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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση της ανάπτυξης του λεξιλογίου σε 

ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης ηλικίας µεταξύ 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών. 

Μελετάται η επίδραση που ασκούν κάποιοι παράγοντες στην κατανόηση και στην 

έκφραση του λεξιλογίου των παιδιών µε βάση τις επιδόσεις τους στη λίστα γονικής 

καταγραφής CYLEX. Αρχικά, εξετάζεται ποια παιδιά βρίσκονται κάτω από το 

διαχωριστικό σηµείο (cut-off point) σε κάθε ηλικιακή οµάδα και χαρακτηρίζονται ως 

παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση ενώ τα υπόλοιπα 

ως παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Στη συνέχεια, µελετώνται οι παράγοντες 

φύλο, ηλικία, φοίτηση ή µη σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό, τόπος διαµονής και 

µορφωτικό επίπεδο του γονέα για τα παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Για τα 

παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι κατανοµές τους ως προς κάποιους από τους δηµογραφικούς παράγοντες. 

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι µελλοντικά το ερωτηµατολόγιο CYLEX να 

προσαρµοστεί σε ελληνικό πληθυσµό και να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την 

πρόληψη των προβληµάτων λόγου και την αποκατάστασή τους πριν από τη σχολική 

φοίτηση. 

 

Λέξεις–Κλειδιά: Ανάπτυξη λεξιλογίου, Επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, 

∆ηµογραφικοί παράγοντες, Λίστα γονικής καταγραφής CYLEX. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Γλωσσική ανάπτυξη 

Η ανάπτυξη της γλώσσας επιτυγχάνεται µέσω της αλληλεπίδρασης του παιδιού 

µε το περιβάλλον και τον ενεργό ρόλο του στη µάθηση. Γι’ αυτό, δεν είναι σπάνιο το 

φαινόµενο όπου παιδιά της ίδιας ηλικίας λειτουργούν σε διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα 

και κατακτούν τη γλώσσα µε διαφορετικό ρυθµό (Miller, 1995). Η ηλικία στην οποία 

κάποιο παιδί κατακτά τα διάφορα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης ποικίλει από άτοµο 

σε άτοµο εξαιτίας κυρίως της στενής σχέσης ανάµεσα στη µάθηση της γλώσσας και τη 

γενικότερη βιοψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού (∆ράκος, 1999. Πόρποδας, 1996). 

Παρόλα αυτά, η γλωσσική ανάπτυξη ενός παιδιού αποτελεί µια βιολογική 

λειτουργία που αναπτύσσεται σε στάδια. Τα εξελικτικά στάδια από τα οποία περνούν τα 

παιδιά για να κατακτήσουν τη γλώσσα είναι παρόµοια αν και υπάρχει µεγάλη 

ποικιλοµορφία στον ρυθµό αλλά όχι στη σειρά κατάκτησης της γλώσσας (Παπαηλιού, 

2005. Miller, 1995). Η εκµάθηση της γλώσσας φαίνεται ότι αναπτύσσεται βαθµιαία στο 

παιδί από την περίοδο της βρεφικής ηλικίας. Κατά τους δυο πρώτους µήνες της ζωής, το 

παιδί παράγει άναρθρες φωνές και ήχους, τα οποία εκφράζονται µε τη µορφή του 

κλάµατος. Από τον τρίτο ως τον δέκατο µήνα περίπου, το βρέφος αρχίζει να παράγει 

ήχους που µοιάζουν όλο και περισσότερο στον ανθρώπινο λόγο. Κοντά στον δωδέκατο 

µήνα το παιδί προφέρει την πρώτη του λέξη και µε το πέρασµα των µηνών µαθαίνει όλο 
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και περισσότερες λέξεις, τις οποίες χρησιµοποιεί στην καθηµερινή του ζωή. Κατά το 

δεύτερο έτος, αρχίζει η σύνθεση των λέξεων σε προτάσεις και µέχρι το τρίτο έτος, το 

παιδί εφαρµόζει κάποιους γραµµατικούς κανόνες στον λόγο του καθώς επίσης και οι 

προτάσεις του γίνονται όλο και πιο σύνθετες (∆ράκος, 1999). 

Αν και αναµένεται από τα παιδιά να προφέρουν την πρώτη τους λέξη κοντά στο 

πρώτο έτος της ζωής τους, η ηλικία εκφοράς της ποικίλει από παιδί σε παιδί και µπορεί 

να επιτευχθεί είτε πριν από τους 12 µήνες είτε και µετά την ηλικία των 18 µηνών (Dromi, 

1987). Οι Karousou, Katis, & Stambouliadou (2008) ανέφεραν ότι οι πρώτες λέξεις των 

παιδιών µπορεί να αναδύονται στο διάστηµα µεταξύ 8 µηνών ως και 2 ετών. Από τη 

στιγµή που ένα παιδί θα προφέρει την πρώτη του λέξη, ο λόγος του συνήθως ακολουθεί 

µια αργή πορεία και κοντά στο δεύτερο έτος της ηλικίας του παρατηρείται µια απότοµη 

αύξηση του εκφραστικού λεξιλογίου. Αυτό το φαινόµενο έχει ονοµαστεί «λεξιλογική 

έκρηξη» (Bloom, Tinker, & Margulis, 1993. Dromi, 1987) και επιτελείται συνήθως 

µεταξύ 18-22 µηνών ή όταν το παραγωγικό λεξιλόγιο του παιδιού κυµαίνεται από 50-100 

λέξεις. Παρόλα αυτά, υπάρχει µεγάλη διακύµανση γιατί σε κάποια παιδιά η «λεξιλογική 

έκρηξη» εµφανίζεται στους 14 µήνες, όταν το παραγωγικό τους λεξιλόγιο είναι 

µικρότερο από 50 λέξεις και σε άλλα παιδιά στην ηλικία των 3 ετών. Αρκετοί ερευνητές 

έχουν διαφωνήσει µε τη διάρκεια, το χρονικό διάστηµα και την καθολικότητα µε την 

οποία αυτή εµφανίζεται (Παπαηλιού, 2005). 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου επιτελείται όλο και µε πιο γρήγορους ρυθµούς, καθώς 

η συνεισφορά του λεξιλογίου στη γλωσσική επικοινωνία είναι θεµελιώδης. Με τον όρο 

«λεξιλόγιο» δηλώνεται συνήθως το σύνολο των λέξεων που διαθέτει ένα άτοµο, µια 
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οµάδα ατόµων ή όλα τα µέλη µιας γλωσσικής κοινότητας για την κάλυψη των 

επικοινωνιακών τους αναγκών (Μότσιου, 1994). Το λεξιλόγιο χωρίζεται σε δεκτικό και 

παραγωγικό/ εκφραστικό (Οικονοµίδης, 2003). Το δεκτικό λεξιλόγιο αφορά το σύνολο 

των λέξεων που κατανοεί το άτοµο, όταν αυτές χρησιµοποιούνται προφορικά ή γραπτά 

από άλλους, ενώ το εκφραστικό λεξιλόγιο σχετίζεται µε το σύνολο των λέξεων που 

χρησιµοποιεί κάποιος για να εκφραστεί στην προφορική ή γραπτή του επικοινωνία. 

Για να είναι σε θέση ένα παιδί να παράγει µια λέξη, σηµαίνει ότι ήδη κατανοεί 

σηµαντικό αριθµό λέξεων (Benedict, 1979). Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει µεγάλη 

διαφορά στην ηλικία έναρξης της λεξιλογικής ανάπτυξης µεταξύ της κατανόησης και της 

παραγωγής στα παιδιά. Σε έρευνα της Benedict (1979), ζητήθηκε από µητέρες να 

καταγράψουν τις λέξεις που χρησιµοποιούν αυθόρµητα τα παιδιά τους αλλά και τις 

λέξεις που µπορούν να κατανοήσουν, χρησιµοποιώντας κάποια σταθµισµένα 

ερωτηµατολόγια. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κατανόηση υπερείχε από την 

παραγωγή των λέξεων στις αρχές της λεξιλογικής ανάπτυξης των µικρών παιδιών.  

 

1.1. ∆ιάκριση των παιδιών ως προς τη γλωσσική εξέλιξη 

 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόµου, αποτελούν µια 

κρίσιµη περίοδο για την ανάπτυξη της γλώσσας. Γι’ αυτό, είναι σηµαντικό να γίνεται 

πρώιµη διάγνωση, παρέµβαση και αντιµετώπιση των προβληµάτων που µπορεί να 

προκύψουν στον λόγο και στην οµιλία. Τα παιδιά δεν αναπτύσσουν τη γλώσσα µε τον 



9 
 

ίδιο ρυθµό και στο ίδιο επίπεδο. Για κάποια παιδιά η κατάκτηση της γλώσσας 

αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη, παρά την έλλειψη οργανικών παραγόντων που 

µπορεί να προκαλέσουν γλωσσικά προβλήµατα. Έτσι, σε κάποια παιδιά παρατηρείται 

µια καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη παρόλο που µπορεί να µην παρουσιάζουν 

δυσκολίες σε άλλους τοµείς.  

Ορισµένα παιδιά ξεπερνούν τις πρώιµες καθυστερήσεις στη γλώσσα, ενώ κάποια 

άλλα δεν τα καταφέρνουν (Rescorla, 2009). Κάποια από τα παιδιά µε αργοπορία στην 

έναρξη της γλώσσας (σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών που παρουσιάζουν αργοπορία 

στην εκφραστική γλώσσα) καταφέρνουν να συµβαδίσουν µε τα παιδιά µε φυσιολογική 

γλωσσική εξέλιξη πριν από την προσχολική ηλικία (Rescorla, 2002). Τα υπόλοιπα παιδιά 

όµως, συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυτή την καθυστέρηση (Paul, Looney, & Dahm, 

1991). Εποµένως, είναι σηµαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών αυτών των 

παιδιών ώστε µε τη σωστή παρέµβαση να αποφευχθούν προβλήµατα γλωσσικών 

διαταραχών. 

Η Rescorla (1989 από Rescorla & Alley, 2001. Rescorla, 2002) υποστήριξε πως 

για να στείλουµε ένα παιδί για περαιτέρω αξιολόγηση και πιθανή παρέµβαση, θα πρέπει 

το εκφραστικό του λεξιλόγιο να έχει περιορισµένο εύρος (συνήθως λιγότερο από 50 

λέξεις) ή/ και να µη χρησιµοποιεί στον λόγο του ελάχιστη φραστική δοµή (συνδυασµός 

δυο τουλάχιστον λέξεων ανά φράση) στις ηλικίες 24-30 µηνών. Ένα άλλο κριτήριο 

αποτελεί η επίδοση των παιδιών να είναι είτε στο 10ο-15ο, είτε κάτω από το 10ο-15ο 

εκατοστηµόριο στο δεκτικό λεξιλόγιο (Bishop, Price, Dale, & Plomin, 2003. Thal, Reilly, 

Seibert, Jeffries, & Fenson, 2004). Οι Klee, Pearce, & Carson (2000), προσέθεσαν ένα 

επιπλέον κριτήριο ώστε να χαρακτηριστεί ένα παιδί σε επικινδυνότητα για γλωσσική 
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καθυστέρηση. Σύµφωνα µε αυτούς, θα πρέπει στη λίστα που χορηγείται στους γονείς για 

συµπλήρωση, εκτός των άλλων, να υπάρχει ερώτηση σχετικά µε την ύπαρξη ή µη 

ανησυχίας για τη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού τους. 

Η έρευνα των Rice, Taylor, & Zubrick (2008), χρησιµοποίησε ως κριτήριο την 

αναφορά των γονέων για το εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών τους. Σύµφωνα µε αυτό 

το κριτήριο, το εκφραστικό λεξιλόγιο πρέπει να είναι µικρότερο των 70 λέξεων και το 

παιδί να µην µπορεί να συνδυάσει δυο τουλάχιστον λέξεις ανά φράση. Επιπλέον, 

απαιτείται και η χρήση του εργαλείου ASQ Communication Scale (Bricker & Squires, 

1999, αναφορά από Rice et al., 2008) που υπολογίζει την πρόσκτηση του δεκτικού και 

του εκφραστικού λεξιλογίου. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι καθυστερήσεις στο 

εκφραστικό και στο δεκτικό λεξιλόγιο αποτελούν µεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για 

εµφάνιση σοβαρών γλωσσικών διαταραχών από ότι µόνο η αργοπορία στο εκφραστικό 

λεξιλόγιο (Thal, Tobias, & Morrison, 1991). 

Η ποικιλοµορφία που συναντάται από άτοµο σε άτοµο σχετικά µε τη λεξιλογική 

ανάπτυξη στις ηλικίες µεταξύ 18 ως 24 µηνών, οδηγεί στη δυσκολία διάγνωσης της 

γλωσσικής καθυστέρησης πριν από τα δυο έτη (Rescorla, 2002). Οι Desmarais, 

Sylvestre, Meyer, Bairati, & Rouleau (2008) χαρακτηρίζουν ως αργούς οµιλητές τα 

παιδιά που είναι µικρότερα των τριών ετών, βρίσκονται σε χαµηλό επίπεδο στη 

γλωσσική έκφραση και δεν παρουσιάζουν κάποιου είδους αναπηρία. Συνήθως η ηλικία 

στην οποία ένα παιδί µπορεί να χαρακτηριστεί ως παιδί µε γλωσσική καθυστέρηση 

κυµαίνεται από 18 µήνες ως 3 έτη αλλά οι έρευνες που χρησιµοποιούν λίστες 

καταγραφής γονέων, χρησιµοποιούν ως όριο τους 24 µήνες. 
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Κρίνεται επίσης αναγκαίο να γίνει σαφές ότι, όταν αναφερόµαστε σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, αυτό δε συνεπάγεται την κλινική διάγνωση 

δεδοµένου ότι πολλά παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση θα εµφανίσουν 

µια πρόοδο και θα κινηθούν σε φυσιολογικά γλωσσικά επίπεδα έχοντας γλωσσικές 

δεξιότητες ανάλογες της ηλικίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόµενες αποδείξεις ότι 

και τα παιδιά που τελικά θα συµβαδίσουν µε τους υπόλοιπους, µπορεί παρόλα αυτά, να 

συνεχίσουν να παρουσιάζουν αδυναµίες σε ορισµένους γλωσσικούς τοµείς κατά τα 

επόµενα χρόνια, σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους τους που ποτέ δεν παρουσίασαν 

κάποια καθυστέρηση (Petinou & Okalidou, 2006. Rescorla, 2009). 

Ο χαρακτηρισµός ενός παιδιού ως άτοµο µε αργοπορία στη γλωσσική εξέλιξη, 

καθώς και η εµπλοκή του σε παραδοσιακή γλωσσική θεραπεία επιβαρύνει την οικογένειά 

του τόσο ψυχολογικά όσο και οικονοµικά. Η Paul (1996) αναφέρει ότι οι ειδικοί, πριν 

πάρουν οποιαδήποτε απόφαση για εµπλοκή των βρεφών και των νηπίων σε κάποιου 

είδους παρέµβαση, θα πρέπει να τα εξετάζουν διεξοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

και µόνο αν η καθυστέρηση εµµένει, να εµπλέξουν το παιδί σε εντατική παρέµβαση. 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται κάποιες αντιγνωµίες για τη διάγνωση των 

παιδιών µε γλωσσική καθυστέρηση στο πρώτο έτος της ηλικίας. Οι Feldman, Dollaghan, 

Campbell, Kurs-Lask, Janosky, & Paradise (2000), έκαναν κριτική στην έρευνα των 

Fenson et al. (1993) για τις χαµηλές συσχετίσεις που βρέθηκαν στα παιδιά ηλικίας ενός 

έως δύο ετών στις λίστες γονικής καταγραφής CDI. Σύµφωνα µε αυτούς, οι χαµηλές 

συσχετίσεις δείχνουν ότι το εργαλείο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προβλέψει τη 

γλωσσική καθυστέρηση στο πρώτο έτος. Το πρώτο έτος της ηλικίας µπορεί να είναι ένα 

πρώιµο στάδιο για να γίνει ο εντοπισµός µεµονωµένων περιπτώσεων παιδιών που 
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βρίσκονται σε κίνδυνο για γλωσσική καθυστέρηση. Οι γλωσσικές δεξιότητες µπορεί 

απλώς να µην αναπτυχθούν επαρκώς στην ηλικία του πρώτου έτους ώστε να γίνουν 

ακριβείς εκτιµήσεις. 

Οι Fenson, Bates, Dale, Goodman, Reznick, & Thal (2000a), απάντησαν ότι οι 

επιδόσεις στο λεξιλόγιο των παιδιών στην ηλικία των δύο πρώτων ετών είναι πιθανό να 

προβλέψουν ότι τα παιδιά θα έχουν φυσιολογικές γλωσσικές δεξιότητες ή γλωσσική 

καθυστέρηση στην ηλικία των τριών ετών. Εποµένως, τα CDI µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν ένα εργαλείο ανίχνευσης της γλωσσικής αργοπορίας εξαιτίας της 

µεγάλης ποικιλοµορφίας στην εξέλιξη της γλώσσας και της επικοινωνίας σε βρέφη και 

νήπια. Για να πούµε όµως µε ακρίβεια ότι ένα παιδί παρουσιάζει γλωσσική 

καθυστέρηση, δεν µπορούµε να βασιστούµε µόνο στις αναφορές των γονέων. Εκτός από 

τις λίστες καταγραφής γονέων, είναι ανάγκη να χρησιµοποιείται και η παρατήρηση 

καθώς και άλλα είδη αξιολόγησης (Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick, & Bates, 

1992). 

Στα πρώτα στάδια της λεξιλογικής ανάπτυξης διαφορετικές οµάδες παιδιών 

µαθαίνουν περισσότερο ή λιγότερο το ίδιο σύνολο λέξεων υψηλής συχνότητας Οι 

υψηλότερες σε συχνότητα λέξεις, που εκφέρονται από τα παιδιά µε φυσιολογική 

γλωσσική εξέλιξη, συµπεριλαµβάνονται στις πρώτες λέξεις που αποκτώνται και από τα 

παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί ακόµη 

και στην περίπτωση που οι λέξεις έχουν αποκτηθεί πολλούς µήνες αργότερα από ότι 

στους συνοµηλίκους τους µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Αυτά τα ευρήµατα 

υποστηρίζονται από την έρευνα των Rescorla & Alley (2001) στην οποία φάνηκε ότι 
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περίπου το 60% των 38 λέξεων µε υψηλότερη συχνότητα στο γενικό δείγµα ήταν µεταξύ 

των πιο συχνών λέξεων που χρησιµοποιούσαν και τα παιδιά µε αργοπορία στη γλώσσα. 

Οι Papaeliou & Rescorla (2011) χρησιµοποιώντας το εργαλείο LDS, µελέτησαν 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά από την Ελλάδα και τις Η.Π.Α.. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα ελληνόπουλα φάνηκε να καθυστερούν στην εµφάνιση της 

γλωσσικής ανάπτυξης όταν συγκρίθηκαν µε τα παιδιά από τις Η.Π.Α.. Επιπροσθέτως, οι 

Petinou & Okalidou (2006) διαπίστωσαν ότι υπήρχε µεγάλη διαφορά στις επιδόσεις 

σχετικά µε το εκφραστικό λεξιλόγιο στα παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και 

στα παιδιά µε αργή εµφάνιση της γλώσσας στις ηλικίες των 2 ετών & 6 µηνών, 2 ετών & 

9 µηνών και 3 ετών. 

Έχει υποστηριχθεί ότι η γλωσσική αργοπορία µπορεί να είναι προγνωστικός 

παράγοντας µαθησιακών δυσκολιών, ακαδηµαϊκής αποτυχίας (Aram & Nation, 1980. 

Scarborough & Dobrich, 1990. Rescorla, 2005) και προβληµάτων συµπεριφοράς 

(Carson, Klee, Perry, Muskina, & Donaghy, 1998). Εποµένως, είναι χρήσιµο να γίνεται 

πρώιµη διάγνωση αυτών των προβληµάτων όχι µόνο για να δοθούν στα παιδιά οι 

ανάλογες υπηρεσίες αλλά και µέσω αυτών να αποφευχθούν µεγαλύτερες γλωσσικές 

δυσκολίες. 

Η Rescorla (1993) διαπίστωσε πως τα παιδιά που στους 24 µήνες είχαν 

χαρακτηριστεί ως παιδιά µε γλωσσική καθυστέρηση, στην ηλικία των 3-4 ετών φάνηκε 

να συµβαδίζουν µε τα παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Ωστόσο, σε 

µεγαλύτερες ηλικίες είχαν δυσκολίες σε άλλους τοµείς της γλώσσας. Οι Rescorla, Mirak, 

& Singh (2000), ασχολήθηκαν µε την πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης 28 παιδιών που 

είχαν χαρακτηριστεί ως αργοί οµιλητές στην ηλικία των 2 ετών. Οι αρνητικές γλωσσικές 
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συνέπειες στην ηλικία των 3 ετών είχαν προβλεφθεί µε βάση τις επιδόσεις στο εργαλείο 

LDS από την ηλικία των 2 ετών περίπου. Στην έρευνα των Petinou, Konstantinou, & 

Kapsou (2011) στην οποία χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο CYLEX και µελέτησε 

παιδιά µε γλωσσική καθυστέρηση και παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη στις 

ηλικίες 28, 32 και 36 µηνών, τα αποτελέσµατα έδειξαν την αρνητική επίδραση της 

πρώιµης γλωσσικής καθυστέρησης στις µετέπειτα γλωσσικές δεξιότητες, ακόµα και µετά 

τα 3 έτη. 

Σε άλλη έρευνα, η Rescorla (2002) εξέτασε µια οµάδα παιδιών µε γλωσσική 

καθυστέρηση και βρήκε πως µε το πέρασµα της ηλικίας είχαν σηµαντικά ελλείµµατα 

στις λεξιλογικές δεξιότητες στις ηλικίες 6, 7 και 8 ετών και στη γραµµατική στις ηλικίες 

6 και 8 ετών. Επίσης, διαφορές εντοπίστηκαν µεταξύ των παιδιών µε γλωσσική 

καθυστέρηση και αυτών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς επίσης και στην 

ανάγνωση στις ηλικίες 8 και 9 ετών. Στην έρευνα της Paul (1996) φάνηκε ότι τα παιδιά 

που αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως αργοί οµιλητές, αργότερα, στην ηλικία των 3 ετών, 

το 41%, και στην ηλικία των 4 ετών, το 57%, είχαν φυσιολογικές επιδόσεις στη 

γραµµατική. 

Σε µεγαλύτερες ηλικίες, η Rescorla (2005) διερεύνησε τις αρνητικές συνέπειες 

της γλωσσικής καθυστέρησης σε παιδιά ηλικίας 13 ετών τα οποία στις ηλικίες 24 ως 31 

µηνών είχαν χαρακτηριστεί ως άτοµα µε αργοπορία στην εξέλιξη της γλώσσας. Αυτά τα 

παιδιά συγκρίθηκαν µε µια οµάδα παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και φάνηκε 

να εµφανίζουν µεγαλύτερη δυσκολία σε θέµατα που αφορούσαν το λεξιλόγιο και τη 

γραµµατική. Επίσης, είχαν χαµηλότερες επιδόσεις σε συνολικές µετρήσεις σχετικά µε το 

λεξιλόγιο, τη γραµµατική, τη λεκτική µνήµη και την αναγνωστική κατανόηση. 
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1.2. Παράγοντες που επιδρούν στη γλωσσική ανάπτυξη 

 

Το περιβάλλον και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών επηρεάζουν τη 

γλωσσική τους εξέλιξη. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επιδρούν στη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού και µπορεί να ευθύνονται για τη γλωσσική καθυστέρηση. Μερικοί 

από αυτούς είναι το φύλο και η ηλικία του παιδιού, το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο 

της οικογένειας, η επίδραση του περιβάλλοντος, το µέγεθος και ο τύπος της οικογένειας, 

η εθνικότητα, η σειρά γέννησης και ο αριθµός των γλωσσών που χρησιµοποιούνται στο 

σπίτι (Fenson et al., 1992). Παρακάτω θα αναφερθούν µερικοί από τους κυριότερους 

παράγοντες µε τους οποίους έχουν ασχοληθεί πολλές έρευνες και µελετώνται στην 

παρούσα εργασία. 

 

1.2.1 Φύλο 

Μια µεταβλητή που µπορεί να είναι σηµαντική για την κατανόηση των ατοµικών 

διαφορών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου είναι το φύλο. Οι διαφορές φύλου είναι 

θεωρητικά ενδιαφέρουσες γιατί τονίζουν τη σηµασία των βιολογικών και των 

κοινωνικών διαφορών. Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι τα κορίτσια υπερτερούν στις 

περισσότερες αξιολογήσεις των γλωσσικών ικανοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της 

παραγωγής και της κατανόησης λεξιλογίου. Οι Fenson et al. (1992) χρησιµοποίησαν τη 

λίστα καταγραφής λέξεων και φράσεων CDI, στην οποία οι γονείς αξιολογούσαν τη 

χρήση της γλώσσας των παιδιών τους. Τα ευρήµατά τους δείχνουν ότι τα κορίτσια 16 

έως 30 µηνών αξιολογήθηκαν ως περισσότερο ικανά στη γλώσσα σε σύγκριση µε τα 

αγόρια της ίδιας ηλικίας, αλλά η επίδραση του φύλου ήταν µικρή. 
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Γενικά, η πλειοψηφία των ερευνών υποστηρίζουν την παραπάνω διαπίστωση. Πιο 

συγκεκριµένα, η έρευνα των Feldman et al. (2000), που συνέκρινε την αγγλική µε την 

ισπανική λίστα καταγραφής λέξεων CDI, έδειξε ότι οι επιδόσεις των κοριτσιών ήταν 

σηµαντικά υψηλότερες από ότι των αγοριών σε όλες τις κλίµακες, εκτός από αυτήν της 

κατανόησης λεξιλογίου. Επιπροσθέτως, από τη Γερµανική λίστα CDI φαίνεται ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις η επίδραση του φύλου ευνοούσε τα κορίτσια αν και η διαφορά 

µεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλη (Szagun, Steinbrink, 

Franik, & Stumper, 2006). Παρόµοια ευρήµατα απορρέουν κι από έρευνα µε παιδιά από 

τη Σλοβενία η οποία δείχνει ότι το φύλο έχει σηµαντική επίδραση στη γλωσσική 

ικανότητα των νηπίων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Οι γονείς αξιολόγησαν τα 

κορίτσια ως περισσότερο ικανά από τα αγόρια στους γλωσσικούς τοµείς, ανεξάρτητα 

από την ηλικία τους (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, & Bajc, 2008). 

Στη γαλλική µορφή του CDI, τα κορίτσια έδειξαν κάπως καλύτερα αποτελέσµατα 

όσον αφορά στην παραγωγή λεξιλογίου (Kern, 2007). Οι Bauer, Goldfield, & Reznick 

(2002) χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις (επαγωγική και απαγωγική) 

επιβεβαίωσαν και µε τις δύο τεχνικές ότι η λεκτική ανάπτυξη των κοριτσιών ξεπερνά 

αυτή των αγοριών. Έρευνες που χρησιµοποίησαν κι άλλα εργαλεία όπως το LDS έδειξαν 

ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου (Rescorla & 

Alley, 2001). Στην Ελλάδα, οι Παπαηλιού, Τσαούσης, & Κάκουρος (2003) εξέτασαν τη 

λεξιλογική ανάπτυξη 300 παιδιών ηλικίας 22-35 µηνών µε τη χρήση της ελληνικής 

προσαρµογής του εργαλείου LDS και διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια είχαν κατά µέσο όρο 

µεγαλύτερο λεξιλόγιο από τα αγόρια. 
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Μια διαχρονική µελέτη των Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons (1991) 

ασχολήθηκε µε την παρακολούθηση 22 νηπίων ηλικίας από 14 έως 26 µήνες. Το 

λεξιλόγιό τους αξιολογήθηκε κατά την αλληλεπίδραση µε τις µητέρες τους και οι 

ερευνητές ανακάλυψαν ότι, µέχρι την ηλικία των 20 µηνών, το λεξιλόγιο αναπτύσσεται 

ταχύτερα στα κορίτσια από ότι στα αγόρια, ενώ αργότερα, µεταξύ 20 και 24 µηνών, οι 

διαφορές είναι µικρότερες και ασήµαντες. Εποµένως, αυτοί έδειξαν ότι οι διαφορές των 

δύο φύλων στη λεξιλογική ανάπτυξη αντανακλούν διαφοροποιηµένους συντελεστές της 

ανάπτυξης, µε τα κορίτσια να αποκτούν νέες λέξεις σε ένα προοδευτικά πιο γρήγορο 

ρυθµό από ότι τα αγόρια. 

 

1.2.2. Κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του γονέα 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την ανάπτυξη λεξιλογίου 

είναι το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο, το οποίο συνήθως εκτιµάται µε την εκπαίδευση 

και το επάγγελµα των γονέων και το οικογενειακό εισόδηµα. Παρόλα αυτά, σε κάποιες 

έρευνες, όπως αυτές που χρησιµοποίησαν τη λίστα γονικής καταγραφής CDI, πολλές 

φορές έχει θεωρηθεί µόνο η εκπαίδευση του γονέα ως δείκτης της κοινωνικοοικονοµικής 

κατάστασης της οικογένειας γιατί το µορφωτικό επίπεδο του γονέα είναι ευκολότερο να 

δηλωθεί από ότι άλλοι παράγοντες όπως είναι το οικογενειακό εισόδηµα (Fenson et al., 

1992). 

Τα παιδιά από οικογένειες µε υψηλότερο εισόδηµα και γονείς µορφωµένους, 

αναµένεται να έχουν µεγαλύτερο λεξιλόγιο, κατά µέσο όρο, από ότι οι συνοµήλικοί τους 

που προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλότερο εισόδηµα και λιγότερο µορφωµένους 

γονείς. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό της σχέσης µεταξύ του 
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κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και των δεξιοτήτων λεξιλογίου των παιδιών επηρεάζεται 

από την ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ γονέων και παιδιών σε καθηµερινό επίπεδο. 

Για παράδειγµα, συνήθως, οι γονείς από τα υψηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα 

χρησιµοποιούν περισσότερες λέξεις, πιο ποικιλόµορφο λεξιλόγιο και περισσότερο 

πολύπλοκη σύνταξη από ότι οι γονείς από χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα 

(Hart & Risley, 1992. Hoff, 2003. Pan, Rowe, Singer, & Snow, 2005). 

Οι Tzouriadou & Manavopoulos, (1995), στην έρευνά τους, διαπίστωσαν πως τα 

παιδιά γονέων µε υψηλότερου βαθµού εκπαίδευση, επέδειξαν καλύτερες επιδόσεις σε  

γνωστικές-λεκτικές ικανότητες, αν και δεν φάνηκε να έχουν τόσο υψηλές επιδόσεις στη 

λεκτική παραγωγή και στη λεκτική αλληλεπίδραση. Αντιθέτως, η έρευνα των 

Βογινδρούκα, Γκατζώρη, & Παπαγεωργίου (2002) εξέτασε µέσω µιας δοκιµασίας το 

λεξιλόγιο των παιδιών ενός νηπιαγωγείου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε µέση ηλικία τα 

5 έτη & 8 µήνες. Τα ευρήµατά της έδειξαν ότι τα παιδιά των γονέων µε ανώτερη ή 

ανώτατη εκπαίδευση δε βρέθηκαν να υπερέχουν από τα παιδιά των υπόλοιπων γονέων. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα και η ποιότητα της ενασχόλησής των γονέων µε τα 

παιδιά και όχι τόσο το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. 

Στα αποτελέσµατα της έρευνας των Fenson et al. (1992) φάνηκε να υπάρχει µια 

απροσδόκητη αντίστροφη σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης της µητέρας και της 

κατανόησης λεξιλογίου στη λίστα γονικής καταγραφής CDI-WG σε παιδιά 8 ως 12 

µηνών. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των µητέρων µε λιγότερη 

εκπαίδευση είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά των µητέρων µε περισσότερη 

εκπαίδευση. Αντιθέτως, στη λίστα γονικής καταγραφής CDI-WS, που αφορά 

µεγαλύτερες ηλικίες, οι επιδόσεις δε διέφεραν σε σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό 
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επίπεδο. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτό το τµήµα απαιτείται από τους 

γονείς να αναφέρουν σχετικά διακριτές και εύκολα παρατηρήσιµες συµπεριφορές των 

παιδιών τους. 

Οι Feldman et al. (2000) άσκησαν έντονη κριτική στην έρευνα των Fenson et al. 

(1993) γιατί στο δείγµα τους δεν υπήρχαν άτοµα τα οποία να προέρχονταν από χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι δεν µπορεί το εργαλείο τους να 

χρησιµοποιηθεί σε τέτοιους πληθυσµούς. Οι ίδιοι βρήκαν ότι τα αποτελέσµατα ήταν 

υψηλότερα για τα παιδιά µε κρατική ασφάλιση σε αντίθεση µε τα άτοµα µε ιδιωτική 

ασφάλιση (δείκτης για το χαµηλό έναντι του υψηλού εισοδήµατος), καθώς και 

υψηλότερα για εκείνους που ήταν Αφροαµερικανοί από ότι για εκείνους που ήταν 

Ευρωπαίοι Αµερικανοί.  Έτσι συµπέραναν πως οι γονείς από χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

και χαµηλό εισόδηµα φαίνεται να υπερεκτιµούν τις δυνατότητες των παιδιών τους στις 

ηλικίες 8-13 µηνών.  

Η Rescorla (1989, αναφορά από Rescorla, 2002) µε τη χρήση του εργαλείου LDS 

µελέτησε παιδιά από ένα ευρύ φάσµα κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και εθνικότητας. 

Φάνηκε να υπάρχει µια σηµαντική διαφορά των επιδόσεων στο λεξιλόγιο µεταξύ των 

παιδιών από χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ενός µεγάλου δείγµατος 

Αφροαµερικανών νηπίων που παρακολουθούνταν από µια παιδιατρική κλινική και 

παιδιών µεσαίου ως ανώτερου µεσαίου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου που 

παρακολουθούσαν ιδιωτικούς παιδιάτρους. 

Οι Arriaga, Fenson, Cronan, & Pethick (1998) βρήκαν ότι τα παιδιά από 

οικογένειες µε πολύ χαµηλό εισόδηµα, στις πλήρεις λίστες του CDI για τα νήπια, είχαν 
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πολύ πιο χαµηλές επιδόσεις από εκείνες της µεσαίας τάξης. Ωστόσο, η µελέτη τους δεν 

επιτρέπει τον προσδιορισµό του κατά πόσον οι χαµηλές επιδόσεις αντικατοπτρίζουν 

λανθασµένες απαντήσεις από τους γονείς, έλλειψη δεξιοτήτων από τα παιδιά, ή κάποιον 

συνδυασµό αυτών των παραγόντων. Στην έρευνα των Roberts, Burchinal, & Durham 

(1999), µια προκαταρκτική, σύντοµη έκδοση της φόρµας CDI για τα νήπια 

συµπληρώθηκε από τους γονείς 87 Αφροαµερικάνων νηπίων από χαµηλού εισοδήµατος 

νοικοκυριά. Μια σύγκριση των στοιχείων αυτών µε άλλα εργαλεία αξιολόγησης της 

γλώσσας υπέδειξε ότι ένας σηµαντικός αριθµός από αυτούς τους γονείς υποτιµούσε 

σηµαντικά τις δεξιότητες εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών τους κατά τη 

συµπλήρωση αυτής της σύντοµης φόρµας του CDI. 

Οι Jackson-Maldonaldo, Thal, Marchman, Newton, Fenson, & Conboy (2003 

αναφορά σε Jackson-Maldonado, Thal, Marchman, Bates, & Gutierrez-Clellen, 1993), µε 

τη Μεξικάνικη Ισπανική λίστα CDI, βρήκαν ότι οι επιδόσεις για το δεκτικό λεξιλόγιο 

των παιδιών, µε βάση τις αναφορές των µητέρων που είχαν τη λιγότερη εκπαίδευση, 

ήταν σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε αυτές των παιδιών µε µητέρες που είχαν 

ανώτερη εκπαίδευση. Αυτό το εύρηµα περιορίζεται στην οµάδα των παιδιών ηλικίας 8-

12 µηνών, µε την απουσία διαφορών στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο στην ηλικιακή 

οµάδα 13-16 µηνών. 

Οι Reese & Read (2000) ανακάλυψαν ότι οι µητέρες µε υψηλότερη εκπαίδευση 

δήλωσαν χαµηλότερες επιδόσεις για τα παιδιά τους από ότι οι µητέρες µε χαµηλότερη 

εκπαίδευση. Οι Bavin et al. (2008), για να µελετήσουν το κοινωνικοοικονοµικό 

υπόβαθρο δεν έλαβαν υπόψη µόνο την εκπαίδευση της µητέρας, όπως οι περισσότερες 

έρευνες. Πιο συγκεκριµένα, εκτός από αυτήν, συµπεριέλαβαν και τον τόπο διαµονής 
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καθώς και το εισόδηµα των γονέων. Τα παιδιά που προέρχονταν από υψηλότερο 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι καταλαβαίνουν λιγότερες λέξεις από ότι 

τα παιδιά από χαµηλότερο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο.  

Μερικοί γονείς κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, µπορεί 

να ανακαλέσουν φορές στις οποίες οι λέξεις χρησιµοποιούνται µε την παρουσία του 

παιδιού και να δηλώσουν ότι το παιδί κατανοεί µια λέξη. Όµως η απλή έκθεση του 

παιδιού σε µια κατάσταση όπου ακούγεται µια λέξη, δε συνεπάγεται απαραίτητα και την 

κατανόησή της. Κάποιοι γονείς µπορεί να δηλώσουν ότι το παιδί κατανοεί µια λέξη, αν 

αυτό φαίνεται να καταλαβαίνει τη λέξη σε µια εξαιρετικά περιορισµένη κατάσταση. 

Αυτές οι δυσκολίες µπορεί να εξηγήσουν γιατί οι αναφορές των γονέων για την 

κατανόηση λόγου είναι υψηλότερες από τα αποτελέσµατα των άµεσων αξιολογήσεων 

(Tomasello & Mervis, 1994). 

Θεωρητικά είναι περισσότερο δύσκολο για τους γονείς να κάνουν σωστές κρίσεις 

για την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών τους όταν αυτά βρίσκονται στην ηλικία 

του ενός έτους. Απαιτείται µια περισσότερο πολύπλοκη διαδικασία δεδοµένης της φύσης 

των ιδιοσυγκρασιακών πρώτων στοιχείων του λεξιλογίου των παιδιών και της προόδου 

στην παραγωγή λέξεων σε αυτή την ηλικιακή περίοδο (Stoel - Gammon, 1991). Έτσι, οι 

γονείς µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και εισόδηµα µπορεί να υπερεκτιµούν τις 

ικανότητες των παιδιών ενός έτους ή οι γονείς µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο και 

εισόδηµα να υποτιµούν τις επιδόσεις των παιδιών τους αλλά να κρίνουν µε περισσότερη 

ακρίβεια τις επιδόσεις των παιδιών δύο ετών (Bavin et al., 2008). 
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1.2.3. Είδος απασχόλησης των παιδιών 

Άλλος ένας σηµαντικός παράγοντας που αξίζει να εξεταστεί είναι, αν το 

περιβάλλον του παιδιού και συγκεκριµένα η απασχόληση του σε ορισµένους φορείς, 

µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Ως φορέας απασχόλησης των 

παιδιών µπορεί να θεωρηθεί η απασχόληση τους σε έναν φορέα στον οποίον η 

εκπαίδευση και η φροντίδα παρέχεται από εξειδικευµένο προσωπικό για αυτόν τον 

σκοπό. 

Στην έρευνα των Ansari & Winsler (2011), µε στόχο τη διερεύνηση της σχολικής 

ετοιµότητας παιδιών χαµηλού εισοδήµατος, έγιναν συγκρίσεις µεταξύ των παιδιών που 

απασχολούνταν σε κάποιον φορέα και των παιδιών που απασχολούνταν στο σπίτι. Τα 

ευρήµατα έδειξαν ότι τα πρώτα βελτιώθηκαν µε τον καιρό στις γνωστικές, γλωσσικές και 

κοινωνικές δεξιότητες. Αντιθέτως, τα παιδιά και κυρίως τα αγόρια που απασχολούνταν 

στο σπίτι, φάνηκε να παραµένουν στα ίδια ή σε χειρότερα επίπεδα. 

Συνήθως τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες µε διαφορετικό επίπεδο 

µόρφωσης έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις γλωσσικές 

τους δεξιότητες. Γι’ αυτό, η Becker (2009) θέλησε να µελετήσει πώς η εκπαίδευση 

επιδρά σε παιδιά 3-5 ετών σε οικογένειες µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο και σε 

οικογένειες µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η πρώιµη 

εκπαίδευση των παιδιών από χαµηλά και µεσαία µορφωτικά επίπεδα σε φορείς 

εκπαίδευσης, επηρεάζει θετικά τη λεξιλογική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε 

πως δεν υπάρχει κάποιο σηµαντικό όφελος για τα παιδιά µε γονείς από υψηλότερα 

µορφωτικά επίπεδα. Εποµένως, αν δεν υπήρχε αυτή η πρώιµη µορφή εκπαίδευσης, το 

χάσµα µεταξύ των δύο οµάδων θα µεγάλωνε. 
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Οι Caldwell, Wright, Honig, & Tannenbaum (1970) δε βρήκαν διαφορές µεταξύ 

των παιδιών που απασχολούνταν σε κάποιον φορέα και των παιδιών που απασχολούνταν 

αποκλειστικά στο σπίτι στην ηλικία των 2 ετών & 6 µηνών. Επίσης, οι Ackerman-Ross 

& Khanna (1989) διαπίστωσαν πως δε διέφερε το εκφραστικό και δεκτικό λεξιλόγιο από 

το ∆είκτη Νοηµοσύνης στις δυο οµάδες παιδιών. Οι Παπαηλιού, Τσαούσης, & Κάκουρος 

(2003) σε µελέτη παιδιών ηλικίας 22-35 µηνών, δε βρήκαν στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στο µέγεθος του λεξιλογίου µεταξύ των παιδιών που παρακολουθούσαν παιδικό 

σταθµό και αυτών που δεν παρακολουθούσαν. Άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι τα 

παιδιά που απασχολούνταν στο σπίτι από τους παππούδες στην ηλικία των 9 µηνών είχαν 

κατά µέσο όρο ίδιες επιδόσεις στην ανάπτυξη του λεξιλογίου στην ηλικία των 3 ετών µε 

αυτούς που παρακολουθούσαν κάποιον βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό. Παρόλα αυτά, 

φάνηκε ότι υστερούσαν στις δεξιότητες που αφορούν σχολικές γνώσεις (Hansen & 

Hawkes, 2009). 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης σε κάποιον φορέα µπορεί να είναι φτωχότερη από 

αυτήν που θα προσφερόταν από την απασχόληση του παιδιού στο σπίτι. Ως αποτέλεσµα, 

όλο αυτό θα µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού. 

Οι επιδράσεις του είδους της απασχόλησης του παιδιού διαφέρουν ανάλογα µε το παιδί, 

την οικογένεια και το περιβάλλον του. Υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στα ευρήµατα γιατί 

στα παιδιά παρέχονται κατά καιρούς διάφορα είδη απασχόλησης που άλλοτε διαρκούν 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα κι άλλοτε έχουν περιστασιακό χαρακτήρα (Lamb, 1996). 
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1.2.4. Τόπος διαµονής 

Περιορισµένες έρευνες έχουν γίνει οι οποίες να αναφέρουν διαφορές στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών ανάλογα µε την περιοχή που κατοικούν (αστική/ 

αγροτική). Σε ελληνικό πληθυσµό, η έρευνα των Tzouriadou & Manavopoulos, (1995) 

έδειξε πως τα παιδιά που προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες εµφάνισαν υψηλότερη 

επίδοση στη λεκτική τους αλληλεπίδραση. Αντιθέτως, από την έρευνα των Bornstein & 

Cote (2005) φάνηκε ότι τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τις 

αναφορές των γονέων  τους, χρησιµοποιούσαν στον λόγο τους περισσότερες λέξεις από 

τα παιδιά που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. 

 

2. Μέθοδος γονικής καταγραφής 

 

Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στα µικρά παιδιά χαρακτηρίζεται τόσο 

από µια τεράστια πολυπλοκότητα η οποία αυξάνεται µε το πέρασµα της ηλικίας όσο και 

από µια µεγάλη διαφορά από το ένα τυπικώς αναπτυσσόµενο παιδί στο άλλο. Υπάρχουν 

αρκετές µέθοδοι µε τις οποίες γίνεται η αξιολόγηση της γλωσσικής εξέλιξης των παιδιών 

αλλά θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη της µεθόδου της γονικής καταγραφής η 

οποία είναι και η πιο διαδεδοµένη σε παιδιά µικρών ηλικιών. Παλιότερα οι ερευνητές για 

να µελετήσουν τη γλωσσική εξέλιξη και να συλλέξουν και να αναλύσουν γλωσσικό 

δείγµα, βασίζονταν σε ηµερολόγια και σε συχνή καταγραφή του παιδικού λόγου (diary 

studies) στα αρχικά στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης (Πετεινού & Οκαλίδου, 2010). 
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Σήµερα για να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

βρεφών και των νηπίων χρησιµοποιούνται ευρέως οι αναφορές των γονέων. Οι γονείς 

είναι τα πιο κοντινά άτοµα τα οποία είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να αναφέρουν τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών τους καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

πληροφορίες για τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών σε διάφορες καταστάσεις της 

καθηµερινής τους ζωής. Οι αναφορές τους αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο για τη 

συλλογή µεγάλων δειγµάτων, µε στόχο την αξιολόγηση της γλωσσικής δεξιότητας των 

παιδιών, κυρίως για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης (Reese & Read, 2000). 

Οι αναφορές των γονέων σε προσαρµοσµένες λίστες λέξεων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να αξιολογήσουν το λεξιλόγιο µικρών παιδιών τα οποία συνήθως 

είναι απρόθυµα να αλληλεπιδράσουν µε ξένους ή να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια 

µιας εξέτασης. Επειδή είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν δοκιµασίες σε παιδιά που 

βρίσκονται σε τόσο µικρές ηλικίες, θα ήταν χρήσιµο ως συµπληρωµατικά εργαλεία να 

χρησιµοποιηθούν λίστες καταγραφής του λεξιλογίου των παιδιών από τους γονείς. Ούτε 

η άµεση παρατήρηση της γλωσσικής ικανότητας ούτε οι παρατηρήσεις της 

συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρακτικά 

εργαλεία ελέγχου της πρώιµης γλωσσικής καθυστέρησης καθώς και οι δύο απαιτούν 

σηµαντικό επαγγελµατικό χρόνο και είναι δύσκολο να εφαρµοστούν σε µεγάλα δείγµατα 

(Fenson et al., 1992. Rescorla, 2002). 

Οι λίστες καταγραφής λέξεων από τους γονείς για την πρώιµη ανάπτυξη της 

γλώσσας του παιδιού είναι ιδανικές για έλεγχο, επειδή µπορεί να διανεµηθούν και να 

χορηγηθούν ανέξοδα (Fenson, Pethick, Renda, Cox, Dale, & Reznick, 2000b). Εποµένως, 
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γίνεται σαφές ότι αποτελούν ελκυστικές επιλογές για µεγάλες έρευνες όπου η ατοµική 

αξιολόγηση θα ήταν δαπανηρή και χρονοβόρα (Feldman et al., 2000). 

Πρόσφατα, έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι τρόποι για να συλλεχθούν οι 

αναφορές των γονέων οι οποίοι καθιστούν τη διαδικασία ακόµη πιο γρήγορη, όπως είναι 

η συλλογή δεδοµένων µέσω ∆ιαδικτύου. Έτσι, για παράδειγµα, ενώ στη ∆ανική µελέτη 

για τα ερωτηµατολόγια CDI χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να συλλεχθούν, να 

κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν τα δεδοµένα ώστε να εξαχθούν τα τελικά 

αποτελέσµατα της έρευνας (Bleses et al., 2008), στη Νορβηγική έρευνα (Kristoffersen et 

al., 2012), που επίσης χρησιµοποίησε τα ερωτηµατολόγια CDI που συµπληρώθηκαν 

µέσω ∆ιαδικτύου, τα αποτελέσµατα εξήχθησαν αυτόµατα και χρειάστηκαν περίπου 

τέσσερις µήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι η χορήγηση τέτοιων δοκιµασιών µέσω ∆ιαδικτύου µπορεί να χορηγηθεί 

µόνο σε χώρες στις οποίες τα άτοµα χρησιµοποιούν ευρέως το ∆ιαδίκτυο. 

Οι ερευνητές θεώρησαν ενδιαφέρον να εξεταστεί αν οι γονείς είναι οι µόνοι που 

µπορούν να κάνουν σωστές κρίσεις για το λεξιλόγιο του παιδιού τους ή κι αν άλλα άτοµα 

τα οποία έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε το παιδί (ίσως και περισσότερες ώρες από 

τους γονείς) είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Έτσι, 

πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα που εξέτασε τις διαφορετικές αναφορές ατόµων (της 

µητέρας, του πατέρα και ενός τρίτου προσώπου που γνώριζε καλά το παιδί). 

Χρησιµοποιήθηκε το CDI Cumulative Score (De Houwer, Vandorpe, & Beckers, 2005) 

που έδωσε στο παιδί την καλύτερη βαθµολογία σε κάθε θεµατική κατηγορία των CDI µε 

βάση τις αναφορές τριών διαφορετικών ατόµων. Οι αθροιστικές επιδόσεις θα µπορούσαν 
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να αποτελούν µια πιο έγκυρη αντανάκλαση των ικανοτήτων του παιδιού και να 

αυξήσουν το κύρος των επιµέρους συγκρίσεων. 

Χρησιµοποιώντας πολλά άτοµα για να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο για 

κάθε παιδί, φαίνεται να είναι µια σχετικά εύκολη και χαµηλού κόστους µέθοδος για να 

αποκτηθεί µια πληρέστερη εικόνα της γλώσσας του παιδιού από ότι µπορεί να επιτευχθεί 

µε την αξιολόγηση από ένα µόνο άτοµο. Τα τρία άτοµα συµφώνησαν σχετικά µε το 

επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας του ίδιου παιδιού κατά µέσο όρο στο 59% των CDI 

θεµατικών κατηγοριών. Τα άτοµα τείνουν να συµφωνούν σχετικά µε τη συνολική 

γλωσσική ικανότητα του παιδιού, αλλά οι συγκεκριµένες λέξεις και φράσεις που 

αναφέρουν ότι κατανοούνται και παράγονται από το παιδί ποικίλλουν σηµαντικά 

(Bornstein, Putnick, & De Houwer, 2006). 

Εκτός από τις µεθόδους γονικής καταγραφής υπάρχουν και µέθοδοι καταγραφής 

που αφορούν τη γνώµη των νηπιαγωγών για τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών. 

Ένα παράδειγµα αποτελεί η έρευνα των Okalidou & Kampanaros (2001) η οποία 

χρησιµοποίησε το εργαλείο «Προσαρµοσµένη Επικοινωνιακή Κλίµακα για 

Νηπιαγωγούς» (a-CCPT) σε νηπιαγωγεία της Πάτρας για την ανίχνευση εκφραστικών 

γλωσσικών προβληµάτων σε παιδιά ύστερης προσχολικής ηλικίας. 
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3. Εργαλεία γονικής καταγραφής 

 

Με την ανάπτυξη αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων γονικής καταγραφής είναι 

δυνατή η διεξαγωγή µεγάλης κλίµακας µελετών που αποτυπώνουν όλο το εύρος 

διακύµανσης της ανάπτυξης του λεξιλογίου και της σύνταξης των παιδιών από τη 

βρεφική και πρώιµη παιδική ηλικία (Bauer, Goldfield, & Reznick, 2002). Τα πιο 

διαδεδοµένα εργαλεία που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για την αξιολόγηση της 

γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών είναι τα Ερωτηµατολόγια Ανάπτυξης 

Επικοινωνιακών Ικανοτήτων (McArthur Communicative Development Inventories – 

CDIs. Fenson et al., 1992) και το Ερωτηµατολόγιο Ανάπτυξης της Γλώσσας (Language 

Development Survey – LDS, Rescorla, 1989 αναφορά από Rescorla, 2000). 

Τα Ερωτηµατολόγια Ανάπτυξης Επικοινωνιακών Ικανοτήτων McArthur 

(McArthur Communicative Development Inventories- CDIs, Fenson et al., 1992) είχαν 

αρχικά σχεδιαστεί για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την τυπική πορεία και τον 

βαθµό της µεταβλητότητας σε βασικά χαρακτηριστικά της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών 

ηλικίας από 8 ως 30 µηνών. Η λίστα CDI/ Words and Gestures (CDI-WG) είναι 

κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 8-16 µηνών, ή για τα πολύ αρχικά στάδια της 

επικοινωνιακής ανάπτυξης, και η λίστα CDI/ Words and Sentences (CDI-WS) έχει 

σχεδιαστεί για παιδιά από 16-30 µηνών, ή για τα επόµενα στάδια της ανάπτυξης. Η λίστα 

CDI-ΙΙΙ (Fenson et al., 2008 αναφορά σε Dale, Reznick, Thal, & Marchman, 2001), έχει 

σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 30-42 µηνών. Σε κάθε έκδοση, οι γονείς αναφέρουν τις 

ικανότητες του παιδιού τους σε διάφορες συνιστώσες της γλωσσικής ανάπτυξης, όπως 
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είναι το λεξιλόγιο και η σύνταξη, οι οποίες παράγουν ξεχωριστές βαθµολογικές κλίµακες 

για κάθε υποτοµέα (Feldman et al., 2000).  

Οι λίστες CDI έχουν γίνει µια δηµοφιλής επιλογή για τις έρευνες της γλωσσικής 

ανάπτυξης σε παιδιά που φαίνεται να µην παρουσιάζουν φυσιολογική γλωσσική 

ανάπτυξη, καθώς και σε παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για ∆ιάχυτες 

Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές (Jackson-Maldonado et al., 1993). Επιπλέον, µερικές έρευνες 

έχουν χρησιµοποιήσει αυτά τα εργαλεία σε παιδιά µε σύνδροµο Down (Caselli, Vicari, 

Longobardi, Lami, Pizzoli, & Stella, 1998) και σύνδροµο Williams (Mervis & Robinson, 

2000). Το εργαλείο έχει επιτύχει διεθνή αναγνώριση και έχει µεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες (Feldman, et al., 2000). 

Σχετικά µε τη λίστα LDS (Language Development Survey. Rescorla & Alley, 

2001. Rescorla, 2002. αναφορά σε Rescorla, 1989), αυτή σχεδιάστηκε για να 

διαγιγνώσκει την αργοπορία του λόγου σε µικρά παιδιά. Μπορεί να συµπληρωθεί µέσα 

σε δέκα λεπτά, δε χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό για τη χορήγηση, δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες αναγνωστικές ικανότητες και είναι εύκολο στον υπολογισµό των επιδόσεων 

(Rescorla, 2002). ∆ιαφέρει από το MacArthur Communicative Development Inventory: 

Words and Sentences (CDI:WS. Fenson et al., 1992) επειδή το δεύτερο σχεδιάστηκε για 

να παρέχει σε βάθος ενηµέρωση για την αναφορά των γονέων στην ανάπτυξη του 

λεξιλογίου και της σύνταξης των παιδιών τους. Επειδή η λίστα καταγραφής LDS 

σχεδιάστηκε για διαγνωστικούς σκοπούς, είναι µικρότερη από τη λίστα CDI (310 έναντι 

680 λέξεις), χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί, είναι ανέξοδη και µπορεί να 

υπολογίσει πιο γρήγορα τις επιδόσεις των παιδιών (Rescorla, 2002 αναφορά σε Reznick 

& Goldfield, 1994. Reznick & Goldsmith, 1989). 
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Ένα άλλο εργαλείο που µετρά την πρόσκτηση του εκφραστικού και του δεκτικού 

λεξιλογίου των παιδιών είναι το Cypriot-Greek Lexical Acquisition List (CYLEX. 

Petinou, Chadzigeorgiou, & Minaidou, 1999, αναφορά σε Petinou & Okalidou, 2006). Το 

Εργαλείο CYLEX βασίζεται πάνω στις λίστες CDI αλλά δεν αποτελεί απλώς µια 

µετάφραση τους. Αντιθέτως, οι θεµατικές ενότητες του CYLEX σχεδιάστηκαν και 

συµπεριλήφθηκαν ανεξάρτητα από την κλίµακα CDI. Επειδή η λεξιλογική λίστα CYLEX 

δηµιουργήθηκε για την κυπριακή – ελληνική γλώσσα και επειδή υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα σε αυτές τις δυο γλώσσες, οι Oktapoti, Herman, Okalidou, Kyriafinis, & Vital 

(2011), που διερεύνησαν τη λεξιλογική ανάπτυξη 18 κωφών παιδιών ηλικίας 21-71 

µηνών µε κοχλιακό εµφύτευµα σε σύγκριση µε παιδιά τυπικής ανάπτυξης στη 

Θεσσαλονίκη, έκαναν κάποιες αλλαγές. Πιο συγκεκριµένα, χρειάστηκε να µεταφράσουν 

κάποιες λέξεις στην κοινή ελληνική γλώσσα. Από ολόκληρη την κυπριακή ελληνική 

λίστα, το 10.4% προσαρµόστηκε στα ελληνικά. Στην έρευνα των Petinou, Konstantinou, 

& Kapsou (2011), το CYLEX χρησιµοποιήθηκε για να αξιολογήσει τη γλωσσική 

ανάπτυξη ορισµένων παιδιών τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο οµάδες µε βάση την 

ανάπτυξη του λεξιλογίου τους (παιδιά µε αργοπορία στη γλώσσα και παιδιά µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη) στις ηλικίες 28, 32 και 36 µηνών. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4. Μεθοδολογία της έρευνας 

4.1. Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης που ασκούν 

κάποιοι παράγοντες (φύλο, ηλικία, απασχόληση ή µη σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό, 

τόπος διαµονής, µορφωτικό επίπεδο του γονέα) στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών. Στην εργασία, οι 

συµµετέχοντες της έρευνας χωρίζονται σε παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση και παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Παρουσιάζονται αναλυτικά 

οι κατανοµές των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση 

ως προς κάποιους από τους δηµογραφικούς παράγοντες. Απώτερος σκοπός της έρευνας 

είναι µελλοντικά το ερωτηµατολόγιο CYLEX να προσαρµοστεί σε ελληνικό πληθυσµό 

και να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για την πρόληψη των προβληµάτων λόγου και 

την αποκατάστασή τους πριν από τη σχολική φοίτηση. 

Η παρούσα εργασία καλείται να µελετήσει και να απαντήσει στα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Ποιες είναι οι επιδράσεις που ασκεί η ηλικία στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών; 
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2. Ποιες είναι οι επιδράσεις που ασκεί το φύλο στην ανάπτυξη του λεξιλογίου 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών; 

3. Ποιες είναι οι επιδράσεις που ασκεί ο τόπος διαµονής (ανάλογα µε το αν είναι 

αστική ή αγροτική περιοχή) στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών; 

4. Ποιες είναι οι επιδράσεις που ασκεί η απασχόληση ή µη σε βρεφονηπιακό/ 

νηπιακό σταθµό στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών; 

5. Ποιες είναι οι επιδράσεις που ασκεί το µορφωτικό επίπεδο του γονέα στην 

ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6 µηνών ως 3 ετών 

& 6 µηνών; 

6. Ποια είναι η σχέση της ηλικίας, του φύλου, της φοίτησης ή µη σε 

βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό και του µορφωτικού επιπέδου του γονέα µε 

την ανάπτυξη λεξιλογίου σε παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση; 

Αρχικά, περιγράφονται τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος της παρούσας 

εργασίας. 
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4.2. Συµµετέχοντες 

4.2.1. Φύλο 

Το δείγµα µας αποτελείται από 200 συµµετέχοντες, εκ των οποίων το 56% είναι 

αγόρια (Ν=112) και το 44% κορίτσια (Ν=88). Όλα τα παιδιά είναι µονόγλωσσα και 

έχουν ως µητρική την ελληνική γλώσσα. Στο Γράφηµα 1 παρουσιάζονται και 

απεικονιστικά. 

 

Γράφηµα 1. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε το φύλο 

 

 

4.2.2. Ηλικία 

Στην εργασία εξηγούνται και οι ηλικιακές οµάδες που αποτελούν το κύριο µέρος 

της. Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφηµα (Πίνακας 1 και Γράφηµα 2) φαίνεται πώς 

τα παιδιά του δείγµατος είναι κατανεµηµένα ανά ηλικιακή οµάδα. 
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Πίνακας 1. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακές οµάδες   Συχνότητα            (%) 

6 µ. – 11 µ. 16   8 

1 έτος – 1 έτος & 5 µ. 37 18.5 

1 έτος & 6 µ. – 1 έτος & 11 µ. 34 17 

2 έτη – 2 έτη & 5 µ. 29 14.5 

2 έτη & 6 µ. – 2 έτη & 11 µ. 43 21.5 

3 έτη – 3 έτη & 5 µ. 39 19.5 

3 έτη & 6 µ.  2   1 

 

Το εύρος της ηλικίας του δείγµατος κυµαίνεται από 6 µήνες ως 3 έτη & 6 µήνες. 

Το δείγµα µας είναι χωρισµένο σε 7 ηλικιακές οµάδες µε διαφορά 6 µηνών από τη µια 

ηλικιακή οµάδα στην επόµενη. Η ηλικιακή οµάδα «6 µήνες–11 µήνες» αποτελείται από 

16 παιδιά (8%), η ηλικιακή οµάδα «1 έτος–1 έτος & 5 µήνες» απαρτίζεται από 37 παιδιά 

(18.5%) και η επόµενη («1 έτος & 6 µήνες–1 έτος & 11 µήνες») από 34 παιδιά (17%). Η 

τέταρτη ηλικιακή οµάδα («2 έτη–2 έτη & 5 µήνες») περιλαµβάνει 29 παιδιά (14.5%), η 

πέµπτη («2 έτη & 6 µήνες–2 έτη & 11 µήνες») 43 παιδιά (21.5%), η έκτη («3 έτη–3 έτη 

& 5 µήνες») 39 παιδιά (19.5%) και η τελευταία («3 έτη & 6 µήνες») µόλις 2 παιδιά (1%). 
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Γράφηµα 2. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανά ηλικιακή οµάδα 

 

 

4.2.3. ∆ιαµονή 

Σχετικά µε τον τόπο διαµονής, το 94.5 % του δείγµατος κατοικεί σε αστική 

περιοχή (N=189) (όπως Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Γιαννιτσά, 

Ορεστιάδα, Σέρρες) και το 5.5% ζει σε αγροτική περιοχή (N=11) (όπως Κολχικό, Αδάµ, 

Λιβάδι, Αγγελοχώρι, Νέα Ραιδεστός, Κυπρίνος Έβρου). Η κατηγοριοποίηση των 

περιοχών έγινε σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, 

στατιστικά στοιχεία, 2001). 
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Γράφηµα 3. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε τον τόπο διαµονής 

 

 

4.2.4. Απασχόληση παιδιού 

 

Η απασχόληση του παιδιού διακρίθηκε σε απασχόληση του παιδιού σε 

βρεφονηπιακό/νηπιακό σταθµό ή όχι (απασχόληση σε οικία). Το δείγµα προέρχεται τόσο 

από ιδιωτικούς (N=11) και δηµόσιους (N=9) βρεφονηπιακούς/ νηπιακούς σταθµούς όσο 

και από το οικείο οικογενειακό περιβάλλον (N=51). Τα παιδιά που απασχολούνταν σε 

κάποιον ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα αποτελούσαν το 74.5% (N=149) και τα παιδιά που 

δεν απασχολούνταν σε κάποιον φορέα αποτελούσαν το 25.5% (N=51). 
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Γράφηµα 4. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης του 

παιδιού 

 

 

4.2.5. Εκπαίδευση γονέα 

Στον παρακάτω πίνακα και στο γράφηµα παρατηρούµε ότι στο σύνολο των 

200 γονέων, 6 γονείς είναι απόφοιτοι γυµνασίου µε αντίστοιχο ποσοστό 3%, 73 γονείς 

είναι απόφοιτοι λυκείου µε αντίστοιχο ποσοστό 36.5%, 90 γονείς είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ µε αντίστοιχο ποσοστό 45%, 13 γονείς έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

(6.5%) ενώ 18 γονείς (9%) δηλώνουν ότι έχουν τελειώσει κάποια άλλη βαθµίδα 

εκπαίδευσης. Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των γονέων είναι απόφοιτοι λυκείου ή 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται επίσης στον Πίνακα 2 και στο 

Γράφηµα 5. 
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Πίνακας 2. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε την εκπαίδευση του γονέα 

Βαθµίδες εκπαίδευσης     Συχνότητα       (%) 

Γυµνάσιο 6 3 

Λύκειο 73 36.5 

ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ 90 45 

Μεταπτυχιακό 13 6.5 

Άλλο 18 9 

 

 

Γράφηµα 5. Κατανοµή των συµµετεχόντων ανάλογα µε την εκπαίδευση του γονέα 
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4.2.6. Περιγραφικά στοιχεία για τις λέξεις που κατανοούν/εκφράζουν όλα τα παιδιά 

Αξίζει να αναφερθούν κάποια περιγραφικά στοιχεία για τις λέξεις που 

κατανοούν/ εκφράζουν όλα τα παιδιά του δείγµατος, καθώς παρακάτω γίνεται διάκριση 

των παιδιών σε δύο κατηγορίες και εξετάζονται χωριστά. Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνεται ο µέσος αριθµός των λέξεων που κατανοούν και εκφράζουν τα παιδιά που 

συµµετείχαν στην έρευνα µε βάση τις δηλώσεις των γονέων τους. Για το σύνολο των 200 

παιδιών του δείγµατος ο ελάχιστος αριθµός των λέξεων που καταλαβαίνουν είναι 0 ενώ ο 

µέγιστος αριθµός των λέξεων είναι 567 λέξεις. Κατά µέσο όρο τα παιδιά όλων των 

ηλικιών κατανοούν 324 λέξεις (Τ.Α.= 176 λέξεις). Για το εκφραστικό λεξιλόγιο, ο 

ελάχιστος αριθµός των λέξεων που χρησιµοποιούν τα παιδιά στο καθηµερινό τους 

λεξιλόγιο είναι 0 ενώ ο µέγιστος αριθµός των λέξεων είναι 566 λέξεις. Κατά µέσο όρο τα 

παιδιά όλων των ηλικιών εκφράζουν 233 λέξεις (Τ.Α.= 214 λέξεις). Απεικονιστικά 

µπορούµε να δούµε τα παραπάνω και στα Γραφήµατα 6 και 7. 

 

Πίνακας 3. Μ.Ο. και (Τ.Α.) για τις λέξεις που κατανοούν/ εκφράζουν όλοι οι 

συµµετέχοντες 

Λέξεις        

  Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

 

 

Κατανόηση  324.3550 

(176.33787) 
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Έκφραση  233.5600 

(214.94652) 

 

 

Γράφηµα 6. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης όλων των συµµετεχόντων 

 

Γράφηµα 7. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης όλων των συµµετεχόντων 

 



41 
 

4.3 Εργαλείο 

 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η λίστα γονικής 

καταγραφής λεξιλογίου για παιδιά, η οποία ονοµάζεται CYLEX (Petinou, 

Chadzigeorgiou, & Minaidou, 1999, αναφορά σε Petinou & Okalidou, 2006). Το 

εργαλείο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί σε έρευνες για τη µέτρηση του λεξιλογίου παιδιών 

αλλά και για το διαχωρισµό των παιδιών µε αργοπορία στον λόγο και των παιδιών µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Βρίσκεται υπό στάθµιση στην Κύπρο και βασίζεται στο 

εργαλείο MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI. Fenson et al., 

1992). Αποτελείται από λέξεις που συχνά συναντώνται στα πρώτα λεξιλόγια των παιδιών 

και εκτιµά την πρόσκτηση του λεξιλογίου παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 6 µηνών 

ως 3 ετών & 6 µηνών. 

Σε έναν από τους δυο γονείς του παιδιού δίνεται η λίστα µε 611 λέξεις χωρισµένη 

σε 18 σηµασιολογικές κατηγορίες, από την οποία θα πρέπει να σηµειώσει ποιες από τις 

λέξεις κατανοεί και ποιες χρησιµοποιεί το παιδί του. Αυτές οι κατηγορίες περιλαµβάνουν 

«Ονόµατα Ζώων», «Φαγητά και Ποτά», «Μέρη Σώµατος», «Εξωτερικά Αντικείµενα», 

«Αντικείµενα Σπιτιού», «∆ωµάτια», «Προσωπικά Αντικείµενα», «Ονόµατα Ατόµων», 

«Οχήµατα», «Ρούχα», «Εργαλεία» και «Παιχνίδια». Οι πρόσθετες κατηγορίες 

περιλαµβάνουν «Μωρουδίστικες Λέξεις», «Ήχους Ζώων», «Ενέργειες Λέξεων», 

«Έννοιες», «Ιδιότητες Αντικειµένων»  και «Άλλες Λέξεις». 

Η λίστα αποτελείται από δύο στήλες. Για τη στήλη «Λέει», οι γονείς πρέπει να 

σκεφτούν και να θυµηθούν ποιες από τις λέξεις που υπάρχουν στη λίστα γνωρίζουν ή 

χρησιµοποιούν στον καθηµερινό και αυθόρµητο λόγο τα παιδιά τους. Αντίστοιχα, για τη 
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στήλη «Κατανοεί», αρκεί να σκεφτούν και να θυµηθούν ποιες από τις λέξεις 

καταλαβαίνουν και µπορούν να τις αντιστοιχήσουν µε την έννοια/ περιεχόµενο τους όταν 

τις ακούν. Οι γονείς έχουν τις εξής επιλογές α) να συµπληρώσουν µε Χ το ένα από τα 

δυο κουτάκια, β) να συµπληρώσουν µε Χ και τα δυο κουτάκια, γ) να µην συµπληρώσουν 

κανένα κουτάκι. 

Το ερωτηµατολόγιο ακολουθεί ένα τµήµα που ζητάει από τους γονείς να 

συµπληρώσουν ονόµατα προσώπων, αριθµούς και επιπλέον λέξεις που λέει το παιδί τους 

και δε συµπεριλαµβάνονται στη λίστα. Τέλος, υπάρχει µια ερώτηση προς τους γονείς 

σχετικά µε το αν το παιδί τους είναι σε θέση να συνδυάσει δύο ή περισσότερες λέξεις 

(ελάχιστη φραστική δοµή) και ζητείται η καταγραφή παραδειγµάτων τέτοιων 

συνδυασµών. 

Για τις αναλύσεις της παρούσας εργασίας, δε λήφθηκαν υπόψη οι κατηγορίες 

«Μωρουδίστικες Λέξεις» και «Ήχοι ζώων» επειδή αυτές οι κατηγορίες συνήθως 

χρησιµοποιούνται πριν την παραγωγή των πρώτων λέξεων και δε θεωρούνται λέξεις του 

λόγου των ενηλίκων. Παρόλα αυτά, η Κατή (1992) υποστηρίζει ότι η πρώτη λέξη που 

χρησιµοποιεί κάποιο παιδί στον λόγο του, ακόµα κι αν αυτή περιέχει κάποιον βαθµό 

ιδιορρυθµίας και θυµίζει «Μωρουδίστικη Λέξη», θα πρέπει να θεωρείται λέξη. Ο λόγος 

είναι ότι αυτή έχει µια φωνολογική σταθερότητα και το παιδί τη χρησιµοποιεί 

συστηµατικά για να αναφερθεί σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ή πρόσωπο. Ωστόσο, 

στη συγκεκριµένη έρευνα επιχειρείται να διαφανούν οι λέξεις των παιδιών οι οποίες 

χρησιµοποιούνται και από τους ενήλικους και δεν κρίνεται σκόπιµο να αναλυθούν οι 

«Μωρουδίστικες Λέξεις». 
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Η ανάλυση κάποιων δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος καθώς και των 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου του ερωτηµατολογίου, δε θεωρήθηκε χρήσιµο να µελετηθούν 

στην παρούσα έρευνα. Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις είναι διευκρινιστικές ώστε να 

αποκλειστούν κάποιοι παράγοντες κι άλλες είναι ουσιώδεις και θα συσχετιστούν µε 

άλλους παράγοντες στα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα. Τέλος, από τη λίστα λέξεων 

CYLEX αφαιρέθηκαν οι λέξεις «Γιρλάντα» και «Μπουλούκος» γιατί όπως φάνηκε από 

τη σύντοµη πιλοτική έρευνα, οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά δεν τις χρησιµοποιούν 

στον λόγο τους. Αυτές οι λέξεις είναι χαρακτηριστικές της Κυπριακής ∆ιαλέκτου και δε 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην κοινή ελληνική γλώσσα. 

 

4.4 Αξιοπιστία Εργαλείου 

 

Ορισµένοι γονείς (10% των συµµετεχόντων) χρειάστηκε να συµπληρώσουν ξανά τη 

λίστα καταγραφής CYLEX για λόγους εδραίωσης της αξιοπιστίας της έρευνας περίπου 

δυο βδοµάδες µετά την αρχική χορήγηση. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στην 

περίπτωση επανάληψης της µέτρησης (test-retest reliability) σχετικά µε τις συνολικές 

επιδόσεις των παιδιών για τις λέξεις που κατανοούν και εκφράζουν τα παιδιά, 

χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson ο οποίος πήρε την τιµή 0.997. Με 

άλλα λόγια, φάνηκε να υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάµεσα στις δυο µετρήσεις, 

πράγµα το οποίο δηλώνει µεγάλη αξιοπιστία. 
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Πίνακας 4. Συντελεστής  συσχέτισης  (Pearson r) µεταξύ της πρώτης και της 

επαναλαµβανόµενης µέτρησης για το συνολικό αριθµό των λέξεων κατανόησης και 

έκφρασης 

Λεξιλόγιο 

 

Κατανόηση 

Έκφραση 

 Pearson r 

.997** 

.997** 

 

 

   

Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας p<. 001 

 

4.5. ∆ιαδικασία Συλλογής ∆εδοµένων 

 

Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, για τη συλλογή του δείγµατος, απευθυνθήκαµε 

σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς/ νηπιακούς σταθµούς, σε υπηρεσίες του ∆ήµου και στο 

εγγύτερο και ευρύτερο περιβάλλον µας για να βρεθούν τα παιδιά που δεν φοιτούσαν σε 

κάποιον βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό. 

Σχετικά µε τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς/ νηπιακούς σταθµούς του Νοµού 

Θεσσαλονίκης και άλλων Νοµών της Βόρειας Ελλάδας, αυτοί επιλέχθηκαν µε βάση την 

ανταπόκριση των διευθυντών στο αίτηµα για συµµετοχή στην έρευνα. Στην τηλεφωνική 

επικοινωνία γινόταν ενηµέρωση του διευθυντή και αν η απάντηση ήταν θετική, 

στέλνονταν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα ενηµέρωσης. Στους περισσότερους 

βρεφονηπιακούς/ νηπιακούς σταθµούς, η διανοµή των ερωτηµατολογίων και η 
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ενηµέρωση έγινε έπειτα από προσωπική συνάντηση µε τους αρµόδιους και τις 

βρεφονηπιοκόµους/ νηπιαγωγούς. Σε περιοχές εκτός του Νοµού Θεσσαλονίκης, 

πραγµατοποιούνταν εκτενής τηλεφωνική πληροφόρηση των βρεφονηπιοκόµων/ 

νηπιαγωγών για τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων. Σ’ αυτούς τους σταθµούς η 

διανοµή των ερωτηµατολογίων γινόταν ταχυδροµικά. 

Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αφού η αίτηση για τη διεξαγωγή της έρευνας 

έπαιρνε την έγκριση από την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή, γινόταν επίσκεψη στους 

βρεφικούς/ νηπιακούς σταθµούς και ενηµέρωση των διευθυντών και των 

βρεφονηπιοκόµων/ νηπιαγωγών για τον σκοπό της έρευνας και τον τρόπο χορήγησης των 

ερωτηµατολογίων στους γονείς. Κάποια από τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα δεν 

φοιτούσαν σε κάποιον βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό αλλά απασχολούνταν στην οικία. 

Η συλλογή έγινε από το εγγύτερο και το ευρύτερο περιβάλλον των ερευνητριών και από 

το περιβάλλον των βρεφονηπιοκόµων/ νηπιαγωγών. Η χορήγηση έγινε έπειτα από 

συνάντηση µε τους γονείς και εκτενή ενηµέρωση. Τα παιδιά που συµµετείχαν στην 

έρευνα παρουσίαζαν φυσιολογική ανάπτυξη, σύµφωνα µε τις αναφορές των γονέων και 

των νηπιαγωγών/ βρεφονηπιοκόµων και είχαν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα. 

Προτού προχωρήσουµε στη χορήγηση του εργαλείου, αυτό δοκιµάστηκε πιλοτικά 

σε 8 παιδιά του οικείου περιβάλλοντος (5 αγόρια και 3 κορίτσια), µε κύριο στόχο τον 

εντοπισµό τυχόν ασαφειών στις οδηγίες και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των γονέων σε 

όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία διανοµής των ερωτηµατολογίων ξεκίνησε στις 

10/10/2011 και ολοκληρώθηκε στις 02/04/2012. Από τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν, 

το ποσοστό επιστροφής ανέρχονταν κατά προσέγγιση στο 50%. Η συλλογή των 
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ερωτηµατολογίων έγινε µε δυο τρόπους, είτε προσωπικά είτε ταχυδροµικά όταν τα άτοµα 

προέρχονταν από µακρινές περιοχές. 

Αυτό που δίνονταν στους γονείς ήταν ένα δισέλιδο ενηµερωτικό έντυπο το οποίο 

περιείχε περιγραφή των σκοπών συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Ακολουθούσε µια 

παράγραφος µε οδηγίες συµπλήρωσης. Έπειτα, υπήρχε ένα έντυπο συγκατάθεσης γονέων 

το οποίο ήταν ενυπόγραφο και προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή του παιδιού στην 

ερευνητική διαδικασία. Υπήρχαν και δυο σελίδες που συµπληρώνονταν από το γονέα µε 

τα δηµογραφικά στοιχεία του γονέα, όπως ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηλικία, βαθµίδα 

εκπαίδευσης, επάγγελµα, αναφορά ατόµων µε τα οποία το παιδί ζει στο σπίτι. Η δεύτερη 

σελίδα αφορούσε τα δηµογραφικά στοιχεία του παιδιού και περιελάµβανε 

ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου, γλώσσα ή γλώσσες  που χρησιµοποιούνται στο σπίτι, ύπαρξη 

αδερφών, ηλικίες αδερφών, τόπος διαµονής, φοίτηση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό 

βρεφονηπιακό σταθµό/ νηπιαγωγείο ή παραµονή σε οικία, πιθανή ύπαρξη αναπηριών 

(πρόβληµα όρασης, ακοής, οµιλίας, κινητικά προβλήµατα ή οποιαδήποτε άλλη 

αναπηρία). Τέλος, επισυνάπτονταν η λίστα CYLEX. 

 

4.6. Ανάλυση ∆εδοµένων 

 

Στην παρούσα έρευνα, σκοπός µας ήταν να διερευνηθούν οι επιδράσεις που 

ασκούν κάποιοι παράγοντες στην ανάπτυξη του λεξιλογίου παιδιών ηλικίας 6 µηνών ως 

3 ετών & 6 µηνών. Για να γίνει αυτό, έπρεπε αρχικά να υπολογιστούν οι επιδόσεις των 

παιδιών στο δεκτικό και στο εκφραστικό λεξιλόγιο µε βάση τη λίστα CYLEX. Ο µέσος 
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αριθµός των λέξεων που κατανοούσε/ εξέφραζε κάθε παιδί, υπολογίζονταν αν αθροίζαµε 

τις λέξεις τις οποίες ο γονιός είχε δηλώσει ότι το παιδί του κατανοεί/ εκφράζει. Με άλλα 

λόγια, για κάθε λέξη που επέλεγε ο γονιός, αυτή έπαιρνε 1 µονάδα και για κάθε λέξη που 

δεν επέλεγε, αυτή έπαιρνε 0. Εποµένως, µε τους όρους «Μέσος αριθµός λέξεων» ή 

«Μέσος Όρος» (Μ.Ο.) εννοούµε τον συνολικό αριθµό των λέξεων που καταλαβαίνουν/ 

εκφράζουν τα παιδιά από το σύνολο των λέξεων που υπάρχουν στη λίστα CYLEX. Για 

παράδειγµα, αν ένας γονιός επιλέξει στη στήλη «Κατανοεί» 150 λέξεις, τότε θα πούµε 

ότι ο µέσος αριθµός των λέξεων που αυτό το παιδί κατανοεί είναι 150 από τις 611 λέξεις 

που περιέχει η λίστα CYLEX. 

Από τις επιδόσεις των παιδιών, παρατηρήθηκαν κάποια παιδιά µε µεγάλες 

αποκλίσεις από τα υπόλοιπα της ηλικιακής οµάδας στην οποία συµπεριλαµβάνονταν. 

Αρχικά, υπολογίστηκαν τα “z-scores” για κάθε παιδί και έπειτα για να γίνει διάκριση των 

παιδιών, ορίσθηκε κάποιο διαχωριστικό σηµείο της συνολικής βαθµολογίας κάθε 

ηλικιακής οµάδας (“cut-off point”) (-1.5 τυπική απόκλιση σε κάθε ηλικιακή οµάδα). Όταν 

το αποτέλεσµα ήταν µικρότερο του -1.5 τυπική απόκλιση είτε στη στήλη του δεκτικού 

είτε στη στήλη του εκφραστικού λεξιλογίου (σύµφωνα µε το κριτήριο που έθεσαν οι 

Fenson, Dale, Reznick, Hartung & Burgess, 1990, χωρίς να υπολογίσουν τη χρήση του 

συνδυασµού λέξεων), τότε θεωρούνταν ότι το συγκεκριµένο παιδί βρίσκεται σε 

επικινδυνότητα για καθυστέρηση στη γλώσσα. Αφού τα παιδιά του δείγµατος 

χωρίστηκαν σε δυο οµάδες (παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και παιδιά σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση) αφαιρέσαµε αρχικά από το δείγµα τα παιδιά 

µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση. Ο λόγος είναι  γιατί υποθέσαµε ότι αυτά τα 
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παιδιά βρίσκονται σε χαµηλό επίπεδο αντιληπτικής και εκφραστικής γλωσσικής 

ικανότητας και τελικά κάναµε διαφορετικές συγκρίσεις για τις δυο οµάδες. 

Τα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια 

κωδικοποιήθηκαν και η επεξεργασία τους έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 19.0. Με τη χρήση µεθόδων περιγραφικής 

στατιστικής διερευνήθηκαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και 

αναλύθηκε η κατανοµή µε βάση την ηλικία, το φύλο, τον τόπο διαµονής, την 

απασχόληση του παιδιού και το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. Έπειτα, εξετάστηκε η 

σχέση των διάφορων δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε την ανάπτυξη του λεξιλογίου 

τόσο των παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη όσο και των παιδιών µε πιθανότητα 

για γλωσσική καθυστέρηση. Για να ελεγχθεί στο σύνολο του πληθυσµού αν ο µέσος 

αριθµός των λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά διαφέρει στατιστικά 

σηµαντικά σε σχέση µε τους ερευνώµενους δηµογραφικούς παράγοντες, εκτελέστηκαν 

µη παραµετρικοί έλεγχοι. Συγκεκριµένα, εκτελέστηκαν οι έλεγχοι Kruskal-Wallis k 

ανεξάρτητων δειγµάτων και Mann-Whitney U. Για τα παιδιά που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, εκτελέστηκε ο έλεγχος υποθέσεων Chi-

Square και ο ακριβής έλεγχος Fisher. 

 

 

 



49 
 

5. Αποτελέσµατα 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αρχικά γίνεται διάκριση των παιδιών µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για 

γλωσσική καθυστέρηση. Στη συνέχεια µελετώνται χωριστά οι επιδόσεις των παιδιών που 

αποτελούν τις δυο οµάδες της έρευνας ως προς κάποιους δηµογραφικούς παράγοντες. 

 

5.1. ∆ιάκριση παιδιών µε βάση τη γλωσσική εξέλιξη 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρχικός στόχος ήταν να διαχωρίσουµε τα παιδιά µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη από τα παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση. 

Βάσει των αναλύσεων φάνηκε ότι όσον αφορά στο δεκτικό λεξιλόγιο, από το σύνολο των 

200 παιδιών του δείγµατος, το 5% (N=10) υπολογίστηκε ότι βρίσκεται σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση ενώ το 95% (N=190) φάνηκε να έχει 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Αντίστοιχα, για το εκφραστικό λεξιλόγιο, το 4.5% (N=9) 

φάνηκε να βρίσκεται σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση ενώ το 95.5% 

(N=191) φάνηκε να έχει φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη. Τα παραπάνω παρουσιάζονται 

επίσης στον Πίνακα 5 και στα Γραφήµατα 8 και 9. 
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Πίνακας 5. ∆ιάκριση παιδιών ως προς τη γλωσσική εξέλιξη 

∆ιάκριση παιδιών         Λέξεις έκφρασης   Λέξεις κατανόησης 

 Συχνότητα      (%) Συχνότητα       (%) 

 

Επικινδυνότητα για γλ. 

καθυστέρηση 

 

10 

 

190 

 

5 

 

95 

 

9 

 

191 

 

4.5 

 

95.5 Φυσιολογική γλ. εξέλιξη 

 

 

Γράφηµα 8. ∆ιάκριση παιδιών ως προς τη γλωσσική εξέλιξη µε βάση τις λέξεις 

κατανόησης 
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Γράφηµα 9. ∆ιάκριση παιδιών ως προς τη γλωσσική εξέλιξη µε βάση της λέξης 

έκφρασης 

 

 

5.2. Συσχέτιση των επιδόσεων των παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική 

εξέλιξη µε τους ερευνώµενους δηµογραφικούς παράγοντες 

 

Παρακάτω αναλύονται κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και 

µελετώνται στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζονται οι επιδόσεις των 

παιδιών σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, τη φοίτηση ή µη σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό 

σταθµό, τον τόπο διαµονής και το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. 
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5.2.1. Ηλικία 

Προκειµένου να φανεί η επίδραση των επιδόσεων των παιδιών στο εκφραστικό/ 

δεκτικό λεξιλόγιο για κάθε ηλικιακή οµάδα, υπολογίστηκαν οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.) και οι 

Τυπικές Αποκλίσεις (Τ.Α.) των παιδιών της κάθε ηλικιακής οµάδας. Αναλυτικά, αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά σε κάθε 

ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακές οµάδες   Λέξεις έκφρασης   Λέξεις κατανόησης 

 M.O. 

(Τ.Α.) 

M.O. 

(Τ.Α.) 

 

6 µ. – 11 µ. (N=16) 

 

.6250 

(1.25831) 

 

 

27.5000 

(36.89264) 

 

1 έτος – 1 έτος & 5 µ. 

(N=37) 

7.7568 

(10.11436) 

 

137.8108 

(93.59245) 

 

1 έτος & 6 µ. – 1 έτος 

& 11 µ. (N=32) 

87.9688 

(97.98633) 

270.5625 

(96.92795) 
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2 έτη – 2 έτη & 5 µ. 

(N=26) 

289.5769 

(168.65187) 

 

382.4615 

(88.62155) 

 

2 έτη & 6 µ. – 2 έτη & 

11 µ. (N=39) 

438.4615 

(87.75739) 

 

473.3077 

(61.62755) 

 

3 έτη – 3 έτη & 5 µ. 

(N=34) 

485.1765 

(60.24670) 

505.9706 

(42.73632) 

 

3 έτη & 6 µ. (N=2) 469.5000 

(31.81981) 

481.5000 

(10.60660) 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνουµε πως η παραγωγή και η κατανόηση του λεξιλογίου 

των παιδιών αυξάνεται µε ταχύ ρυθµό και ιδιαίτερα αυτό φαίνεται στη διαφορά των 

λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά στην ηλικιακή οµάδα «1 έτος & 6 µήνες µε 1 έτος & 11 

µήνες» (Μέσος αριθµός λέξεων= 87.9) και στην επόµενη ηλικιακή οµάδα («2 έτη µε 2 

έτη & 5 µήνες») (Μέσος αριθµός λέξεων= 289.5). Όπως αναµενόταν, παρατηρείται 

µεγάλη αύξηση του µέσου αριθµού των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά. 
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Μέχρι και την έκτη ηλικιακή οµάδα φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση στην παραγωγή 

και κατανόηση λέξεων ενώ στην τελευταία ηλικιακή οµάδα παρατηρείται µείωση στην 

κατανόηση και στην έκφραση των λέξεων. Γι’ αυτό ίσως να ευθύνεται το γεγονός ότι η 

τελευταία ηλικιακή οµάδα αποτελείται από µόλις δύο παιδιά και δεν µπορούµε να 

εξάγουµε ακριβή συµπεράσµατα. Οι επιδόσεις των παιδιών στο δεκτικό και στο 

εκφραστικό λεξιλόγιο ανά ηλικιακή οµάδα παρουσιάζονται παρακάτω και απεικονιστικά 

στα Γραφήµατα 10 και 11. 

 

Γράφηµα 10. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης σε κάθε ηλικιακή οµάδα 
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Γράφηµα 11. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης σε κάθε ηλικιακή οµάδα 

 

 

5.2.2. Φύλο 

Για να εξεταστεί η επίδραση που έχει το φύλο στις επιδόσεις των παιδιών ως προς 

την κατανόηση και την έκφραση, χρειάστηκε να συγκριθούν οι µέσοι αριθµοί των 

λέξεων ανά φύλο. Όπως διαπιστώνεται από τους πίνακες και τα γραφήµατα που 

ακολουθούν τα κορίτσια υπερτερούν στην κατανόηση και στην έκφραση συγκριτικά µε 

τα αγόρια. 
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Πίνακας 7. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το φύλο 

Φύλο   Λέξεις έκφρασης   Λέξεις κατανόησης 

 Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

 

Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

Αγόρι (N=103) 202.4272 299.9417 

 (210.49585) (179.53883) 

 

Κορίτσι (N=83) 293.0843 359.9036 

 (218.87591) (359.9036) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι από το σύνολο των 186 παιδιών µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη, τα αγόρια (N=103) εκφράζουν κατά µέσο όρο 202.4 

λέξεις (Τ.Α.=210.4) και κατανοούν 299.9 λέξεις (Τ.Α.=179.5). Αντίστοιχα, τα κορίτσια 

(N=83) εκφράζουν κατά µέσο όρο 293 λέξεις (Τ.Α.= 218.8) και κατανοούν 359.9 λέξεις 

(Τ.Α.=174.1). Ο µέσος αριθµός των λέξεων που συνολικά εκφράζουν τα αγόρια και τα 

κορίτσια είναι 242.8 λέξεις (Τ.Α.=218.4) ενώ ο αριθµός των λέξεων που συνολικά 

κατανοούν είναι 326.6 λέξεις (Τ.Α.=179.2). Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται αναλυτικά ο 

µέσος κατάταξης για τις λέξεις που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά ανάλογα µε το 

φύλο. 
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Πίνακας 8. Μέσος κατάταξης των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το φύλο 

Φύλο          Λέξεις έκφρασης                  Λέξεις κατανόησης 

 Μέσος κατάταξης Μέσος κατάταξης 

Αγόρι (N=103) 84.63 85.17 

Κορίτσι (N=83) 104.51 103.84 

 

 

Σε επίπεδο πληθυσµού εκτελέστηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος Mann-Whitney U 

δύο ανεξάρτητων δειγµάτων για να ελεγχθεί αν ο µέσος αριθµός των λέξεων που 

κατανοούν/ εκφράζουν τα αγόρια διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από τον µέσο αριθµό 

των λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα κορίτσια. Στο σύνολο του πληθυσµού 

διαφέρει σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (p=0.019) ο µέσος αριθµός των λέξεων που 

κατανοούν τα αγόρια από τον µέσο αριθµό των λέξεων που κατανοούν τα κορίτσια (από 

το δείγµα φαίνεται ότι τα κορίτσια κατανοούν κατά µέσο όρο περισσότερες λέξεις από τα 

αγόρια, 359 έναντι 299). Για το εκφραστικό λεξιλόγιο, φάνηκε ότι, για το σύνολο του 

πληθυσµού, ο µέσος αριθµός των λέξεων που εκφράζουν τα αγόρια από τον µέσο αριθµό 

των λέξεων που εκφράζουν τα κορίτσια διαφέρει σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

(p=0.012) (από το δείγµα φαίνεται ότι τα κορίτσια εκφράζουν κατά µέσο όρο 

περισσότερες λέξεις από τα αγόρια 293 έναντι 202). 
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Γράφηµα 12. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης ανά φύλο 

 

 

Γράφηµα 13. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης ανά φύλο 
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5.2.3. Μορφωτικό επίπεδο 

Προκειµένου να εξεταστεί αν η κατανόηση και η έκφραση επηρεάζονται από το 

µορφωτικό επίπεδο του γονέα, χρειάστηκε να συγκριθούν οι µέσοι αριθµοί των λέξεων 

ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο. Αναλυτικά στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι Μέσοι 

Όροι και οι Τυπικές Αποκλίσεις. 

 

Πίνακας 9. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα 

Βαθµίδες εκπαίδευσης    Λέξεις έκφρασης   Λέξεις κατανόησης 

 Μ.Ο. Μ.Ο. 

 (Τ.Α.) (Τ.Α.) 

 

Γυµνάσιο (N=5) 

 

103.0000 

(221.94481) 

 

 

282.4000 

(203.72604) 

 

Λύκειο (N=65) 199.8462 

(211.19994) 

 

284.5692 

(180.54128) 

 

ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ (N=86) 290.5465 

(216.95625) 

358.9070 

(178.06236) 
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Μεταπτυχιακό (N=13) 226.1538 

(219.73956) 

 

358.6923 

(156.33052) 

Άλλο (N=17) 220.2353 

(219.00957) 

313.4118 

(171.38592) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι όσων παιδιών οι γονείς ήταν 

απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατανοούσαν περίπου 

ίσο αριθµό λέξεων, ενώ σε σύγκριση µε παιδιά γονέων άλλου µορφωτικού επιπέδου 

κατανοούσαν περισσότερες λέξεις. Τα παιδιά γονέων που ήταν απόφοιτοι γυµνασίου και 

λυκείου είχαν περίπου τις ίδιες επιδόσεις (Μ.Ο.= 282.4 και 284.5 λέξεις αντίστοιχα). Τα 

παιδιά των οποίων οι γονείς δήλωσαν ότι προέρχονταν από άλλη εκπαιδευτική βαθµίδα, 

είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά των γονέων αποφοίτων δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 313.4 λέξεις έναντι 282.4 και 284.5 αντίστοιχα) αλλά χαµηλότερες 

επιδόσεις από παιδιά γονέων αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 313.4 λέξεις 

έναντι 358.9 και 358.6 αντίστοιχα). Παρόλα αυτά, οι διαφορές µεταξύ των οµάδων δεν 

ήταν ιδιαίτερα µεγάλες. 

Σχετικά µε το εκφραστικό λεξιλόγιο παρατηρείται ότι όσων παιδιών οι γονείς 

ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ χρησιµοποιούσαν σηµαντικά µεγαλύτερο λεξιλόγιο στην 

καθηµερινότητά τους σε σύγκριση µε τα παιδιά γονέων άλλων οµάδων (Μ.Ο.= 290.5 

λέξεις). Τα παιδιά γονέων που ήταν απόφοιτοι γυµνασίου είχαν το µικρότερο λεξιλόγιο 
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από όλες τις οµάδες (Μ.Ο.= 103 λέξεις) και όσων οι γονείς ήταν απόφοιτοι λυκείου 

(Μ.Ο.= 199.8 λέξεις) είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά γονέων απόφοιτων 

γυµνασίου αλλά µικρότερο από όλες τις άλλες οµάδες. 

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς δήλωσαν ότι προέρχονταν από άλλη 

εκπαιδευτική βαθµίδα, είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά των γονέων αποφοίτων 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 220.2 λέξεις έναντι 103 και 199.8 αντίστοιχα) αλλά 

χαµηλότερες επιδόσεις από παιδιά γονέων αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Μ.Ο.= 

220.2 λέξεις έναντι 290.5 και 226.1 αντίστοιχα). Εποµένως, παρατηρείται µια αυξητική 

τάση στις επιδόσεις των παιδιών όσο ανεβαίνουµε εκπαιδευτική βαθµίδα, αν και τα 

παιδιά γονέων µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών φάνηκε να έχουν χαµηλότερες επιδόσεις 

στο δεκτικό λεξιλόγιο από τα παιδιά γονέων ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ (Μ.Ο.= 226.1 λέξεις έναντι 

290.5). Και στο εκφραστικό και στο δεκτικό λεξιλόγιο τις µεγαλύτερες βαθµολογίες 

είχαν τα παιδιά γονέων µε πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ. Τα παραπάνω απεικονίζονται και µε τα 

Γραφήµατα 14 και 15. 
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Γράφηµα 14. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης µε βάση το µορφωτικό επίπεδο 

 

Γράφηµα 15. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης µε βάση το µορφωτικό επίπεδο 

 

Για να ελεγχθεί στο σύνολο του πληθυσµού αν ο µέσος αριθµός των λέξεων που 

κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά διαφέρει στατιστικά σηµαντικά ανάλογα µε το επίπεδο 

µόρφωσης των γονέων τους, εκτελέστηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis k 
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ανεξάρτητων δειγµάτων. Έτσι, στο σύνολο του πληθυσµού και επίπεδο σηµαντικότητας 

5%, δεν εκτιµούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p=0.115) στον µέσο αριθµό των 

λέξεων που κατανοούν τα παιδιά ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης των γονέων τους. 

Αντιθέτως, στο σύνολο του πληθυσµού και επίπεδο σηµαντικότητας 5%, εκτιµούνται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p=0.031) στο µέσο αριθµό των λέξεων που εκφράζουν 

τα παιδιά ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης των γονέων τους. Στον Πίνακα 10 

παρουσιάζεται ο µέσος κατάταξης για τις λέξεις που κατανοούν και τις λέξεις που 

εκφράζουν τα παιδιά ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. 

 

Πίνακας 10. Μέσος κατάταξης των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα 

Βαθµίδες εκπαίδευσης               Λέξεις έκφρασης        Λέξεις κατανόησης 

 Μέσος κατάταξης Μέσος κατάταξης 

Γυµνάσιο (N=5) 79.80 58.80 

Λύκειο (N=65) 80.98 81.11 

ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ (N=86) 103.90 106.20 

Μεταπτυχιακό (N=13) 99.92 93.69 

Άλλο (N=17) 87.91 86.68 
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5.2.4. Απασχόληση παιδιού 

Προκειµένου να εξεταστεί αν η κατανόηση και η έκφραση επηρεάζονται από το 

είδος της απασχόλησης του παιδιού, χρειάστηκε να συγκριθούν οι µέσοι αριθµοί των 

λέξεων ανάλογα µε την απασχόληση. 

 

Πίνακας 11. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης του παιδιού 

Είδος απασχόλησης  Λέξεις έκφρασης   Λέξεις κατανόησης 

 Μ.Ο. Μ.Ο. 

 (Τ.Α.) (Τ.Α.) 

 

Βρεφονηπιακός σταθµός 

(N=138) 

 

 

273.5435 

(213.09126) 

 

354.2464 

(165.27406) 

Οικία (N=48) 154.7292 

(211.47624) 

 

247.5000 

(195.32025) 

 

 

Από τα παραπάνω παρατηρούµε, σε επίπεδο δείγµατος, ότι από το σύνολο των 

186 παιδιών τα 138 παιδιά που φοιτούσαν σε βρεφονηπιακό σταθµό χρησιµοποιούσαν 

στην καθηµερινότητά τους κατά µέσο όρο 273.5 λέξεις (Τ.Α.= 213 λέξεις) και 
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κατανοούσαν 354.2 λέξεις (Τ.Α.= 165.2 λέξεις). Τα 48 παιδιά που απασχολούνταν στο 

σπίτι εξέφραζαν κατά µέσο όρο 154.7 λέξεις (Τ.Α.= 211.4 λέξεις) και κατανοούσαν 247.5 

λέξεις (Τ.Α.= 195.3 λέξεις). Εποµένως, παρατηρούµε ότι τα παιδιά που απασχολούνται 

σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό κατανοούν και εκφράζουν περισσότερα από τα παιδιά 

που απασχολούνται στο σπίτι. Απεικονιστικά, παρατηρούµε τις διαφορές και στα 

Γραφήµατα 16 και 17. 

 

Γράφηµα 16. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης µε βάση το είδος της απασχόλησης 
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Γράφηµα 17. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης µε βάση το είδος της απασχόλησης 

 

 

Σε επίπεδο πληθυσµού, εκτελέστηκε ο µη παραµετρικός έλεγχος Mann-Whitney 

U δύο ανεξάρτητων δειγµάτων για να ελεγχθεί αν ο µέσος αριθµός των λέξεων που 

κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό 

διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από τον µέσο αριθµό των λέξεων που κατανοούν τα 

παιδιά που µένουν στο σπίτι. Στο σύνολο του πληθυσµού διαφέρει στατιστικά σηµαντικά 

(επίπεδο σηµαντικότητας 0.1%) (p< 0.001) ο µέσος αριθµός των λέξεων που κατανοούν/ 

εκφράζουν τα παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθµό µε τον µέσο αριθµό των 

λέξεων που κατανοούν τα παιδιά που µένουν στο σπίτι (από το δείγµα φαίνεται ότι τα 

παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθµό κατανοούν/ εκφράζουν κατά µέσο όρο 

περισσότερες λέξεις από αυτές που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά  που µένουν στο 

σπίτι, 101.11 έναντι 71.61 και 101.66 έναντι 70.05 αντίστοιχα). Στον Πίνακα 12 φαίνεται 

ο µέσος κατάταξης για τις λέξεις που κατανοούν και τις λέξεις που εκφράζουν τα παιδιά. 
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Πίνακας 12. Μέσος κατάταξης των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης 

Είδος απασχόλησης        Λέξεις έκφρασης                  Λέξεις κατανόησης 

 Μέσος κατάταξης Μέσος κατάταξης 

Βρεφονηπιακός σταθµός 

(N=138) 

101.66 101.11 

Οικία (N=48) 70.05 71.61 

 

 

5.2.5. Τόπος διαµονής 

Προκειµένου να εξεταστεί αν η κατανόηση και η έκφραση επηρεάζονται από τον 

τόπο διαµονής (αστική ή αγροτική περιοχή), χρειάστηκε να συγκριθούν οι µέσοι αριθµοί 

των λέξεων ανάλογα µε την περιοχή κατοικίας. 

 

Πίνακας 13. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά 

ανάλογα µε τον τόπο διαµονής 

Τόπος διαµονής        Λέξεις έκφρασης               Λέξεις κατανόησης 

 
Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

Αστική περιοχή (N=175) 248.8457 330.0000 
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(217.03221) (179.65884) 

Αγροτική περιοχή (N=11) 148.0000 

(228.99651) 

274.1818 

(171.05018) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές ότι από το σύνολο των παιδιών µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη (N=186) τα παιδιά που ζουν σε αστική περιοχή (N=175) 

εκφράζουν κατά µέσο όρο 248.8 λέξεις (Τ.Α.= 217 λέξεις) και κατανοούν κατά µέσο όρο 

330 λέξεις (Τ.Α.= 179.6 λέξεις). Αντίστοιχα, από το σύνολο των παιδιών µε φυσιολογική 

γλωσσική εξέλιξη (N=186) τα παιδιά που ζουν σε αγροτική περιοχή (N=11) εκφράζουν 

κατά µέσο όρο 148 λέξεις (Τ.Α.= 228.9 λέξεις) και κατανοούν κατά µέσο όρο 274.1 

λέξεις µε (Τ.Α.= 171 λέξεις). Τα παραπάνω φαίνονται απεικονιστικά και στα Γραφήµατα 

18 και 19. 

 

Γράφηµα 18. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης µε βάση τον τόπο διαµονής 
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Γράφηµα 19. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης µε βάση τον τόπο διαµονής 

 

 

Προκειµένου να φανεί κατά πόσο διαφέρει στατιστικά σηµαντικά ο µέσος 

αριθµός των λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά ανάλογα µε τον τόπο διαµονής 

τους, σε επίπεδο πληθυσµού, χρειάστηκε να γίνει έλεγχος της κατανοµής των 

µεταβλητών (αριθµός λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν) και φάνηκε ότι η κατανοµή 

των λέξεων (κατανοούν/ εκφράζουν) είναι µη κανονική. Έτσι, χρησιµοποιούµε τον µη 

παραµετρικό έλεγχο Mann-Whitney U. Βάσει των αποτελεσµάτων του ελέγχου, δεν 

µπορούµε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση ότι, για τα παιδιά που µένουν σε αστική 

περιοχή και για τα παιδιά που µένουν σε αγροτική περιοχή, οι λέξεις που κατανοούν και 

οι λέξεις που εκφράζουν είναι ίδιες (επίπεδο σηµαντικότητας 5%).  

Λόγω της αριθµητικής ανισότητας των δύο οµάδων (175 παιδιών αστικής έναντι 

11 παιδιών αγροτικής περιοχής) που θα δυσχέραινε τις αναλύσεις, αποφασίσαµε να 

επιλέξουµε αντιπροσωπευτικά δείγµατά τους. Πιο συγκεκριµένα, για να ελέγξουµε την 

επίδραση των επιδόσεων των παιδιών στις λέξεις που κατανοούν και εκφράζουν ανάλογα 
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µε τον τόπο διαµονής (αστική/ αγροτική), χρειάστηκε να κάνουµε αντιστοίχιση των 

παιδιών που κατοικούν σε αγροτική περιοχή µε κάποια παιδιά του δείγµατος που 

κατοικούν σε αστική περιοχή. Έτσι, από τα 11 παιδιά της αγροτικής περιοχής, 

ταιριάξαµε τα 10 παιδιά µε 10 άλλα παιδιά από την αστική περιοχή (σε ένα παιδί δεν 

µπορούσε να γίνει αντιστοίχιση γιατί δεν υπήρχε παιδί από την άλλη οµάδα µε 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά). Η αντιστοίχιση έγινε µε βάση το φύλο, τη χρονολογική 

ηλικία (τρίµηνη διαφορά ηλικίας), την απασχόληση του παιδιού και το µορφωτικό 

επίπεδο του γονέα που συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο. 

 

Πίνακας 14. Μ.Ο. και (Τ.Α.) των λέξεων που εκφράζουν και κατανοούν τα παιδιά των 

δυο υποοµάδων ανάλογα µε τον τόπο διαµονής 

Τόπος διαµονής       Λέξεις έκφρασης       Λέξεις κατανόησης 

 Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

Μ.Ο. 

(Τ.Α.) 

Αστική περιοχή (N=10) 62.9000 

(110.27284) 

246.5000  

(108.54313) 

Αγροτική περιοχή (N=10) 160.9000 

(237.13308) 

286.7000 

(174.91080) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα και τα Γραφήµατα 20 και 21 εντοπίζουµε τους µέσους 

όρους των λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα 20 παιδιά ανάλογα µε τον τόπο 
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διαµονής τους. Φαίνεται ότι από το σύνολο των 20 παιδιών, για τα παιδιά που κατοικούν 

σε αστική περιοχή ο µέσος αριθµός των λέξεων που κατανοούν είναι 246.5 λέξεις (Τ.Α.= 

108.5 λέξεις) ενώ για τα παιδιά που ζουν σε αγροτική περιοχή είναι 286.7 λέξεις (Τ.Α.= 

174.9 λέξεις). Αντίστοιχα, από το σύνολο των 20 παιδιών, για τα παιδιά που κατοικούν 

σε αστική περιοχή ο µέσος αριθµός των λέξεων που εκφράζουν είναι 62.9 λέξεις (Τ.Α.= 

110.2 λέξεις) ενώ για τα παιδιά που ζουν σε αγροτική περιοχή είναι 160.9 λέξεις (Τ.Α.= 

237.1 λέξεις). Και για τον αριθµό των λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά και για τον 

αριθµό των λέξεων που κατανοούν, ο µέσος αριθµός των λέξεων είναι µικρότερος για τα 

παιδιά που µένουν σε αστικές περιοχές. 

 

Γράφηµα 20. Μέσοι Όροι λέξεων κατανόησης µε βάση τον τόπο διαµονής για τις δύο 

υποοµάδες 
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Γράφηµα 21. Μέσοι Όροι λέξεων έκφρασης µε βάση τον τόπο διαµονής για τις δύο 

υποοµάδες 

 

 

Εκτελώντας τον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov παρατηρούµε ότι η 

µεταβλητή αριθµός λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά δεν ακολουθεί 

κανονική κατανοµή (Κατανόηση: p= 0.049 Αστική, p= 0.07 Αγροτική) (Έκφραση: p= 

0.001 Αστική, p= 0.00 Αγροτική). Για να ελέγξουµε αν ο µέσος αριθµός λέξεων που 

κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά από αγροτική περιοχή είναι ισοδύναµος µε τον 

αντίστοιχο αριθµό των λέξεων που κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά από αστική περιοχή, 

θα προβούµε στον µη παραµετρικό έλεγχο Mann-Whitney U. Από τις σχετικές αναλύσεις 

φαίνεται ότι ο µέσος αριθµός των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά από αγροτική 

περιοχή δεν είναι ισοδύναµος µε τον αντίστοιχο αριθµό των λέξεων που κατανοούν τα 

παιδιά από αστική περιοχή (p=0.596). Το ίδιο ισχύει και για τον µέσο αριθµό των λέξεων 

που εκφράζουν τα παιδιά από αγροτική και από αστική περιοχή (p=0.197). 
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5.3. Συσχέτιση των επιδόσεων στα παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση µε τους ερευνώµενους δηµογραφικούς παράγοντες 

 

Το επόµενο βήµα είναι να µελετήσουµε την κατανοµή των παιδιών που 

βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση µε κάποιους από τους 

ερευνώµενους δηµογραφικούς παράγοντες. Αναλυτικότερα, παρακάτω επιλέχτηκε να 

εξεταστούν οι επιδόσεις των παιδιών ως προς την ηλικία, το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο 

του γονέα και την απασχόληση του παιδιού. 

 

5.3.1. Ηλικία 

Στο σηµείο αυτό εξετάζεται η κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα 

για γλωσσική καθυστέρηση ανά ηλικιακή οµάδα. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι κατανοµές σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 

 

Πίνακας 15. Κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακές οµάδες    Πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση   

 n (%) 

6 µ. – 11 µ. 0 0 

1 έτος – 1 έτος & 5 µ.  0 0 
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1 έτος & 6 µ.– 1 έτος & 11 µ.  2 5.9 

2 έτη – 2 έτη & 5 µ.  3 10.3 

2 έτη & 6 µ.– 2 έτη & 11 µ. 4 9.3 

3 έτη– 3 έτη & 5 µ. 5 12.8 

3 έτη & 6 µ. 0 0 

Σύνολο  14 7 

 

Στον παραπάνω πίνακα εντοπίζουµε ότι από το σύνολο των 14 παιδιών που 

χαρακτηρίστηκαν ως παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση, στις δυο πρώτες 

ηλικιακές οµάδες («6 µήνες – 11 µήνες» και «1 έτος – 1 έτος & 5 µήνες») και στην 

τελευταία («3 έτη & 6 µήνες»), δεν παρατηρείται κάποιο παιδί µε πιθανή γλωσσική 

καθυστέρηση (0%). Στην τρίτη ηλικιακή οµάδα («1 έτος & 6 µήνες – 1 έτος & 11 

µήνες») παρατηρούνται 2 παιδιά (5.9%) µε πιθανή γλωσσική καθυστέρηση, στην 

τέταρτη («2 έτη – 2 έτη & 5 µήνες») 3 παιδιά (10.3%), στην πέµπτη («2 έτη & 6 µήνες – 

2 έτη & 11 µήνες») 4 παιδιά (9.3%) και στην έκτη («3 έτη – 3 έτη & 5 µήνες») 5 παιδιά 

(12.8%). 

Στον πίνακα εντοπίζουµε αύξηση του αριθµού των παιδιών καθώς προχωράµε 

από τις µικρότερες ηλικιακές οµάδες στις µεγαλύτερες. Εξαίρεση αποτελεί η ηλικιακή 

οµάδα «3 έτη & 6 µήνες» η οποία είχε µόλις 2 παιδιά για την οποία, όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, δεν µπορούµε να εξάγουµε αξιόπιστα συµπεράσµατα. Γενικότερα, λόγω της 

ύπαρξης πολλών κατηγοριών στη συγκεκριµένη µεταβλητή και της ανοµοιοµορφίας του 

δείγµατος, τα αποτελέσµατα δεν είναι αξιόπιστα σε επίπεδο πληθυσµού. 
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5.3.2. Φύλο 

Στο σηµείο αυτό εξετάζεται η κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα 

για γλωσσική καθυστέρηση ανάλογα µε το φύλο. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι κατανοµές του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση ως προς το φύλο. 

 

Πίνακας 16. Κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση ανάλογα µε το φύλο 

Φύλο               Πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση  

 n (%) 

Αγόρι 9 64.3 

Κορίτσι 5 35.7 

Σύνολο 14 100 

 

Από το σύνολο των 14 παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να 

παρουσιάσουν γλωσσική καθυστέρηση, 9 είναι αγόρια (64.3%) και 5 είναι κορίτσια 

(35.7%). Παρατηρείται ότι τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια όσον αφορά 

στην πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση. Σε επίπεδο πληθυσµού, εκτελώντας έλεγχο 

υποθέσεων Chi-Square για να συγκρίνουµε αν το φύλο και η πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση είναι ανεξάρτητες µεταβλητές, τελικά µπορούµε να ισχυριστούµε ( X2 = 

0.419, df=1,  p= 0.517) ότι το φύλο και η πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση είναι 

ανεξάρτητα διότι η τιµή του X2 
δεν είναι στατιστικώς σηµαντική. Συνεπώς, δεν 
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επηρεάζεται η πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση που δύναται να έχει ένα παιδί από 

το φύλο του. 

 

5.3.3. Μορφωτικό επίπεδο 

Στο σηµείο αυτό εξετάζεται η κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα 

για γλωσσική καθυστέρηση ανά ηλικιακή οµάδα. Στον Πίνακα 17 παρουσιάζεται 

αναλυτικά η κατανοµή των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση ανάλογα 

µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. 

 

Πίνακας 17. Κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα 

Βαθµίδες εκπαίδευσης              Πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση   

 n (%) 

Γυµνάσιο  1 7.1 

Λύκειο  8 57.1 

ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ  4 28.6 

Μεταπτυχιακό 0 0 

Άλλο 1 7.1 

Σύνολο 14 100 
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Από το σύνολο των 14 παιδιών µε επικινδυνότητα να παρουσιάσουν αργοπορία 

στη γλώσσα, 1 παιδί έχει γονιό που είναι απόφοιτος γυµνασίου (7.1%), 8 έχουν γονιό που 

είναι απόφοιτος λυκείου (7.1%), 4 έχουν γονιό που είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (28.6%), 

κανένα παιδί δεν έχει γονιό που να είναι απόφοιτος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

(0%) και ένα παιδί έχει γονιό που έχει αποφοιτήσει από άλλη βαθµίδα εκπαίδευσης 

(7.1%). 

Τα παραπάνω έχουν σχέση µόνο µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

δείγµατος και δεν µπορούν να γενικευτούν σε επίπεδο πληθυσµού. Από τις αναλύσεις 

που έγιναν, φάνηκε ότι επειδή έχουµε πολλές κατηγορίες στην εκπαίδευση µε 

ανοµοιόµορφο δείγµα και δεν είναι αξιόπιστα τα αποτελέσµατα, είναι αναγκαίο να 

οµαδοποιήσουµε ξανά την εκπαίδευση. Έτσι, αποφασίστηκε να δηµιουργηθούν 4 

κατηγορίες για την εκπαίδευση του γονέα: Πρωτοβάθµια (1), Γυµνάσιο και Λύκειο (2), 

ΑΕΙ/ΤΕΙ και Μεταπτυχιακό (3), Άλλο (4). Μετά τη µείωση των κατηγοριών, φάνηκε ότι, 

από το σύνολο των 14 παιδιών µε πιθανή γλωσσική καθυστέρηση, 9 παιδιά είχαν γονείς 

απόφοιτους γυµνασίου και λυκείου, 4 παιδιά είχαν γονείς απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 1 παιδί γονιό απόφοιτο άλλης εκπαιδευτικής 

βαθµίδας. 

Σε επίπεδο πληθυσµού, εκτελώντας έλεγχο υποθέσεων Chi-Square για να 

συγκρίνουµε αν η εκπαίδευση του γονέα και η πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση 

είναι ανεξάρτητες µεταβλητές, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, τελικά µπορούµε να 

ισχυριστούµε (X2 = 3.936, df=2,  p= 0.140) ότι η πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση 

είναι ανεξάρτητη από την εκπαίδευση των γονέων.  
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5.3.4. Απασχόληση παιδιού 

Σε αυτό το σηµείο εξετάζεται η κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε 

πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση µε βάση το είδος της απασχόλησης του παιδιού. 

Στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται αναλυτικά η κατανοµή των παιδιών µε βάση το είδος 

της απασχόλησης. 

Πίνακας 18. Κατανοµή του συνόλου των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση ανάλογα µε το είδος της απασχόλησης του παιδιού 

Είδος απασχόλησης                      Πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση   

 n (%) 

Βρεφονηπιακός σταθµός 11 78.6 

Οικία 3 21.4 

Σύνολο 14 100 

 

Από το σύνολο των 14 παιδιών σε επικινδυνότητα να παρουσιάσουν γλωσσική 

καθυστέρηση, 11 φοιτούν σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό (78.6%) και 3 δεν φοιτούν 

σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό αλλά παραµένουν στην οικία τους (21.4%). 

Εποµένως, παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, απασχολούνται σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό 

σταθµό. 

Σε επίπεδο πληθυσµού χρησιµοποιούµε τον ακριβή έλεγχο Fisher. Έτσι, 

µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της απασχόλησης του 

παιδιού και της πιθανότητας για γλωσσική καθυστέρηση (ακριβής έλεγχος Fisher p=1).  
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6. Συζήτηση -  Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση της ανάπτυξης του λεξιλογίου σε 

ελληνόπουλα τυπικής ανάπτυξης, καθώς και τη διερεύνηση της επίδρασης που ασκούν 

κάποιοι παράγοντες στην κατανόηση και στην έκφραση του λεξιλογίου των παιδιών µε 

βάση τις επιδόσεις τους στη λίστα γονικής καταγραφής CYLEX. Για την επίτευξη των 

στόχων ζητήθηκε από γονείς 200 παιδιών (112 αγόρια και 88 κορίτσια), ηλικίας 6 µηνών 

ως 3 ετών & 6 µηνών, να απαντήσουν στη λεξιλογική λίστα CYLEX για τις λέξεις που 

κατανοούν/ εκφράζουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά µε βάση τις επιδόσεις τους στη λίστα 

CYLEX χωρίστηκαν σε δύο οµάδες (παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και παιδιά 

µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση). Για την πρώτη οµάδα, εξετάστηκαν οι 

παράγοντες φύλο, ηλικία, φοίτηση ή µη σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό, τόπος 

διαµονής και µορφωτικό επίπεδο του γονέα ενώ για τη δεύτερη οµάδα παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά οι κατανοµές τους ως προς κάποιους από τους δηµογραφικούς παράγοντες. 

Όσον αφορά στη διάκριση των παιδιών µε βάση τη γλωσσική εξέλιξη, από τη 

συγκεκριµένη έρευνα παρατηρήθηκε ότι περίπου το 5% των παιδιών ηλικίας µεταξύ 6 

µηνών ως 3 ετών & 6 µηνών φάνηκε να βρίσκεται σε επικινδυνότητα να εµφανίσει 

αργοπορία στη γλωσσική εξέλιξη. Άλλες έρευνες που χρησιµοποίησαν το εργαλείο 

CYLEX (Petinou, Minaidou, & Hadzigewrgiou, 1999 αναφορά από Petinou & Okalidou, 

2006) κατέγραψαν ένα ποσοστό παιδιών µε αργοπορία στην εξέλιξη της γλώσσας της 

τάξης του 20% σε παιδιατρικό πληθυσµό στην Κύπρο. 
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Στην Ελλάδα οι Okalidou & Kampanaros (2001) χρησιµοποιώντας την 

Προσαρµοσµένη Επικοινωνιακή Κλίµακα για Νηπιαγωγούς (a-CCPT) σε µια περιοχή 

της Πελοποννήσου συµπέραναν ότι περίπου το 6-8% των νηπίων ύστερης προσχολικής 

ηλικίας υπολογίζεται ότι εµφανίζει καθυστέρηση στη γλωσσική έκφραση. Επίσης, οι 

Πρωταγόρα-Λιανού, Γιαννοπούλου, & Συκιώτου (2003) σε έρευνά τους για την πιθανή 

γλωσσική καθυστέρηση 500 παιδιών ηλικίας 0-60 µηνών, βρήκαν ότι η συχνότητα 

πιθανής καθυστέρησης του λόγου σε παιδιά µικρότερα των 5 ετών που προσέρχονταν 

στα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής κλινικής ενός Νοσοκοµείου στην Ελλάδα είναι 

9.4%. 

Στις Η.Π.Α. το 10-15% περίπου των παιδιών προσχολικής ηλικίας, µέσου 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου παρουσιάζει αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου µε βάση 

το κριτήριο που αφορά σε λεξιλόγιο µικρότερο των 50 λέξεων ή την έλλειψη φραστικής 

δοµής στην ηλικία των 24 µηνών (Rescorla, 2001 αναφορά σε Rescorla, 1989). 

Επιπροσθέτως, η ∆ιαταραχή Γλωσσικής Έκφρασης έχει εντοπιστεί ότι είναι µια από τις 

πιο συνήθεις διαταραχές στην εξέλιξη του λόγου στη νηπιακή ηλικία (4-7% στην ηλικία 

των 3 ετών, 10-15% στην ηλικία των 2 ετών) (APA, 1994). 

Ο λόγος που τα ποσοστά της συγκεκριµένης έρευνας είναι χαµηλότερα σε σχέση 

µε άλλες έρευνες είναι ίσως γιατί εδώ εξετάζεται ένα συγκεκριµένο τµήµα της 

γλωσσικής εξέλιξης των παιδιών που αφορά στο σηµασιολογικό κοµµάτι και όχι στο 

σύνολο των γλωσσικών προβληµάτων. Τα παραπάνω αναφέρονται κυρίως στο 

εκφραστικό λεξιλόγιο ενώ στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάζεται και το δεκτικό λεξιλόγιο 

των παιδιών. Σε αυτές τις πρώτες ηλικίες είναι δύσκολο να αξιολογηθεί µε ακρίβεια το 
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δεκτικό λεξιλόγιο των παιδιών επειδή, λόγω της µειωµένης εκφραστικής ικανότητας, δεν 

µπορούν να εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα και για το επίπεδο κατανόησης τους. 

Μετά τη διάκριση των παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και των 

παιδιών µε γλωσσική καθυστέρηση, έγιναν διαφορετικές αναλύσεις για τις δύο οµάδες. 

Για την πρώτη οµάδα εξετάστηκαν οι επιδόσεις των παιδιών σε σχέση µε το φύλο, την 

ηλικία, την απασχόληση ή µη σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό, τον τόπο διαµονής και 

το µορφωτικό επίπεδο του γονέα. Με βάση τις ηλικιακές οµάδες, για τα παιδιά µε τυπική 

γλωσσική εξέλιξη, οι λέξεις που κατανοούν και εκφράζουν τα παιδιά αυξάνονται µε ταχύ 

ρυθµό από τη µια ηλικιακή οµάδα στην επόµενη. 

Όσον αφορά στη µεταβλητή φύλο, στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι τα κορίτσια 

υπερτερούν σε σύγκριση µε τα αγόρια και στις λέξεις που κατανοούν και στις λέξεις που 

εκφράζουν. Σε επίπεδο πληθυσµού, τα κορίτσια κατανοούν/ εκφράζουν περισσότερες 

λέξεις από τα αγόρια. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών (π.χ. 

Bauer, Goldfield, & Reznick, 2002. Bornstein, Haynes, & Painter, 1998. Feldman et al., 

2000. Fenson et al., 1992. Huttenlocher et al., 1991. Kern, 2007. Marjanovič Umek et al., 

2008. Rescorla & Alley, 2001. Szagun et al., 2006. Παπαηλιού, Τσαούσης, & Κάκουρος, 

2003). 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα, διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα 

ότι σε γενικές γραµµές, όσο µεγαλύτερη ήταν η εκπαιδευτική βαθµίδα του γονέα, τόσο 

µεγαλύτερο ήταν το λεξιλόγιο του παιδιού. Εξαίρεση αποτελεί η οµάδα των παιδιών µε 

γονείς απόφοιτους µεταπτυχιακών σπουδών µόνο στο κοµµάτι της έκφρασης του 

λεξιλογίου. Στο σύνολο του πληθυσµού, η εκπαίδευση του γονιού δεν φαίνεται να 
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επηρεάζει την κατανόηση λεξιλογίου αλλά φαίνεται να επηρεάζει την παραγωγή. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο προσέχουν 

το εκφραστικό λεξιλόγιο των παιδιών τους και τα παροτρύνουν να χρησιµοποιούν πιο 

περίπλοκο λόγο.  

Αυτά τα συµπεράσµατα συµφωνούν µε αρκετές έρευνες, οι οποίες θεωρούν 

αναµενόµενο ότι οι γονείς υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθµίδων χρησιµοποιούν 

περισσότερο αναπτυγµένη και περίπλοκη γλώσσα από τους γονείς χαµηλότερων 

εκπαιδευτικών βαθµίδων, µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν τη γλωσσική εξέλιξη των 

παιδιών τους (Pan et al, 2005. Arriaga, Fenson, Cronan, Pethick, 1998. Tzouriadou & 

Manavopoulos, 1995). 

Αντιθέτως, σε άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά των µητέρων µε 

λιγότερη εκπαίδευση είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά των µητέρων µε 

περισσότερη εκπαίδευση. Έρευνες που συνέκριναν το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των 

γονέων µε την ανάπτυξη λεξιλογίου παρατήρησαν αυτή την απροσδόκητη αντίστροφη 

σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης της µητέρας και της κατανόησης λεξιλογίου κυρίως στις 

µικρότερες ηλικίες (Bavin et al., 2008. Jackson-Maldonaldo et al., 2003, αναφορά σε 

Jackson-Maldonaldo et al., 1993. Feldman et al., 2000. Fenson et al., 1992. Reese & 

Read, 2000. Roberts, Burchinal, & Durham, 1999). 

Λόγω των απροσδόκητων αποτελεσµάτων σε έρευνες όπως οι παραπάνω, έχει 

υποστηριχθεί ότι οι γονείς που προέρχονται από χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο 

µπορεί να υπερεκτιµούν τις ικανότητες των παιδιών ενός έτους ή οι γονείς µε υψηλότερο 

µορφωτικό επίπεδο και εισόδηµα να υποτιµούν τις επιδόσεις των παιδιών τους. Οι 

δηλώσεις των γονέων κυρίως σε κάποιες ηλικιακές οµάδες όσον αφορά στην κατανόηση 
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και στην παραγωγή φαίνεται να µην είναι τόσο ακριβείς. Ίσως κάποιοι γονείς να 

θεωρούν ότι το παιδί τους κατανοεί ή εκφράζει κάποιες λέξεις µόνο και µόνο επειδή αυτό 

δείχνει ενδιαφέρον όταν τις ακούει ή απλώς αυτοί έχουν λανθασµένη άποψη (Bavin et 

al., 2008). 

Σχετικά µε το είδος της απασχόλησης του παιδιού, στη συγκεκριµένη εργασία 

διαπιστώθηκε πως οι συµµετέχοντες της έρευνας που απασχολούνται σε βρεφονηπιακό/ 

νηπιακό σταθµό κατανοούν και εκφράζουν περισσότερα από τους συµµετέχοντες που 

απασχολούνται στο σπίτι. Στο σύνολο του πληθυσµού, φάνηκε ότι το είδος της 

απασχόλησης του παιδιού επηρεάζει την κατανόηση και την έκφραση των παιδιών, µε τα 

παιδιά που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό να κατανοούν/ εκφράζουν 

περισσότερα από τα παιδιά που µένουν στο σπίτι. 

Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλες έρευνες που ασχολούνται µε 

την επίδραση της απασχόλησης του παιδιού σε κάποιον φορέα και της απασχόλησης στο 

σπίτι. Τα παιδιά που περνούσαν αρκετό χρόνο σε κάποιον βρεφονηπιακό/ νηπιακό 

σταθµό, βελτιώθηκαν µε τον καιρό στις γνωστικές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες 

ενώ όσα παιδιά απασχολούνταν στο σπίτι, φάνηκε να παραµένουν στα ίδια ή σε 

χειρότερα επίπεδα (Ansari & Winsler, 2011). Άλλη έρευνα έδειξε ότι η πρώιµη 

εκπαίδευση των παιδιών από χαµηλά και µεσαία µορφωτικά επίπεδα σε φορείς 

εκπαίδευσης, επηρεάζει θετικά τη λεξιλογική ανάπτυξη ενώ φάνηκε να µην υπάρχει 

κάποιο σηµαντικό όφελος για τα παιδιά µε γονείς από υψηλότερα µορφωτικά επίπεδα 

(Becker, 2009). 

Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, άλλοι ερευνητές 

υποστήριξαν πως δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των παιδιών που απασχολούνταν σε 
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κάποιον φορέα και των παιδιών που απασχολούνταν αποκλειστικά στο σπίτι. Οι 

Caldwell et al. (1970) βρήκαν ότι αυτό φάνηκε στο δείγµα τους στην ηλικία των 2 ετών 

& 6 µηνών. Οι Ackerman-Ross and Khanna (1989) το διαπίστωσαν εξετάζοντας τον 

∆είκτη Νοηµοσύνης του δείγµατός τους. Οι Παπαηλιού, Τσαούσης, & Κάκουρος (2003) 

δε βρήκαν διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι οι παππούδες 

µπορούσαν να συµβάλλουν περισσότερο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών από ότι η 

απασχόληση σε κάποιον φορέα (Hansen & Hawkes, 2009). 

Για το σύνολο των παιδιών που αποτελούσαν το αντιπροσωπευτικό δείγµα (10 

παιδιά που κατοικούν σε αγροτική και 10 παιδιά που κατοικούν σε αστική περιοχή), 

φάνηκε πως και για τον αριθµό των λέξεων που εκφράζουν τα παιδιά και για τον αριθµό 

των λέξεων που κατανοούν, οι µέσοι αριθµοί των λέξεων είναι µικρότεροι για τα παιδιά 

που µένουν σε αστικές περιοχές. Ωστόσο, έχουν γίνει περιορισµένες έρευνες οι οποίες να 

αναφέρουν διαφορές στην ανάπτυξη λεξιλογίου των παιδιών ανάλογα µε την περιοχή 

που κατοικούν (αστική/ αγροτική). Η έρευνα των Tzouriadou & Manavopoulos (1995) σε 

ελληνικό πληθυσµό έδειξε πως τα παιδιά από αγροτικές περιοχές είχαν καλύτερη λεκτική 

αλληλεπίδραση από τα παιδιά που προέρχονταν από αστικές περιοχές. Αυτό σύµφωνα µε 

τους ερευνητές µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά ίσως να είχαν 

συχνότερες ευκαιρίες επικοινωνίας στο περιβάλλον που ζούσαν. Αυτά τα ευρήµατα 

έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των Bornstein & Cote (2005), στην οποία τα 

παιδιά από αστική περιοχή φάνηκε να χρησιµοποιούν περισσότερες λέξεις. 

Σχετικά µε την ηλικία και την πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση, από τους 

συµµετέχοντες της έρευνας, µέχρι την ηλικία του ενάµισι έτους, δεν παρατηρείται κάποιο 

παιδί µε µεγάλες αποκλίσεις στο µέγεθος του λεξιλογίου του σε σύγκριση µε τα παιδιά 
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της ηλικιακής οµάδας στην οποία ανήκει. Τα ευρήµατά µας συνάδουν µε αυτά των 

άλλων ερευνών καθώς φάνηκε ότι οι συµµετέχοντες της έρευνάς µας ακολουθούν κοινή 

πορεία σχετικά µε την ανάπτυξη λεξιλογίου. Προχωρώντας στις επόµενες ηλικιακές 

οµάδες, παρατηρούµε ότι υπάρχουν παιδιά που αποκλίνουν περισσότερο από τα 

υπόλοιπα της ηλικιακής οµάδας στην οποία ανήκουν, µε αποτέλεσµα αυτά να 

θεωρούνται ως παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να εµφανίσουν γλωσσική 

καθυστέρηση. 

Για τα παιδιά µε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση διαπιστώθηκε ότι τα 

αγόρια που χαρακτηρίστηκαν ως άτοµα που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση είναι περισσότερα από τα κορίτσια. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αγόρια 

είναι περισσότερα στα παιδιά που έχουν χαρακτηριστεί µε αργοπορία στον λόγο µε τη 

λίστα καταγραφής LDS (Klee et al., 1998. Rescorla, 1989. Rescorla & Alley, 2001. 

Rescorla et al., 1993). Σε επίπεδο πληθυσµού, στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι το φύλο 

και η πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση είναι ανεξάρτητα. ∆εν επηρεάζεται η 

πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση που δύναται να έχει ένα παιδί από το φύλο του. 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο του γονέα, για τα παιδιά µε πιθανότητα για 

γλωσσική καθυστέρηση, µετά τη µείωση των κατηγοριών φάνηκε ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό είχε γονείς απόφοιτους γυµνασίου και λυκείου και λιγότερα παιδιά είχαν γονείς 

απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ωστόσο, σε επίπεδο 

πληθυσµού, η καθυστέρηση λόγου είναι ανεξάρτητη από την εκπαίδευση των γονέων. 

Εποµένως, η εκπαίδευση των γονέων δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στα παιδιά µε 

πιθανότητα για αργοπορία στον λόγο. Όσον αφορά στα παιδιά που βρίσκονται σε 

επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα φοιτούν 
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σε βρεφονηπιακό/ νηπιακό σταθµό. Σε επίπεδο πληθυσµού όµως, δεν φάνηκε να υπάρχει 

σηµαντική σχέση µεταξύ της απασχόλησης του παιδιού και της καθυστέρησης λόγου. 

Η σύγκριση του εκφραστικού και του δεκτικού λεξιλογίου µεταξύ των παιδιών µε 

φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και των παιδιών µε πιθανότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση κατέδειξε ότι, και στις δυο οµάδες του δείγµατος, το δεκτικό λεξιλόγιο 

αναπτύσσεται νωρίτερα από το εκφραστικό. Ωστόσο, έγινε εµφανές ότι η διαφορά στην 

ανάπτυξη του δεκτικού έναντι του εκφραστικού λεξιλογίου ήταν µεγαλύτερη στα παιδιά 

που βρίσκονταν σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση. 

Και στις δυο οµάδες παιδιών (παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική εξέλιξη και 

παιδιά σε επικινδυνότητα για γλωσσική καθυστέρηση) υπήρχε µια αυξητική πορεία τόσο 

στο δεκτικό όσο και στο εκφραστικό λεξιλόγιο. Όσον αφορά στο δεκτικό λεξιλόγιο, είναι 

εµφανές ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση 

φτάνουν στο ίδιο σηµείο λεξιλογικής ανάπτυξης σε µεγαλύτερες ηλικίες. Σχετικά µε το 

εκφραστικό λεξιλόγιο, παρατηρείται ότι και οι δύο οµάδες µέχρι το ενάµισι έτος 

ακολουθούν κοινή πορεία και έπειτα προκύπτουν σηµαντικές διαφορές. Επιπροσθέτως, 

το µέγεθος του εκφραστικού λεξιλογίου των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα 

για γλωσσική καθυστέρηση φτάνει στο µισό των παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική 

εξέλιξη. 

Απόρροια όλων των παραπάνω είναι πως η πρώιµη ανίχνευση της πρώιµης 

γλωσσικής καθυστέρησης κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική ώστε να επιχειρείται µια 

πρώιµη παρέµβαση όπου απαιτείται. Αυτή θα έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να 

ξεπεράσουν εγκαίρως τις δυσκολίες τους ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα που 

διαφορετικά θα τα ακολουθούσαν σε όλη τους τη ζωή. Συµπερασµατικά, θα ήταν 
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ιδιαίτερα χρήσιµο, το εργαλείο CYLEX, που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, να 

προσαρµοστεί στην ελληνική γλώσσα, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη έλλειψη 

διαγνωστικών εργαλείων για το λεξιλόγιο των παιδιών στα τρία πρώτα έτη της ζωής 

τους. 

Τα ευρήµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά, αλλά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 

τον σχετικά µικρό αριθµό των παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα για γλωσσική 

καθυστέρηση στην παρούσα µελέτη καθώς επίσης και την ανοµοιογένεια που 

παρουσιάζουν τα παιδιά στη γλώσσα τους κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 

ζωής τους, η οποία δεν µπορεί να µας δώσει µια ισχυρή απόδειξη των ευρηµάτων παρά 

µόνο µια γενική εικόνα. Το γεγονός αυτό καθιστά χρήσιµη την αύξηση του αριθµού των 

εξεταζοµένων παιδιών σε πιθανό µελλοντικό στάδιο της παρούσας έρευνας. 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει κάποιους περιορισµούς. Γι’ αυτό, οι έρευνες που 

παρουσιάζονται θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάγνωσή της. Τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζουν συσχετίσεις και όχι αιτιώδεις σχέσεις. Ένας από τους περιορισµούς που 

αξίζει να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι το δείγµα απαρτίζονταν από πολύ λίγα παιδιά 

από αγροτική περιοχή σε σύγκριση µε τα παιδιά από αστική περιοχή. Επίσης, η 

τελευταία ηλικιακή οµάδα («3 ετών & 6 µηνών») περιελάµβανε πολύ λίγα άτοµα (N=2) 

και δεν µπορεί να χρησιµεύσει σε αναλύσεις. 

Κάποιες προτάσεις για µελλοντική έρευνα θα ήταν η αύξηση του αριθµού των 

συµµετεχόντων και η συλλογή δείγµατος από περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. 

Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιµο σε επόµενη έρευνα να χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση 

όλα τα δηµογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν και φάνηκε από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη λεξιλογίου. Επίσης, θα ήταν 
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ενδιαφέρον να γίνουν αναλύσεις και για τα τµήµατα του ερωτηµατολογίου που δεν 

αναλύθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα, όπως οι λέξεις που έγραψαν οι γονείς, οι φράσεις 

που χρησιµοποιούσαν τα παιδιά καθώς και οι «Μωρουδίστικες Λέξεις». Τέλος, θα 

έπρεπε να εξεταστούν τα παιδιά και µε άλλες µεθόδους για να αποκλειστούν οι 

πιθανότητες ύπαρξης κάποιας αναπηρίας και να γίνει σαφέστερη διάκριση των 

διαχωριστικών σηµείων που χρησιµοποιούνται για να εντοπιστούν τα παιδιά µε 

πιθανότητα για γλωσσική καθυστέρηση. 
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