ηνπ ζνξχβνπ, ελψ ηα 

ππφινηπα δελ έδεημαλ θακία πξνηίκεζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο δχν ήρνπο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ηφζν ε νκάδα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, φζν θαη ε νκάδα 

ειέγρνπ έδεημαλ ζαθή πξνηίκεζε ζηε θσλή ηεο κεηέξαο ηνπο (Klin, 1991, ζει. 38). 

Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ άζρεηα κε ην δείθηε λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ. 
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ΚΟΠΟ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζηψζεη ην επίπεδν θσλνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ άξζξσζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ παηδηά θαη έθεβνη 

κε απηηζκφ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνην είδνο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο.  

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ζηνρεχεη λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1. Σν εχξνο ηνπ θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ παηδηψλ. 

2. Πνηα πξνβιήκαηα ζηελ άξζξσζε παξνπζηάδνπλ παηδηά θαη έθεβνη κε απηηζκφ 

πνπ επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά; 

3. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ην είδνο ησλ ιαζψλ 

άξζξσζεο αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ην είδνο ηνπ ιφγνπ πνπ 

πξνζπαζεί λα παξάγεη ην παηδί (π.ρ. επαλάιεςε ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ζπδήηεζε γηα 

ζέκα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, αθήγεζε ηζηνξίαο, αλάγλσζε) θαη πνηεο είλαη απηέο; 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

 

ηελ έξεπλα ζπκπεξηιήθζεθαλ  15 παηδηά θαη έθεβνη ειηθίαο 9 – 18;5 εηψλ απφ 

ηα νπνία 14 ήηαλ αγφξηα θαη 1 θνξίηζη. Σα παηδηά βξέζεθαλ απφ πξνζσπηθέο 

γλσξηκίεο ηεο εξεπλήηξηαο κε ηηο νηθνγέλεηεο, κε ινγνπεδηθνχο θαη εξγνζεξαπεπηέο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή θαη κε ηε βνήζεηα ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ Πξνζηαζία Αηφκσλ κε Απηηζκφ. Σα θξηηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή 

ελφο παηδηνχ ζηελ έξεπλα ήηαλ ηα εμήο: 

- Να έρεη δηαγλσζζεί κε απηηζκφ απφ δεκφζην θνξέα. 

- Να έρεη ηελ θαηάιιειε ρξνλνινγηθή ειηθία 

- Να έρεη αλαπηχμεη θάπνην είδνο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο: κνλνιεθηηθφο – 

ηειεγξαθηθφο ιφγνο, ερεηηθή κίκεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ (ερνιαιία), νκηιία κε 

επηθνηλσληαθφ ζηφρν. 

Απφ ην δείγκα απνθιείζηεθαλ παηδηά δηαγλσζκέλα κε χλδξνκν Asperger θαη 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη 

ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο νκηιίαο ζηνλ ηππηθφ απηηζκφ θαη φηη 

εμ’ νξηζκνχ ηα άηνκα κε χλδξνκν Asperger δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε γισζζηθή 

δπζθνιία. 

Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηελ ειηθία θαη ην θχιιν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ παηδηψλ, εκθαλίδνληαη κφλν ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ 

ησλ παηδηψλ. 
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 Αρτικά παιδιού Ζλικία Φύλο 

1 Λ.Σ. 11;1 Αγφξη 

2 Θ.Φ. 10;7 Αγφξη 

3 .Γ. 9;1 Αγφξη 

4 Γ.Σ. 9;8 Αγφξη 

5 Λ.Δ 16;4 Αγφξη 

6 Π.Υ. 14;5 Αγφξη 

7 Μ.Γ. 11;5 Αγφξη 

8 Ξ.Γ. 13;6 Αγφξη 

9 .Σ. 14;6 Αγφξη 

10 Α.Σ. 17;3 Αγφξη 

11 Κ.Ε. 18;6 Αγφξη 

12 Β.Κ. 11;2 Αγφξη 

13 Γ.Α. 11 Αγφξη 

14 Γ.Υ. 16;2 Αγφξη 

15 Π.Μ. 10;2 Κνξίηζη 

Πίλαθαο 2. Ζιηθίεο θαη θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

 

ΤΛΗΚΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν αξρηθφ εξεπλεηηθφ ζρέδην πεξηειάκβαλε ηε ιήςε ερνγξαθεκέλσλ δεηγκάησλ 

ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζε κία ηνπιάρηζηνλ ή θαη φιεο απφ ηηο παξαθάησ 

θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ θάζε παηδηνχ: 
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- απζφξκεηνο ιφγνο ζε ειεχζεξν παηρλίδη 

- επαλάιεςε ιέμεσλ – θξάζεσλ πνπ ζα εθθσλεί ε εξεπλήηξηα 

- ζπδήηεζε γηα ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ην παηδί  

- αθήγεζε ηζηνξίαο ή θάπνηνπ γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε ζην παηδί 

- αλάγλσζε θεηκέλνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ.  

ηελ πνξεία, σζηφζν ηεο έξεπλαο, έγηλε θαλεξφ φηη ήηαλ αδχλαην ή άζθνπν λα 

επηδησρζεί ερνγξάθεζε ζε φιεο απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

- ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν απζφξκεηνο ιφγνο θαηά ην ειεχζεξν παηρλίδη 

απνπζίαδε εληειψο, θαη ζε άιιεο απνηεινχληαλ απφ άλαξζξεο θξαπγέο. 

- Πνιιά απφ ηα παηδηά παξνπζίαδαλ πςειά επίπεδα ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη 

δηέγεξζεο θαηά ην ειεχζεξν παηρλίδη ηνπο, γεγνλφο πνπ θαηέζηεζε ηδηαίηεξα 

δχζθνιε ή θαη αδχλαηε ηελ ερνγξάθεζή ηνπο. 

- Ζρνγξαθήζεηο αλάγλσζεο θεηκέλσλ έγηλαλ ζε φζα παηδηά είραλ απηή ηε 

δπλαηφηεηα, σζηφζν εθ ησλ πζηέξσλ απνθαζίζηεθε λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ αλάιπζε, δηφηη ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην λα γίλεη αμηφπηζηε δηάθξηζε ησλ 

ιαζψλ άξζξσζεο απφ ηα ιάζε αλάγλσζεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Πξσηφθνιιν Φσλνινγηθήο 

/ Φσλεηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, σο θχξην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Σν πξσηφθνιιν απηφ απνηειείηαη απφ κία ιίζηα 70 ιέμεσλ (35 

βαζηθέο θαη 35 ζπκπιεξσκαηηθέο) νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ θζφγγσλ ηεο 

λενειιεληθήο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο. Πξφθεηηαη γηα απιέο ιέμεηο 

θαη αληηθείκελα νηθεία ζηα παηδηά θαη, σο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηελ 

πεξίζηαζε. Απφ ηα παηδηά δεηνχληαλ λα νλνκαηίζνπλ ην αληηθείκελν ηεο εηθφλαο. 

Δάλ ην παηδί δελ ήμεξε ηε ιέμε ή έιεγε θάπνηα άιιε απφ ηε δεηνχκελε, ηφηε ε ιέμε 

εθθσλνχληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη δεηνχληαλ απφ ην παηδί λα ηελ επαλαιάβεη. ε 

ιίγεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε πνιχ ρακειφ ιεμηιφγην θαη θπξίσο ερνιαιηθφ ιφγν, ην 

ζχλνιν ησλ ιέμεσλ εθθσλήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε δπλαηφηεηα, ερνγξαθήζεθε θαη δείγκα 

απζφξκεηνπ ιφγνπ ζην πιαίζην ειεχζεξεο ζπδήηεζεο γηα απιά ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ην ιφγνπ πνπ εθθέξεηαη ζε κηα 

δνκεκέλε εμέηαζε θαη ζε έλα πην ραιαξφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην. 
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Καηά κέζν φξν γηα ην θάζε παηδί ε δνθηκαζία ηεο εθθψλεζεο ησλ κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ ηεο ιίζηαο ηνπ ΠΛ δηήξθεζε 5:06 ιεπηά, ελψ ε ζπδήηεζε 6:59. Ο παξαθάησ 

πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε δηάξθεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Όνομα Λίζηα δοκιμαζίας 

ΠΛ 

σζήηηζη 

ΒΚ 3:59 - 

ΓΣ 5:21 7:10 

ΓΑ 4:54 4:58 

ΓΥ 7:25 - 

ΘΦ 4:03 8:33 

ΚΕ 6:20 - 

ΛΣ 4:10 6:22 

ΛΔ - 8:54 

ΜΓ 5:58 - 

ΞΓ 4:47 9:38 

ΠΥ 3:06 6:33 

ΠΜ 6:14 3:42 

Γ 5:48 - 

Σ 5:08 - 

ΑΣ 4:28 - 

ΤΝΟΛΟ 1:11:21 55:50 

ΜΔΟ 

ΟΡΟ 

5:06 6:59 

Πίλαθαο 3. Γηάξθεηα ερνγξάθεζεο 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

Γηα ηελ ερνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε ςεθηαθή ζπζθεπή Sony Voicetracer 

660, κε ελζσκαησκέλν κηθξφθσλν, ε νπνία ηνπνζεηήζεθε ζε θαηάιιειε ζέζε ψζηε 
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λα είλαη κελ θνληά ζην παηδί, αιιά λα κελ ελνριεί ή απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ηελ επαηζζεζία 

ηνπο ζε απηηθά εξεζίζκαηα, δελ ηνπνζεηήζεθε εμσηεξηθφ κηθξφθσλν ή άιιν 

εμάξηεκα πάλσ ζηα ίδηα ηα παηδηά. 

Όιεο νη ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ 

εξεπλήηξηα. Σα παηδηά βξίζθνληαλ είηε ζην ζπίηη ηνπο, είηε ζε ρψξν ηνλ νπνίν 

επηζθέπηνληαλ ηαθηηθά γηα εξγνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, ή δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε θαη ηνπο ήηαλ νηθείνο θαη επράξηζηνο. Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 

λα κε δηαηαξαρζεί ηδηαίηεξα ην πξφγξακκα ησλ παηδηψλ, γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφηαηα 

ζα πξνθαινχζε αλαζηάησζε θαη δπζθνξία. Γηα ην ιφγν απηφ 2 – 3 ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αίζνπζα νκαδηθήο απαζρφιεζεο, παξνπζία θαη άιισλ 

παηδηψλ θαη φρη ζε ηδηαίηεξν ρψξν φπνπ ζα ππήξρε πεξηζζφηεξε εζπρία. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνξχβνπ, ε εξεπλήηξηα θξαηνχζε ηε ζπζθεπή 

ερνγξάθεζεο φζν ήηαλ δπλαηφ πην θνληά ζην ζηφκα ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα αθνχγεηαη 

πην θαζαξά. Όπνπ θξίζεθε αλαγθαίν, ε εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο 

πξνθαηαξθηηθέο επηζθέςεηο, θαηά ηηο νπνίεο πιεζίαδε δηαθξηηηθά ην παηδί, ή απιά 

παξεπξηζθφηαλ ζην ρψξν, ψζηε απηφ λα εμνηθεησζεί κε ηελ παξνπζία ηεο.  

Σν ζχλνιν ησλ παηδηψλ αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηηο εηθφλεο ηνπ πξσηφθνιινπ θαη 

ζπλεξγάζηεθε ηθαλνπνηεηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

θαζελφο. ε δχν πεξηπηψζεηο ε εθθψλεζε ησλ ιέμεσλ δηαθφπεθε πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ιίζηαο ιφγσ εκθαλνχο δπζθνξίαο ησλ παηδηψλ. Ζ δηαδηθαζία δελ 

επαλαιήθζεθε, δηφηη ζεσξήζεθε φηη ηα παηδηά απέδσζαλ ζην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο θαη επηπιένλ είρε θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ 35 βαζηθψλ ιέμεσλ ηεο 

ζπληνκεπκέλεο δνθηκαζίαο θσλεηηθήο θαη θσλνινγηθήο εμέιημεο ηνπ Π..Λ. Δθηφο 

απφ απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο, απφ ηηο 70 ιέμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηα παηδηά είπαλ 

πάλσ απφ 60. ε φια ηα παηδηά, ε ζπλέληεπμε (ιίζηα ιέμεσλ θαη ζπδήηεζε) 

νινθιεξψζεθε ηελ ίδηα εκέξα. 
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ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΛΟΓΟΤ 

 

Σα δείγκαηα ιφγνπ ηνπ θάζε παηδηνχ αλαιχζεθαλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο 

ησλ παξαγφκελσλ θζφγγσλ (θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην), θαζψο θαη σο πξνο ην είδνο 

θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιαζψλ άξζξσζεο πνπ θάλεη ην παηδί. ηελ παξνχζα 

εξγαζία ε αλάιπζε αθνξά ιάζε ζε απινχο θζφγγνπο θαη ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. 

Παξαιείςεηο ή αληηθαηαζηάζεηο ζπιιαβψλ, θαζψο θαη ιάζε ηνληζκνχ ησλ ιέμεσλ δελ 

θαηακεηξήζεθαλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε, φια ηα ερνγξαθεκέλα δείγκαηα ιφγνπ κεηαγξάθεθαλ ζην 

Γηεζλέο Φσλεηηθφ Αιθάβεην (ΓΦΑ). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

δηαδηθαζίαο, έγηλε δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ θσλεηηθψλ 

κεηαγξαθψλ απφ δεχηεξε εξεπλήηξηα, έκπεηξε ζηε ρξήζε ηνπ ΓΦΑ θαη ακέηνρε θαηά 

ηα άιια ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

ε θάζε παηδί κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ θζφγγσλ, ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ θζφγγσλ ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ην 

θσλνινγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην. 

Καηφπηλ, κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ ιαζψλ άξζξσζεο πνπ έθαλε ην θάζε παηδί. Σα 

ιάζε ζε απινχο θζφγγνπο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Απνθνπή: ην παηδί δελ πξνθέξεη θαζφινπ ηνλ θζφγγν (π.ρ. ζθπί αληί ζθπξί). 

Αληηθαηάζηαζε: ν θζφγγνο αληηθαζηζηάηαη απφ άιινλ (π.ρ. θαιακέια αληί 

θαξακέια). 

Αιινίσζε: ν θζφγγνο πξνθέξεηαη αιινησκέλνο.  

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο γηα ηα ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα: 

Απνθνπή: ην παηδί δελ πξνθέξεη θαζφινπ ην ζχκπιεγκα (π.ρ. πξί αληί ζθπξί). 

Αληηθαηάζηαζε: νιφθιεξν ην ζχκπιεγκα αληηθαζίζηαηαη (π.ρ. θαηησηάθη αληί 

ζηξαηησηάθη). 
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Παξαπνίεζε: κέξνο ηνπ ζπκπιέγκαηνο αιινηψλεηαη, παξαιείπεηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη (π.ρ. βινρή αληί βξνρή, ηαηησηάθη αληί ζηξαηησηάθη). 

Σέινο, κεηξήζεθαλ νη παξαπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ησλ θζφγγσλ πνπ 

παξαπνηήζεθαλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο πξνθνξάο 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ θζφγγσλ (ζπξηζηηθνί, πγξνί, έλξηλνη, θιπ). 

ε φζα παηδηά έδσζαλ δείγκαηα απζφξκεηνπ ιφγνπ, έγηλαλ δχν μερσξηζηέο 

κεηξήζεηο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη ην 

παηδί, αλάκεζα ζηα δχν δηαθνξεηηθά επηθνηλσληαθά πιαίζηα (δνκεκέλε εμέηαζε θαη 

ειεχζεξε ζπδήηεζε). 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ έξεπλα έγηλε κε ηελ έγγξαθε έγθξηζε ησλ 

γνλέσλ – θεδεκφλσλ θαη, φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ, ηελ πξνθνξηθή ζπλαίλεζε ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ. ηνπο γνλείο δφζεθε ελεκεξσηηθφ έληππν κε ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηνπο ζθνπνχο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ εξεπλήηξηα γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Δπίζεο, ιήθζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηαηξηθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σα δείγκαηα 

ιφγνπ ησλ παηδηψλ θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηάο ηνπο είλαη γλσζηά κφλν ζηελ εξεπλήηξηα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία κφλν αξηζκεηηθά, ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο θαη ζχλδεζε κε 

ηα αληίζηνηρα αξρηθά νλνκάησλ.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σν πξψην επίπεδν αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην πνζνζηφ δειαδή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θζφγγσλ ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην ιφγν ηνπο ηα παηδηά. 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο (7 ζηνπο 15) έρνπλ έλα πιήξεο 

θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην, δειαδή ζην ιφγν ηνπο εκθαλίδνληαη θαη νη 30 θζφγγνη ηεο 

λενειιεληθήο γιψζζαο. Σν πην πεξηνξηζκέλν θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην εκθάληζε ν Γ, 

θαζψο απφ ην ιφγν ηνπ απνπζίαδαλ εληειψο νη θζφγγνη //, //, //, //, // θαη //, 

ρξεζηκνπνίεζε δειαδή κφλν 24 απφ ηνπο 30 θζφγγνπο. 26 θζφγγνπο ρξεζηκνπνηεί ν 

ΜΓ, θαζψο δελ πξνθέξεη θαζφινπ ηνπο θζφγγνπο //, //, // θαη //, 27 θζφγγνπο 

πξνθέξεη ν ΚΕ, απφ ηνπ νπνίνπ ην ξεπεξηφξην ιείπνπλ νη θζφγγνη //, // θαη // θαη 

28 ν ΑΣ, ν ιφγνο ηνπ νπνίνπ δελ πεξηιακβάλεη ηνπο θζφγγνπο // θαη //. Σν 

θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην ησλ ππφινηπσλ 4 παηδηψλ ππνιείπεηαη θαηά 1 κφλν θζφγγν. 

πγθεθξηκέλα, ν ΘΦ θαη ν ΠΥ δελ πξνθέξνπλ θαζφινπ ην /r/, ν ΞΓ ην /ts/ θαη ν ΓΥ 

ην /dz/. Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην πίλαθα 4. 

Όλνκα παηδηνχ Φζφγγνη πνπ απνπζηάδνπλ 

ΘΦ // 

ΠΥ // 

ΞΓ // 

ΓΥ // 

ΚΕ //, //, // 

ΜΓ //, //, //, // 

Γ //, //, //, //, //, // 

ΑΣ //, // 

Πίλαθαο 4. Φζφγγνη πνπ απνπζηάδνπλ απφ  ην θσλνινγηθφ ξεπεξηφξην ησλ 
ζπκκεηερφλησλ 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, αθνξά ηνλ ην είδνο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζψλ άξζξσζεο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη 
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παξαπάλσ, νη θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα, είλαη 

νη εμήο: 

Α) Λάζε ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο: αιινίσζε, απνθνπή ή αληηθαηάζηαζε θζφγγνπ 

Β) Λάζε ζε ζπκπιέγκαηα: παξαπνίεζε, απνθνπή ή αληηθαηάζηαζε ζπκθσληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο. 

Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηα πνζνζηά ιαζψλ άξζξσζεο γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη ηα ιάζε πνπ 

έγηλαλ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ελψ ε δεχηεξε ζηήιε 

πεξηιακβάλεη ηα ιάζε ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο ηεο ιίζηαο ηνπ ΠΛ. Ζ ηξίηε ζηήιε 

εκθαλίδεη ην κέζν φξν ιαζψλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο. 

Όνομα παιδιού Ποζοζηά λαθών άρθρωζης  

 σζήηηζη Γοκιμαζία ΠΛ Μέζος όρος 

1. Γ.Σ. 10,5% 7,2% 8,9% 

2. Γ.Α. 17,1% 10,1% 13,2% 

3. Θ.Φ. 18,6% 45,9% 32,1% 

4. Λ.Σ. 14% 11,4% 12,7% 

5. Ξ.Γ. 14,6% 35,7% 25% 

6. Π.Υ. 20,2% 70% 45,1% 

7. Π.Μ. 5,3% 14,2% 9,7% 

8. Λ.Δ. 4,4% -  

9. Β.Κ. - 32,8%  

10. Γ.Υ. - 107,1%  

11. Κ.Ε. - 151,4%  

12. Μ.Γ. - 141,1%  

13. .Γ. - 195,7%  

14. .Σ. - 78%  

15. Α.Σ. - 77,9%  

Μ.Ο.  13% 69,9%  

min – max  4,4% - 20,2% 7,2% - 195,7%  

Πίλαθαο 5. Πνζνζηά ιαζψλ άξζξσζεο 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, ν κέζνο φξνο ιαζψλ ηεο νκάδαο ζηνλ 

ειεχζεξν ιφγν ήηαλ 13%, κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 4,4% έσο 20,2% (εχξνο 

15,8%), ελψ ζηε δνθηκαζία ηνπ ΠΛ 69,9% κε εχξνο 188,5% (4,4% έσο 195,7%). Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν δνθηκαζίεο θξίλεηαη αλακελφκελε, θαζψο ε δνθηκαζία ηνπ 

ΠΛ είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θζφγγνπο ηεο 

λενειιεληθήο ζε θάζε πηζαλή ζέζε, ελψ απηή ε ζπλζήθε δελ δηαζθαιίδεηαη θαηά ηελ 

ειεχζεξε ζπδήηεζε. Δίλαη θπζηθφ, ζηνλ ειεχζεξν ιφγν ηνπο ηα παηδηά λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νηθείεο θαη πην εχθνιεο γηα απηά ιέμεηο. 
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Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ζηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα πνζνζηά ιαζψλ 

ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ θαη απηά ηεο ιίζηαο ιέμεσλ γηα ηα 7 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο. Ο κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ιαζψλ ζηε ζπδήηεζε είλαη 

14,3%, ελψ απηφο ηεο ιίζηαο ιέμεσλ 27,8%, δειαδή ηα ιάζε θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ήηαλ ζρεδφλ δηπιάζηα απφ απηά πνπ έγηλαλ ζηνλ ειεχζεξν 

ιφγν.  

Χζηφζν, ν παξαπάλσ κέζνο φξνο δελ αληηθαηνπηξίδεη απφιπηα ηηο αηνκηθέο 

επηδφζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο 3 απφ ηα 7 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο 

δχν δνθηκαζίεο, εκθάληζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ θαηά ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε 

απφ φηη ζηε ιίζηα ιέμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πνζνζηά ιαζψλ ησλ παηδηψλ 

απηψλ δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαζψο θπκαίλνληαλ ζε παξφκνηα 

επίπεδα (γηα παξάδεηγκα ν Γ.Σ. είρε 10,5% ζηε ζπδήηεζε θαη 7,2% ζηε ιίζηα). Σν 

αληίζεην ζπλέβε κε ηα παηδηά πνπ έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζηε ιίζηα ιέμεσλ (4 

παηδηά απφ ηα 7), φπνπ ηα ιάζε ζηε ιίζηα ήηαλ ππεξδηπιάζηα ή θαη ηξηπιάζηα απηψλ 

ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ (γηα παξάδεηγκα ν Π.Υ. είρε πνζνζηφ 20% ζηνλ ειεχζεξν ιφγν 

θαη 70% ζηε ιίζηα ιέμεσλ).  

Έλα αθφκα ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πίλαθα 5, είλαη φηη ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπδήηεζε, έθαλαλ πνιχ ιηγφηεξα ιάζε απφ απηά πνπ 

ερνγξαθήζεθαλ κφλν θαηά ηελ δνθηκαζία ηνπ ΠΛ. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο 

ιαζψλ απηψλ ησλ παηδηψλ ζηελ δνθηκαζία ηνπ ΠΛ είλαη 27,8%, ελψ κφλν έλα απφ 

απηά μεπέξαζε ην 50% (7,2% έσο 70%). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

ερνγξαθήζεθαλ κφλν θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, εκθάληζαλ 

πνζνζηά πνπ πιεζίαζαλ ή θαη μεπέξαζαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην 100%.  

Σα πνζνζηά απηήο ηεο ππννκάδαο θπκαίλνληαη απφ 32,8% έσο 195,7%, κε κέζν φξν 

112%, πνπ ζεκαίλεη φηη, θαηά κέζν φξν, θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ιάζε ζε κία 

ιέμε.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά θαίλεηαη φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηηο ιεθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα 

ζπδήηεζε έρνπλ θαη θαιχηεξε άξζξσζε, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν ή θαη θαζφινπ απζφξκεην επηθνηλσληαθφ ιφγν. Ζ εμαίξεζε ζηε 

δεχηεξε νκάδα ζπκκεηερφλησλ είλαη ν Β.Κ., ν νπνίνο ζπγθέληξσζε έλα πνιχ ρακειφ 



44 

 

πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ ππνινίπσλ (32,8%). Σν γεγνλφο απηφ δελ 

έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, δηφηη απφ ηελ επηηφπνπ 

παξαηήξεζε θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπ παηδηνχ πξνθχπηεη φηη ν 

Β.Κ. είλαη έλα παηδί κε πνιχ αλαπηπγκέλν ιφγν, πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη κέξνο ζε 

ζπδήηεζε, σζηφζν, ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο θαη/ή θαθήο δηάζεζεο αξλήζεθε πεηζκαηηθά 

λα ζπκκεηάζρεη. 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθαλ ηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο, 

θαηαηάζζνληάο ηα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ο πίλαθαο 6 

παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιαζψλ αλά θαηεγνξία, σο 

κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ πνπ έγηλαλ απφ ην θάζε παηδί. Γηα ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο, (1 έσο 7 ηνπ πίλαθα) ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη 

δνθηκαζία ηνπ ΠΛ, ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ δχν πεξηζηάζεσλ. 

Όλνκα  Αληηθ.θζ Απνθ.θζ Αιι.θζ Παξ.ζπκπι Αληηθ.ζπκπι Απνθ.ζπκπι 

1. ΓΣ 14,7% 19,3% 30% 25,9% - 10% 

2. ΓΑ 8% 63,7% 17,1% 26,3% - - 

3. ΘΦ 6,8% 43,4% - 49,3% 1% - 

4. ΛΣ 15,6% 9,3% 40,6% 34,3% - - 

5. ΞΓ 64,7% 6,9% 2,8% 24,6% 0,8% - 

6. ΠΥ 40,5% 2,2% 4,4% 52,7% 3% - 

7. ΠΜ 25% 45% 15% 15% - - 

8. ΛΔ 20% 80% - - - - 

9. ΒΚ 8,7% 30,4% 26% 34,8% - - 

10. ΓΥ 32% 53,3% 6,7% - 5,3% 2,7% 

11. ΚΕ 48,5% 31% 1,9% - 16,5% 1,9% 

12. ΜΓ 44,8% 43,5% - - 8,7% 2,2% 

13. Γ 38,7% 36,5% 5,1% - 13,1% 6,6% 

14. Σ 43,7% 53,1% - - 3,1% - 

15. ΑΣ 18,9% 22,6% 56,6% - 1,9% - 

Μ.Ο. 28,7% 36% 13,7% 17,5% 3,6% 1,6% 

  Πίλαθαο 6. πρλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ αλά θαηεγνξία 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ιαζψλ 

πνπ έθαλαλ νη ζπκκεηέρνληεο (πεξίπνπ 78%) ήηαλ ζηελ εθθνξά κεκνλσκέλσλ 

θζφγγσλ, ελψ ηα ιάζε ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα απνηεινχζαλ κφιηο ην 22% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ. 

Σν ζπλεζέζηεξν είδνο ιάζνπο ήηαλ ε απνθνπή θζφγγνπ, θαζψο γηα 6 απφ ηα 

15 παηδηά ήηαλ ε θαηεγνξία πνπ ζπγθέληξσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ. Ο κέζνο φξνο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη 36% θαη ηα πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 2,2% έσο 80%.  

28,7% ησλ ιαζψλ αθνξνχζαλ αληηθαηαζηάζεηο θζφγγσλ θαη 13, 7% ήηαλ νη θζφγγνη 

πνπ πξνθέξζεθαλ αιινησκέλνη. 

Όζνλ αθνξά ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, ε παξαπνίεζε ζπκπιέγκαηνο 

ζπγθέληξσζε 17,5%, ελψ ε αληηθαηάζηαζε θαη ε απνθνπή κφιηο 3,6% θαη 1,6% 

αληίζηνηρα. ρεηηθά κε ηελ εθθνξά ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα παηδηά κε αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε (1 έσο 8 ηνπ πίλαθα) θαη ζηα 

ππφινηπα πνπ δνθηκάζηεθαλ κφλν ζηελ εθθψλεζε ηεο ιίζηαο ιέμεσλ. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα, ηα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο πξνθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

ζπκπιέγκαηα, αλ θαη πνιιέο θνξέο παξαπνηεκέλα, απνθφπηνληαο, αληηθαζηζηψληαο ή 

αιινηψλνληαο κέξνο κφλν ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ζπάληα ή πνηέ δελ αληηθαζηζηνχλ ή 

απνθφπηνπλ νιφθιεξν ην ζχκπιεγκα. Αληίζεηα, ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νκάδαο, φηαλ 

δπζθνιεχνληαη ζε θάπνην ζχκπιεγκα ην αληηθαζηζηνχλ ή ην απνθφπηνπλ εμ 

νινθιήξνπ. Καη πάιη, εμαίξεζε απηήο ηεο νκάδαο απνηειεί ν ΒΚ, ε πεξίπησζε ηνπ 

νπνίνπ ζπδεηήζεθε παξαπάλσ.  

Γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ εθηφο απφ ηε ιίζηα ιέμεσλ, ζπκκεηείραλ θαη 

ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε, έγηλε ζχγθξηζε ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν απηέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, σο πξνο ην είδνο ησλ ιαζψλ. 

Δμεηάζηεθαλ ρσξηζηά ηα ιάζε ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο θαη ζε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο δχν παξαθάησ πίλαθεο (πίλαθεο 

7 θαη 8). 
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 Αιινίσζε Αληηθαηάζηαζε Απνθνπή 

 πδήηεζε 
Γνθηκαζία 

ΠΛ 
πδήηεζε 

Γνθηκαζία 

ΠΛ 
πδήηεζε 

Γνθηκαζία 

ΠΛ 

ΓΣ - 60% 29,5% - 38,6% - 

ΓΑ 20% 14,3% 16% - 56% 71,4% 

ΘΦ - - 10% 3,6% 44% 42,8% 

ΛΣ 43,7% 37,5% 18,7% 12,5% 18,7% - 

ΞΓ 1,7% 4% 65,5% 64% 13,8% - 

ΠΥ 4,8% 4,1% 40,5% 40,5% 2,4% 2% 

ΠΜ - 30% 50% - 33,3% 40% 

Μ.Ο. 10% 21,4% 32,9% 17,2% 29,5% 22,3% 

  Πίλαθαο 7. Καηεγνξίεο ιαζψλ ζε απινχο θζφγγνπο: ζχγθξηζε ειεχζεξνπ ιφγνπ θαη 

δνκεκέλεο δνθηκαζίαο 

Ο πίλαθαο 7 ζπγθξίλεη ηα είδε ιαζψλ ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο πνπ έθαλαλ 

ηα παηδηά ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη ζηελ εθθψλεζε ηεο ιίζηαο ιέμεσλ. Απφ ηνπο 

κέζνπο φξνπο ηεο νκάδαο θαίλεηαη φηη ζηνλ ειεχζεξν ιφγν ηα παηδηά ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ αληηθαζηζηνχζαλ (32,9%) θαη παξέιεηπαλ (29,5%) θζφγγνπο, ελψ νη 

αιινηψζεηο ζπγθέληξσζαλ κφιηο 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ζηελ εθθψλεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ ππεξηεξνχλ νη απνθνπέο κε 22,3% θαη νη 

αιινηψζεηο κε 21,4%, ελψ νη αληηθαηαζηάζεηο ζπγθέληξσζαλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

17,2%. 

Δμεηάδνληαο ην θάζε παηδί ρσξηζηά, βιέπνπκε φηη ηα πνζνζηά δελ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, εθηφο απφ δχν παηδηά ηα νπνία εκθάληζαλ κηα 

αξθεηά δηαθνξεηηθή, έσο αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηηο δχν επηθνηλσληαθέο 

θαηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιαζψλ πνπ έθαλε ν ΓΣ ζηε 

ιίζηα ιέμεσλ αθνξνχζε αιινηψζεηο θζφγγσλ (60%) θαη δελ έθαλε θαζφινπ 

αληηθαηαζηάζεηο θαη απνθνπέο, ελψ ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε ηα ιάζε ηνπ 

απνηεινχληαλ θπξίσο απφ απνθνπέο (38,6%) θαη αληηθαηαζηάζεηο (29,5%), ελψ δελ 

έθαλε θαζφινπ αιινηψζεηο. Παξφκνηα αληηθαηηθή εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ε ΠΜ, ε 

νπνία ζηε ζπδήηεζε ην 50% ησλ ιαζψλ ηεο αθνξνχζαλ αληηθαηαζηάζεηο θζφγγσλ, 

ελψ δελ έθαλε θαζφινπ αληηθαηαζηάζεηο ζηε ιίζηα ιέμεσλ θαη ην 30% ησλ ιαζψλ 
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πνπ έθαλε ζηε ιίζηα ήηαλ αιινηψζεηο, ελψ δελ έθαλε θαζφινπ αιινηψζεηο θαηά ηελ 

ειεχζεξε ζπδήηεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζνλ αθνξά ηηο απνθνπέο ηα πνζνζηά ηεο 

ζηε ζπδήηεζε θαη ζηε ιίζηα είλαη ζπγθξίζηκα (33,3% θαη 40% αληίζηνηρα.). 

 Παραποίηζη Ανηικαηάζηαζη Αποκοπή 

 σζήηηζη 
Γοκιμαζία 

ΠΛ 
σζήηηζη 

Γοκιμαζία 

ΠΛ 
σζήηηζη 

Γοκιμαζία 

ΠΛ 

ΓΣ 31,8% 20% - - - 20% 

ΓΑ 24% 28,6% - - - - 

ΘΦ 45% 53,6% 2% - - - 

ΛΣ 18,7% 50% - - - - 

ΞΓ 17,2% 32% 1,7% - - - 

ΠΥ 52,4% 53% - 6,1% - - 

ΠΜ - 30% - - - - 

Μ.Ο. 27% 38,2% 0,5% 0,9% 0 2,8% 

  Πίλαθαο 8. Καηεγνξίεο ιαζψλ ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα: ζχγθξηζε ειεχζεξνπ 

ιφγνπ θαη δνκεκέλεο δνθηκαζίαο 

Ο πίλαθαο 8 δείρλεη ηα ιάζε ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. Δδψ ε ζχγθξηζε 

ησλ δχν πεξηζηάζεσλ δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαζψο νη παξαπνηήζεηο 

ζπκπιεγκάησλ ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν θαη ηα πνζνζηά είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζπγθξίζηκα (κέζνο φξνο 27% ζηε ζπδήηεζε θαη 38,2% ζηε ιίζηα ιέμεσλ). 

Ζ επφκελε θαηακέηξεζε αθνξά ζηα ιάζε πνπ έγηλαλ ζε θάζε θζφγγν 

μερσξηζηά. ε απηήλ ηελ θαηακέηξεζε, κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά ηα ιάζε πνπ έθαλε ην 

θάζε παηδί ζε θάζε θζφγγν, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ ιάζνπο θαη αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ ν θζφγγνο ήηαλ κεκνλσκέλνο ή απνηεινχζε κέξνο ζπκπιέγκαηνο. Καηφπηλ 

έγηλε αλαγσγή ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ, βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξψλ πνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο θζφγγνο πξνέθπςε ζηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ ή ζηνλ απζφξκεην ιφγν ηνπ 

παηδηνχ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, γηα ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν 

δνθηκαζίεο ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηακέηξεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 9 θαη 11, φπνπ ν πίλαθαο 9 αθνξά ζηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο θαη ν πίλαθαο 11 ηα παηδηά πνπ εμεηάζηεθαλ 

κφλν κε ηε ιίζηα ιέμεσλ.  
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Δίδος  Φθόγγος  ΓΣ ΓΑ ΘΦ ΛΣ ΞΓ ΠΥ ΠΜ ΛΔ 

Γιτειλικοί         4% 5% 2,9% 

Οδονηο-

τειλικοί 

        50% 

       8,3% 7,1%  

    1,3%      

Οδονηικοί    1,5% 1,1% 0,3%  3,4%    

      25%   

 0,7% 5,5%    5,9%  1,5% 

  1,9%  5%  36,2%  10%  

      18,3% 5%   

Φαηνιακοί    10,3% 37,1% 100% 15,4% 42,9% 100% 1,7%  

  1,2% 1,6% 6,4%    5,4% 1,2% 

    5,5%   25%   

     100%  25%  

     66,7%    

  1%  1%  3% 13,6%   

Οσρανικοί      1,5%   33,3%   

   1,3%      

  10%        

Τπερωικοί      1,2%   7,5%   

  8,3%  10%   25%   

    2,7%   16,2% 10%  

Φωνήενηα        4,5%  5,5%  

  2,2% 2,6% 1,4% 2,1% 0,7% 1% 5,3% 2,7% 

 1,3% 2%  2,5% 3,3% 1,3% 1,3% 3% 

 0,9%  1,5%  0,4% 

(1,1%ηει.) 

 1,5% 

(4,3%ηει.) 

 

ε 0,5%  1,2% 0,9% 0,3% 2,9%  1,5% 

Πίλαθαο 9. πρλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ αλά θζφγγν ησλ παηδηψλ κε αλεπηπγκέλεο 

ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο 



49 

 

Ο πίλαθαο 9 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ιαζψλ αλά θζφγγν ηεο νκάδαο παηδηψλ 

κε αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6, ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία παξνπζηάδνπλ νη θαηληαθνί θζφγγνη 

θαη θπξίσο ην /r/, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ. Ο  κέζνο 

φξνο ιαζψλ ηεο νκάδαο ζε απηφλ ηνλ θζφγγν είλαη 38,4% θαη ηα επηκέξνπο πνζνζηά 

θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 100%. Γχν απφ ηα παηδηά δελ ην πξνθέξνπλ θαζφινπ, ελψ 

κφλν έλα παηδί απφ ηα νθηψ, ν ΛΔ, θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία δπζθνιία κε απηφλ ηνλ 

θζφγγν. Αθνινπζνχλ ηα πξνζηξηβφκελα ts θαη dz ηα νπνία εκθαλίδνπλ έλα ζρεηηθά 

πςειφ κέζν φξν, αλ θαη δπζθνιεχνπλ κφλν 2 θαη 1 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

αληίζηνηρα, ζε ζεκαληηθφ φκσο βαζκφ. Απφ ηα νδνληηθά ζχκθσλα ην πην δχζθνιν 

γηα ηα παηδηά απηήο ηεο νκάδαο θαίλεηαη λα είλαη ην /ζ/, ελψ ζηα ππφινηπα ζχκθσλα 

ηα πνζνζηά ησλ ιαζψλ ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο μεπέξαζαλ ην 10%. ηνλ πίλαθα 

εκθαλίδεηαη θαη ην αιιφθσλν //, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν απφ ηνλ ΛΔ θαηά 

ηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε, φπνπ θαη παξαιείθζεθε ζην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζρνιηαζζεί ε παξνπζία φισλ ησλ θσλεέλησλ ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα, κε πνιχ κηθξά βέβαηα πνζνζηά ιαζψλ. Όια ηα παηδηά απηήο ηεο 

νκάδαο εκθάληζαλ ήπηεο δπζθνιίεο ζηελ εθθνξά ηνπ /i/, 7 ζηα 8 παηδηά έθαλαλ ιάζε 

ζην /ν/ θαη 6 ζηα 8 αιινίσζαλ, αληηθαηέζηεζαλ ή παξέιεηςαλ ην /ε/. Σν /u/ θαίλεηαη 

λα είλαη ην πην εχθνιν απφ ηα θσλήεληα γηα απηήλ ηελ νκάδα, θαζψο ζε απηφ έθαλαλ 

ιάζε κφλν 2 ζηα 8 παηδηά, ελψ 4 ζηα 8 έθαλαλ ιάζε ζηελ εθθνξά ηνπ /a/. Δπηά απφ 

ηα νθηψ παηδηά έθαλαλ ιάζε, έζησ θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ, ζε 3 θαη παξαπάλσ απφ ηα 

5 θσλήεληα θαη 1 απφ απηά, θαη ζηα 5. Οη θζφγγνη πνπ απνπζηάδνπλ εληειψο απφ 

απηφλ ηνλ πίλαθα, δηφηη ζε απηνχο δελ έγηλε θαλέλα ιάζνο απφ θαλέλα παηδί είλαη νη 

δηρεηιηθνί /b/θαη /m/, νη νπξαληθνί // θαη /c/ θαη νη ππεξσηθνί /k/ θαη /g/. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ θσλνινγηθνχ 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε 

βάζε ηελ αλαπηπμηαθή δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ   νη θζφγγνη ηεο λενειιεληθήο, ην 

αλαπηπμηαθφ δειαδή ζηάδην ζην νπνίν θαηαθηψληαη ζπλήζσο απφ ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Ο πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θζφγγσλ, 

βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ ηνπ 

1995 (αλαθ. ζε Οθαιίδνπ, 2008). 
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Έσο 3 εηψλ , b, m, t, k, g, c,  

3 – 4 εηψλ n, d, x, f, l, s, z, v, , ,   

  4 – 6 εηψλ ts, dz, , , ,   

Πίλαθαο 10. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκθψλσλ βάζεη ηεο ειηθίαο πξφζθηεζεο 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη νη θσλνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηεο παξαπάλσ 

νκάδαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη αλακελφκελεο. Οη θζφγγνη πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ιαζψλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ φςηκσλ θαη ζπλεπψο 

αλαπηπμηαθά δπζθνιφηεξσλ θζφγγσλ, ελψ νη πην πξψηκνη θαη «εχθνινη» θζφγγνη, 

ειάρηζηα έσο θαζφινπ πξνβιεκάηηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο πξψηεο νκάδαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Δίδος  Φθόγγος  ΒΚ ΓΥ ΚΕ ΜΓ Γ Σ ΑΣ 

Γιτειλικοί     50% 100% 50%  50% 

  10% 20% 22,2%  20% 40%  

  7,7% 30,8% 50% 53,8%  7,7% 

Οδονηο-

τειλικοί 

  23% 23% 38,5% 60% 30,8%   

  16,7% 16,7% 33,3% 66,6%   

Οδονηικοί     25% 26,7% 10% 18,7% 7,7%  

  50% 75% 100% 75% 33,3% 25% 

  17,6% 25% 33,3% 52,9%  6,2% 

 40% 40% 20% 33,3% 40% 25%  

 10% 10% 40% 100% 70% 50%  

Φαηνιακοί    24,1% 34,5% 46,4% 63,1% 48,3% 20% 85,7% 

  25%   14,3% 41,7% 14,3% 25% 

    50%  100%  50% 

     100%  100% 

  100% 100%  100%  100% 

  4,7% 16,7% 8,7% 12,5% 4,2% 46,7%  

Οσρανικοί    50% 66,7%  50%   

    100% 100% 100%   

  16,7% 66,7%  50%  16,6% 

    33,3%  33,3%   

   50%  100%   

Τπερωικοί   6,2% 56,2%  28,6% 56,2% 11,1%  

   100%  100%   

  16,7% 50%  16,7%   

  40% 20%  40%   

Φωνήενηα     5,7% 3,8% 11,1%  6,2% 1,9% 

  5,4% 11,4% 6,7% 2,7% 23,8% 11,4% 

 1,5% 2,9% 4,5% 3,1%  2,4%  

  14,3%    16,7  

ε  15% 15,8% 11,1% 10%  5,3% 

Πίλαθαο 11. πρλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ αλά θζφγγν ησλ παηδηψλ κε ρακειέο 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο 
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Ο πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ιαζψλ αλά θζφγγν ηεο νκάδαο παηδηψλ 

κε ρακειέο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο. Σν πξψην πνπ παξαηεξεί θαλείο ζε απηφλ ηνλ 

πίλαθα, είλαη ε παξνπζία θαη ησλ 30 θζφγγσλ ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο φινη 

ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, δπζθνιεχνπλ θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, 17 απφ ηνπο 30 θζφγγνπο, εκθαλίδνπλ πνζνζηά 

ιαζψλ απφ 50% έσο 100% ζε έλα έσο ηέζζεξα απφ ηα παηδηά ηεο νκάδαο. Σν 

πξνζηξηβφκελν θαηληαθφ /dz/ είλαη ν θζφγγνο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ιαζψλ ζε 

απηήλ ηελ νκάδα (100% ζε 4 απφ ηα 7 παηδηά), ελψ πνζνζηά απφ 50% θαη πάλσ ζε 4 

απφ ηα 7 παηδηά ζπγθέληξσζαλ ηα ζηηγκηθά /b/ θαη /d/. Οη θζφγγνη /dz/, //, /ts/ θαη  /g/ 

εκθαλίδνπλ κηα κάιινλ παξάδνμε εηθφλα ζηνλ πίλαθα, δηφηη θαίλεηαη φηη ηα παηδηά ή 

δελ ηνπο πξνθέξνπλ θαζφινπ, ή δελ θάλνπλ απνιχησο θαλέλα ιάζνο ζε απηνχο, 

θαζψο ηα πνζνζηά ηνπο βξίζθνληαη ζηα δχν άθξα ηνπ 0 θαη 100%. Παξφκνηα αθξαία 

αληίζεζε παξνπζηάδνπλ θαη νη θζφγγνη /b/, /c/ θαη //, κε πνζνζηά πνπ είηε είλαη ζην 

0, είηε πάλσ απφ 50%. Σν /r/ είλαη ν κφλνο θζφγγνο ζηνλ νπνίν έγηλαλ ιάζε απφ φια 

ηα κέιε ηεο νκάδαο, σζηφζν δελ ζπγθεληξψλεη ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν ιαζψλ, 

φπσο ζπλέβε ζηελ πξψηε νκάδα παηδηψλ. Έμη απφ ηα επηά παηδηά δπζθνιεχνληαη ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα ζχκθσλα /d/ θαη /l/ θαη πέληε ζηα /p/, /m/, /f/, /t/, 

/n/, /s/ θαη /k/.  

Όζνλ αθνξά ζηα θσλήεληα, ην δπζθνιφηεξν ζε απηήλ ηελ νκάδα θαίλεηαη λα 

είλαη ην /ν/, θαζψο 6 απφ ηα 7 παηδηά έθαλαλ ιάζε ζε απηφ θαη ζπγθεληξψλεη ηνλ 

πςειφηεξν κέζν φξν ιαζψλ ηεο νκάδαο (8,7%) θαη αθνινπζνχλ ην /ε/ θαη ην /i/ κε 5 

απφ ηα 7 παηδηά λα εκθαλίδνπλ ήπηεο δπζθνιίεο ζηελ εθθνξά ηνπο. Σέζζεξα απφ ηα 

επηά παηδηά έρνπλ πνζνζηά ιαζψλ άλσ ηνπ 10% ζην /ε/. Πέληε απφ ηα παηδηά απηήο 

ηεο νκάδαο έθαλαλ ιάζε ζε 3 ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 5 θσλήεληα θαη έλα, ζε φια. Όπσο 

θαη ζηελ πξψηε νκάδα έηζη θαη εδψ ην θσλήελ πνπ δπζθνιεχεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ 

παηδηψλ (κφλν 2 ζηα 7), αλ θαη ζε ζεκαληηθφ ζρεηηθά βαζκφ (άλσ ηνπ 14%), είλαη ην 

/u/. 

πγθξίλνληαο θαη πάιη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο 

πνπ παξνπζηάδεη ν θάζε θζφγγνο, βιέπνπκε φηη γηα ηα παηδηά απηήο ηεο νκάδαο 

ππάξρεη ζεκαληηθή δπζθνιία ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θζφγγσλ θαη φρη κφλν ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο θαη ζεσξεηηθά πην δχζθνινπο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ γίλεηαη πην 
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εκθαλέο κε κηα αλαδηάηαμε ηνπ πίλαθα 11 βάζεη ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ θζφγγσλ (πίλαθαο 12). 

 Φθόγγος  ΒΚ ΓΥ ΚΕ ΜΓ Γ Σ ΑΣ 

Πξψηκνη  

Έσο 3 εηψλ 

    50% 100% 50%  50% 

  10% 20% 22,2%  20% 40%  

  7,7% 30,8% 50% 53,8%  7,7% 

   25% 26,7% 10% 18,7% 7,7%  

  6,2% 56,2%  28,6% 56,2% 11,1%  

    100%  100%   

   50% 66,7%  50%   

    100% 100% 100%   

Μέζνη  

3 – 4 εηψλ 

   17,6% 25% 33,3% 52,9%  6,2% 

   50% 75% 100% 75% 33,3% 25% 

   16,7% 50%  16,7%   

  23% 23% 38,5% 60% 30,8%   

  4,7% 16,7% 8,7% 12,5% 4,2% 46,7%  

  25%   14,3% 41,7% 14,3% 25% 

    50%  100%  50% 

   16,7% 16,7% 33,3% 66,6%   

   16,7% 66,7%  50%  16,6% 

    33,3%  33,3%   

   40% 20%  40%   

Όςηκνη  

Άλσ ησλ 4 

εηψλ 

      100%  100% 

   100% 100%  100%  100% 

  40% 40% 20% 33,3% 40% 25%  

  10% 10% 40% 100% 70% 50%  

    50%  100%   

  24,1% 34,5% 46,4% 63,1% 48,3% 20% 85,7% 

Πίλαθαο 12. πρλφηεηα εκθάληζεο ιαζψλ αλά θζφγγν ησλ παηδηψλ κε ρακειέο 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο: θαηεγνξηνπνίεζε βάζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δπζθνιίαο ησλ θζφγγσλ 
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Ο πίλαθαο 12 καο δείρλεη φηη 3 απφ ηα 7 παηδηά ηεο νκάδαο εκθαλίδνπλ 

ζπρλφηεηα ιαζψλ 50% θαη άλσ, ζε 3 θαη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πξψηκνπο 

θζφγγνπο, κφλν έλα παηδί έρεη θάησ απφ 50% ζε φινπο ηνπο θζφγγνπο, ελψ δελ 

ππάξρεη θαλέλα πνπ λα κελ έρεη θακία, έζησ ήπηα, δπζθνιία ζε θαλέλαλ απφ απηνχο. 

Αθξηβψο ηελ ίδηα εηθφλα βιέπνπκε θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κέζσλ θζφγγσλ. ηελ 

θαηεγνξία ησλ φςηκσλ αλαπηπμηαθά θζφγγσλ, 6 απφ ηα 7 παηδηά εκθαλίδνπλ 

ζπρλφηεηα ιαζψλ 50% θαη άλσ ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ θζφγγν, ελψ κφλν έλα έρεη 

πνζνζηά θάησ ηνπ 50% ζε φινπο ηνπο θζφγγνπο.  

Γχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο νκάδαο αμίδεη λα ζρνιηαζζνχλ ηδηαηηέξσο. 

Ζ κία είλαη απηή ηνπ Γ, ν νπνίνο θάλεη ιάζε ζε φια ηα ζχκθσλα, ελψ εκθαλίδεη 

πνζνζηά άλσ ηνπ 50% ζε 15 απφ ηα 25 ζχκθσλα (60%). Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 

απηή ηνπ ΒΚ, ηνπ νπνίνπ ην θσλνινγηθφ πξνθίι ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ ησλ 

παηδηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο, θαζψο ην κφλν ζχκθσλν ζην νπνίν εκθαλίδεη κηα 

ζεκαληηθή ζπρλφηεηα ιαζψλ (40%) είλαη ην /ζ/, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

δχζθνισλ αλαπηπμηαθά θζφγγσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά, φπσο θαη παξαπάλσ, είλαη 

ζχκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα ηεο επηηφπνπ παξαηήξεζεο, φηη ν ΒΚ ζα κπνξνχζε λα 

αλήθεη ζηελ πξψηε νκάδα, ησλ παηδηψλ δειαδή κε αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο. 
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ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ θσλνινγηθνχ 

πξνθίι παηδηψλ θαη εθήβσλ κε απηηζκφ, κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη ην είδνο θαη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιαζψλ άξζξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαζψο θαη ην θαηά 

πφζνλ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ εθθέξνπλ ην ιφγν φηαλ αιιάδεη ην 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην. 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 15 παηδηά θαη έθεβνη, ειηθίαο 9 – 18:5 εηψλ, 

δηαγλσζκέλνη κε απηηζηηθή δηαηαξαρή απφ επίζεκν δεκφζην θνξέα. Ζ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ ερνγξάθεζε δείγκαηνο ιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δνκεκέλεο εμέηαζεο, κε ρξήζε ηεο Γνθηκαζίαο Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο 

Δμέιημεο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ειεχζεξεο 

ζπδήηεζεο, φπνπ απηφ ήηαλ εθηθηφ. Σν δείγκα ιφγνπ κεηαγξάθεθε ζην Γηεζλέο 

Φσλεηηθφ Αιθάβεην θαη αλαιχζεθε σο πξνο ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο θαη ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα. 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δψζεη κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ησλ 

πξνβιεκάησλ νκηιίαο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ άηνκα κε απηηζκφ. Ο αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ, φζν θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο, θαζηζηά ην 

δείγκα κε αληηπξνζσπεπηηθφ. Δθηφο απηνχ, ν απηηζκφο απνηειεί έλα επξχ θάζκα 

δηάρπησλ δηαηαξαρψλ θαη ηα άηνκα κε απηηζκφ ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξα αλνκνηνγελή 

νκάδα σο πξνο ην πξνθίι ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

είλαη αζθαιέο λα γεληθεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ.  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κε 

ληψζνπλ ηα παηδηά νπνηαδήπνηε θνχξαζε, ελφριεζε ή δπζθνξία θαη ε πξνζέγγηζή 

ηνπο έγηλε κε δηαθξηηηθφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο επαηζζεζίεο 

ηνπο. Αλ θαη ειάρηζηεο, ππήξμαλ σζηφζν πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ έγηλε εηο βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ερνγξάθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε θσλεηηθή κεηαγξαθή ήηαλ πην 

δχζθνιε. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπλέληεπμε 
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δηαθφπεθε πξνηνχ νινθιεξσζεί, νπφηε θαη ην δείγκα ιφγνπ ήηαλ κηθξφηεξν. Σν 

απνηέιεζκα σζηφζν θξίλεηαη ζεηηθφ, δηφηη, θαηά πξψηνλ επηηεχρζεθε ε ζπλεξγαζία 

φισλ ησλ παηδηψλ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη, θαηά δεχηεξνλ, φια ηα 

δείγκαηα ιφγνπ πνπ ιήθζεθαλ ηειηθά, ήηαλ αμηνπνηήζηκα. 

Απφ ηα 15 παηδηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα, ηα 7 δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε, θαζψο νη ιεθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

βξίζθνληαλ ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Δπίζεο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ερνγξαθεζεί 

έλα αμηνπνηήζηκν δείγκα απζφξκεηνπ ιφγνπ ζηε δηάξθεηα θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, ή 

παηρληδηνχ, δηφηη ν απζφξκεηνο ιφγνο ηνπο είηε απνπζίαδε εληειψο, είηε 

απνηεινχληαλ απφ 1 – 2 ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελεο θξάζεηο θαζπζηεξεκέλεο 

ερνιαιίαο, άλαξζξεο θξαπγέο θαη αθαηαλφεηεο θξάζεηο. Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά 

ερνγξαθήζεθαλ κφλν ζηελ δνθηκαζία ηνπ ΠΛ, ζηελ νπνία αληαπνθξίζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, θπξίσο επαλαιακβάλνληαο ηηο ιέμεηο πνπ εθθσλνχζε ε 

εξεπλήηξηα. Οη εηθφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δνθηκαζία ηνπ ΠΛ βνήζεζαλ 

ζεκαληηθά ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία. 

 Ο κέζνο φξνο ιαζψλ ζηελ δνθηκαζία ηνπ ΠΛ ήηαλ 69,9%, κε πνζνζηά πνπ 

θπκαίλνληαλ απφ 7,2% έσο 195,7%. Σα πνζνζηά απηά δείρλνπλ κηα εμαηξεηηθά 

κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν ππννκάδεο. Ζ πξψηε 

πεξηειάκβαλε ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ε δεχηεξε ηα 

παηδηά ηα νπνία δελ είραλ αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο θαη είραλ ερνγξαθεζεί 

κφλν θαηά ηελ δνθηκαζία θσλεηηθήο θαη θσλνινγηθήο εμέιημεο ηνπ ΠΛ. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο νδήγεζε ζε αξθεηά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα θαζψο ε 

δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο ζε φια ηα 

επίπεδα ζχγθξηζεο.  

 Ζ πξψηε νκάδα, ζπλνιηθά θαη θαηά κέζν φξν, πξαγκαηνπνίεζε πνιχ 

ιηγφηεξα ιάζε απφ φηη ε δεχηεξε νκάδα. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ιαζψλ ηεο 

πξψηεο νκάδαο δελ μεπεξλνχζε ην 20%, ελψ ηεο δεχηεξεο ήηαλ παξαπάλσ απφ 

100%. Σα παηδηά δειαδή ηεο πξψηεο νκάδαο θάλνπλ θαηά κέζν φξν ιηγφηεξα απφ 0,2 

ιάζε αλά ιέμε, ελψ ηεο δεχηεξεο πεξηζζφηεξα απφ 1 ιάζνο ζηε ιέμε. Απφ ηελ 

επηηφπνπ παξαηήξεζε θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζεξαπεπηψλ, 
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δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνξά απηή ζηηο επηδφζεηο αληαλαθιά ην γεληθφηεξν επίπεδν 

ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά πνπ δελ αλαπηχζζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ επηθνηλσληαθφ ιφγν παξνπζηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη πην ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ άξζξσζε. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηα απνηειέζκαηα 

πνιιψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ θαηαδείμεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θσλνινγηθφ 

ξεπεξηφξην θαη ζην εχξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ, φηη δειαδή παηδηά κε 

πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην παξνπζηάδνπλ αλάινγα πεξηνξηζκέλν θσλνινγηθφ 

ξεπεξηφξην (Edwards, Beckman & Munson, 2004). 

 Καηά κέζν φξν ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν δνθηκαζίεο, ειεχζεξε 

ζπδήηεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ΠΛ, έθαλαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ιάζε θαηά ηελ 

αλαγλψξηζε θαη θαηνλνκαζία ησλ εηθφλσλ ζηε ιίζηα ηνπ  ΠΛ, παξά ζηνλ 

απζφξκεην ιφγν ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ιαζψλ ηεο δνκεκέλεο εμέηαζεο 

ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζηνο απηνχ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν (27,8% έλαληη 14,3%), ελψ 

ππήξραλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ιάζε ζηε ιίζηα ιέμεσλ ήηαλ δηπιάζηα, 

ηξηπιάζηα, ή θαη παξαπάλσ, απφ απηά ηεο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο.  Ζ δνθηκαζία ηνπ 

ΠΛ είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη φια ηα θσλήκαηα ηεο 

λενειιεληθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο πηζαλέο ζέζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

αλακελφκελν λα γίλνληαη πεξηζζφηεξα ιάζε ζε απηήλ ηελ δνθηκαζία παξά ζηνλ 

ειεχζεξν ιφγν φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νηθείεο θαη 

εχθνιεο γηα απηνχο ιέμεηο θαη θάπνηα απφ ηα θσλήκαηα ή ηα ζπκπιέγκαηα κπνξεί 

απιά λα κελ πξνθχςνπλ. Δπίζεο, ην απνηέιεζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ππφζεζε 

ηνπ Paul (1992), (αλαθ. ζε Shriberg, et al., 2001), φηη ζηηο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ πςειφηεξεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξα ιάζε ζηελ άξζξσζε. Παξφια απηά, ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο παηδηψλ 

πνπ έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε ζηνλ ειεχζεξν ιφγν, παξά ζηε δνκεκέλε εμέηαζε (3 

ζηα 7 παηδηά). Ζ δηαθνξά φκσο ζηα πνζνζηά ιαζψλ αλάκεζα ζηηο δχν πεξηζηάζεηο 

γηα ηα παηδηά απηά ήηαλ αξθεηά κηθξή (ιηγφηεξν απφ 7%), γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά έρνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο επηδφζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε. 

Μία άιιε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη ζηε δνκεκέλε εμέηαζε, 

γηα ηα παηδηά πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ζηηο δχν πεξηζηάζεηο, δηαπηζηψζεθε θαη σο πξνο 

ην είδνο ησλ ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Απφ ην γεληθφ κέζν φξν ηεο νκάδαο, 
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πξνθχπηεη φηη ζηε δνκεκέλε εμέηαζε ηα παηδηά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ παξέιεηπαλ ή 

αιινίσλαλ θζφγγνπο (22,3% θαη 21,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιαζψλ, αληίζηνηρα) θαη 

ιηγφηεξν αληηθαζηζηνχζαλ (17,2%), ελψ ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε θαηά θχξην ιφγν 

αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο θζφγγνπο (32,9%) ή ηνπο παξέιεηπαλ (29,5%) θαη πνιχ 

ιηγφηεξν έθαλαλ αιινηψζεηο (10%).  

Δπίζεο, ππήξμαλ δχν αηνκηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ, πνπ εκθάληζαλ κηα 

αληηθαηηθή εηθφλα σο πξνο ηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο δχν 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Ζ κία πεξίπησζε ήηαλ απηή ηνπ ΓΣ, ν νπνίνο ζηε 

δνθηκαζία ηνπ ΠΛ ην 60% ησλ ιαζψλ ηνπ ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο 

απνηεινχληαλ απφ αιινηψζεηο θαη δελ έθαλε θαζφινπ αληηθαηαζηάζεηο θαη απνθνπέο, 

ελψ ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε ηα ιάζε ηνπ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ απνθνπέο 

(38,6%) θαη αληηθαηαζηάζεηο (29,5%), ελψ δελ έθαλε θαζφινπ αιινηψζεηο. Ζ άιιε 

πεξίπησζε ήηαλ απηή ηεο ΠΜ ε νπνία έθαλε αιινηψζεηο θζφγγσλ (30% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ιαζψλ ηεο) ζηε δνθηκαζία ηνπ ΠΛ, ελψ δελ έθαλε θαζφινπ ζηελ ειεχζεξε 

ζπδήηεζε, θαη αληηθαηαζηάζεηο (50%) ζηε ζπδήηεζε θαη θαζφινπ ζηε δνθηκαζία ηνπ 

ΠΛ. ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, δελ βξέζεθε θάπνηα έξεπλα 

ζηελ νπνία λα γίλεηαη ζχγθξηζε σο πξνο ηα είδε ησλ ιαζψλ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη 

ζε κηα δνκεκέλε εμέηαζε, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ φλησο απνηειεί κία ηάζε ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ. Θα κπνξνχζε σζηφζν, άηππα, λα αλαθεξζεί φηη εηδηθνί πνπ 

έρνπλ δνπιέςεη κε απηήλ ηελ δηαηαξαρή έρνπλ παξαηεξήζεη φηη κπνξεί θάπνηεο θνξέο 

ηα άηνκα κε απηηζκφ λα δίλνπλ κηα πνιχ δηαθνξεηηθή εηθφλα φηαλ αιιάδεη ην 

πιαίζην.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εμέηαζεο ηνπ 

ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζε δηάθνξα επηθνηλσληαθά πιαίζηα, ζε απζφξκεην ιφγν θαη φρη 

κφλν ζε δνκεκέλεο ή ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο, ψζηε λα απνθηάηαη κηα πην πιήξεο 

θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ ιαζψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο (πεξίπνπ 78%) αθνξνχζε 

ιάζε ζε κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο θαη φρη ζε ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (κφιηο 22%), 

κε πην ζχλεζεο ιάζνο ηελ απνθνπή θζφγγνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ ζα κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ απιψλ θζφγγσλ 

ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπκπιεγκάησλ. Σα ζπκθσληθά 
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ζπκπιέγκαηα απαληψληαη ζπαληφηεξα, ζπλεπψο είλαη αλακελφκελν  ζην ζχλνιν ησλ 

ιαζψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο λα αθνξά απινχο θζφγγνπο. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ ε 

γεηηνλία κεξηθψλ ζπκθψλσλ λα θαζηζηά πην εχθνιε ηελ εθθνξά ηνπο. Έρεη 

παξαηεξεζεί, γηα παξάδεηγκα, φηη ζπρλά ηα παηδηά θαηαθηνχλ δηπιά ζπκπιέγκαηα κε 

/r/ πξνηνχ θαηαθηήζνπλ ην /r/ κεκνλσκέλα (ΠΛ, 1995, ζει. 42). Σν δήηεκα απηφ 

σζηφζν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, εηδηθά αλ δηαθαλεί παξφκνηα ηάζε θαη ζηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ.  

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο πξνέθπςε ζρεηηθά κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. Σα παηδηά ηεο δεχηεξεο νκάδαο, κε 

ρακειέο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, φπνπ είραλ δπζθνιία ζε θάπνην ζχκπιεγκα θαηά 

θαλφλα ην αληηθαζηζηνχζαλ ή ην παξέιεηπαλ νιφθιεξν, ελψ ηεο πξψηεο ην 

παξαπνηνχζαλ, πξφθεξαλ δειαδή ζσζηά έζησ έλα  κέξνο ηνπ ζπκθσληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, ε 

ηάζε ησλ παηδηψλ ηεο δεχηεξεο νκάδαο λα απνθφπηνπλ νιφθιεξν ην ζπκθσληθφ 

ζχκπιεγκα είλαη αξθεηά ζπάληα, θαζψο ην ζχλεζεο είλαη ηα ζπκπιέγκαηα λα 

απινπνηνχληαη (ΠΛ, 1995, ζει. 21), φηη δειαδή έθαλαλ ηα παηδηά ηεο πξψηεο 

νκάδαο.  

 Μεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ππήξμαλ θαη σο πξνο ηνπο 

κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ιαζψλ, ζπλεπψο 

ήηαλ πην δχζθνιν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα ηνπο πξνθέξνπλ. ηνπο πξψηκνπο 

θαη αλαπηπμηαθά εχθνινπο θζφγγνπο έγηλαλ ειάρηζηα έσο θαζφινπ ιάζε απφ ηα 

παηδηά κε αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο (πξψηε νκάδα). Ο κφλνο απφ ηνπο 

πξψηκνπο θζφγγνπο ζηνλ νπνίν έγηλαλ ιίγα ιάζε (5% θαη ιηγφηεξν) απφ θάπνηα απφ 

ηα παηδηά (3 απφ ηα 8), ήηαλ ην /p/, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο δελ έγηλε θαλέλα ιάζνο 

απφ θαλέλα παηδί. Οη θζφγγνη πνπ δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά απηήο ηεο 

νκάδαο είλαη νη /r/, /dz/, /ts/ θαη /ζ/, νη νπνίνη φινη ηνπο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

αλαπηπμηαθά δχζθνιψλ θζφγγσλ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΠΛ (1995), 

θαηαθηψληαη απφ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ. 

Παξφκνηα, θαη ε έξεπλα ησλ Βνγηλδξνχθα, Σζακνπξηδή θαη Παπαγεσξγίνπ (2004) 

βξήθε φηη γηα ηα παηδηά ειηθίαο λεπηαγσγείνπ πνπ δπζθνιεχνληαη ζε έλα κφλν 

θψλεκα, απηφ ζπλήζσο είλαη έλα απφ ηα: /r/, /s/, /dz/, /ts/ θαη /ζ/, θαζψο θαη ην 

ζχκπιεγκα /ks/. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε θσλνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο 
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παξνχζαο έξεπλαο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε νκάδα, παξνπζηάδεη κηα θαζπζηέξεζε, 

σζηφζν αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Σν αληίζεην ζπλέβε ζηα παηδηά κε ρακειέο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, ηε δεχηεξε 

νκάδα, ηα κέιε ηεο νπνίαο είραλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεκαληηθά πνζνζηά ιαζψλ ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο θζφγγσλ, ελψ ζε 3 απφ ηα 7 παηδηά, δχν απφ ηνπο πξψηκνπο 

θζφγγνπο απνπζίαδαλ πιήξσο απφ ην θσλνινγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην. Δπίζεο, 6 απφ ηα 

7 παηδηά απηήο ηεο νκάδαο πξνθέξνπλ ιάζνο ζε πάλσ απφ ησλ 75% ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο πξψηκνπο θζφγγνπο, ελψ δελ ππάξρεη θαλέλαο θζφγγνο 

(πξψηκνο ή κε) πνπ λα ηνλ πξνθέξνπλ φια ηα παηδηά ζσζηά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Θα κπνξνχζε ινηπφλ λα ππνζέζεη θαλείο, κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, φηη 

απηά ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ έλα δηαηαξαγκέλν θαη φρη απιά θαζπζηεξεκέλν 

κνληέιν θσλνινγηθήο αλάπηπμεο. 

Παξφκνηεο δηαθνξέο ζην θσλνινγηθφ πξνθίι θαη ζην κνληέιν γισζζηθήο 

αλάπηπμεο παξαηήξεζαλ θαη νη Wolk & Giesen (2000)  ζηε κειέηε ηεζζάξσλ 

αδειθψλ κε απηηζκφ, νη νπνίνη εμεγνχλ απηέο ηηο δηαθνξέο κε βάζε ην βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά 

κε ήπην απηηζκφ παξνπζηάδνπλ έλα, θαζπζηεξεκέλν ίζσο, πάλησο θπζηνινγηθφ 

κνληέιν θσλνινγηθήο αλάπηπμεο, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά κε ζνβαξφ απηηζκφ, ζην 

ιφγν ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη αξθεηέο άηππεο δνκέο θαη κε ζπλήζεηο θσλνινγηθέο 

δηεξγαζίεο. Δπηπξφζζεηα, ζηα παηδηά κε ζνβαξή απηηζηηθή δηαηαξαρή, παξαηεξήζεθε 

ην θαηλφκελν ηεο «ρξνλνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο» (chronological mismatch) δειαδή 

ε απνπζία αλαπηπμηαθά πξψηκσλ θζφγγσλ, κε παξάιιειε ρξήζε αλαπηπμηαθά 

φςηκσλ θαη πην «δχζθνισλ», θαηλφκελν ην νπνίν επαλαιήθζεθε θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ησλ Wolk & Edwards (1993), θαζψο θαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. 

 Απφ ηα θσλήεληα, απηφ πνπ δπζθφιεςε, έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ, φια ηα 

παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο ήηαλ ην /i/, ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

(6 ζηα 7) έθαλαλ ιάζε ζην /ν/ θαη 4 απφ ηα 7 εκθάληζαλ πνζνζηά ιαζψλ άλσ ηνπ 

10% ζηελ εθθνξά ηνπ /ε/. Γελ ππήξμε θαλέλα θσλήελ ην νπνίν λα πξνθέξεηαη ζσζηά 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ φια ηα παηδηά, ελψ 12 απφ ηα 15 παηδηά έθαλαλ ιάζε ζε 

3 θαη παξαπάλσ απφ ηα 5 θσλήεληα. Σν θσλήελ ζην νπνίν ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαη 
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ησλ δχν νκάδσλ δελ έθαλαλ θαλέλα ιάζνο ήηαλ ην /u/. Γπζηπρψο, γηα ηα θσλήεληα 

δελ βξέζεθε αληίζηνηρε ειιεληθή έξεπλα ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ή κε, ψζηε λα 

γίλεη ζχγθξηζε θαη απηφο ζα ήηαλ έλαο ηνκέαο πνπ ζα άμηδε ίζσο λα εξεπλεζεί. 

Γεληθά, σζηφζν, ζεσξείηαη φηη ε θαηάθηεζε ησλ θσλεέλησλ νινθιεξψλεηαη κέρξη ην 

ηξίην έηνο δσήο ησλ παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα ζχκθσλα, ζηα νπνία κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη θαη ζην φγδνν (Οθαιίδνπ, 2008, ζει. 192). Δπίζεο, νη Lee, Davis & 

Macneilage (2010) δηαπίζησζαλ ηζρπξή επίδξαζε ηεο γιψζζαο πνπ κηιηέηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζηελ θαηάθηεζε ησλ θσλεέλησλ, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη κε 

ηα ζχκθσλα, ηα νπνία θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ έλα παγθφζκην κνηίβν αλάπηπμεο, 

αλεμάξηεην ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. 

Σν έιιεηκκα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο απνηειεί έλα απφ ηα ηξία βαζηθά θξηηήξηα 

γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ θαη ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

ιφγνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο (Woods & 

Wetherby, 2003). ην πιαίζην απηήο ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ εθηθηή ε επαλαμηνιφγεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο 

ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δελ επηρεηξήζεθε ε 

νκαδνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο κηα ηέηνηα 

νκαδνπνίεζε ζε ήπην, κέηξην θαη ζνβαξφ απηηζκφ, ζα ήηαλ, ιίγν ή πνιχ, απζαίξεηε. 

Καηά ηελ επηηφπνπ παξαηήξεζε φκσο ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, δφζεθε ζηελ εξεπλήηξηα κηα εηθφλα, ε νπνία αμίδεη 

ίζσο λα αλαθεξζεί. Κάπνηα απφ ηα παηδηά παξνπζίαδαλ κηα εηθφλα ηέηνηα πνπ έλα κε 

έκπεηξν κάηη κε δπζθνιία ή θαη θαζφινπ δελ ζα ηα δηέθξηλε απφ ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Κάπνηα άιια είραλ εκθαλή ηα ζεκάδηα ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

σζηφζν ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο βξηζθφηαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Καη ηέινο, ππήξμαλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

παξνπζίαδαλ κηα ζνβαξά δηαηαξαγκέλε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία θπκαηλφηαλ αλάκεζα 

ζηα δχν άθξα ηεο παζεηηθφηεηαο- απφζπξζεο θαη ηεο δηαζπαζηηθήο, ππεξδξαζηήξηαο 

ή αθφκα θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δάλ βάδακε ζε κηα νκάδα ηα παηδηά ηεο 

πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη ζε κηα δεχηεξε νκάδα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο 

θαηεγνξίαο, απηέο νη δχν νκάδεο ζα αληηζηνηρνχζαλ ζρεδφλ απφιπηα κε ηηο δχν 

νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα, ησλ παηδηψλ δειαδή κε 

αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ησλ 
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παηδηψλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ κφλν κε ηε ιίζηα κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Ζ κφλε 

εμαίξεζε ζε απηήλ ηελ νκαδνπνίεζε, φπσο επαλεηιεκκέλα έρεη αλαθεξζεί, είλαη ν 

ΒΚ, ν νπνίνο πηζαλφηαηα ζα ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ή θαη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ψζηε λα ζπλεξγαζηεί θαιχηεξα θαηά ηελ ερνγξάθεζε θαη λα δψζεη 

αμηνπνηήζηκα δείγκαηα απζφξκεηνπ ιφγνπ.  

πλερίδνληαο ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, θαη ζεσξψληαο φηη ηα παηδηά ηεο 

πξψηεο νκάδαο έρνπλ ήπηα/κέηξηα απηηζηηθή δηαηαξαρή, ελψ ηεο δεχηεξεο ζνβαξή, 

ζα θαηαιήγακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θσλνινγηθφ πξνθίι θαη ηηο 

ιεθηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, επαλαιακβάλνληαο έηζη ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Wolk & Edwards, 1993θαη Wolk & Giesen, 

2000).  Ίζσο απηφο λα είλαη θαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

εμεηάδνπλ ην ιφγν θαη ηελ νκηιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαηαιήγνπλ κεξηθέο θνξέο 

ζε αληηθαηηθά θαη ζπγθξνπφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο απηφο ν παξάγνληαο ζπλήζσο 

δελ δηεπθξηλίδεηαη. 

Σα παξαπάλσ, αλαθέξνληαη κε θάζε επηθχιαμε, κε ηε ζαθή δηεπθξίληζε φηη 

ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ ηελ ηζρχ έγθπξεο δηάγλσζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ, είλαη φηη απνηεινχλ κηα 

έλδεημε θαη ίζσο δψζνπλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ, πην ελδειερή έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

απηφ. 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο δηαθνξέο ζηε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαηά ηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο δνκεκέλεο εμέηαζεο. Ζ ιήςε δεηγκάησλ ιφγνπ απφ δηαθνξεηηθέο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ 

εμεηαδφκελσλ, είηε απηέο αθνξνχλ ηε θσλνινγία ηνπο είηε γεληθφηεξα ηελ ιεθηηθή 

επηθνηλσλία ηνπο.  

Θεσξνχκε επίζεο, φηη νη έξεπλεο ζε άηνκα κε απηηζκφ ζα πξέπεη πάληνηε λα 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο 

ηεο δηαηαξαρήο. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηήο ηεο νκάδαο ζε φια ηα επίπεδα 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη πνιχ κεγάιε θαη ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Αθφκα, πνιχ ρξήζηκν ζα ήηαλ λα 

γίλνληαλ δηαρξνληθέο κειέηεο πεξίπησζεο παηδηψλ κε δηαηαξαγκέλε θσλνινγία, ψζηε 

λα δηεξεπλεζεί ε εμέιημή ηνπο θαη ε πνξεία ηνπο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εηο βάζνο δηεξεχλεζε αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ ζα έδηλε 

παξαηεξήζεηο πνιχ ρξήζηκεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Ζ κεζνδνινγία, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο απνηεινχλ 

ηνκείο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ ζπλερή δηεξεχλεζε, κε ζηφρν ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη δηαξθή βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο βνήζεηαο ζηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε απφ απηά. 
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