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Πεξίιεςε ζηα ειιεληθά 

Σν κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο απνηειεί έλα θξηηήξην γισζζηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν  

αμηνπνηήζεθε  ζηελ παξνχζα έξεπλα κε θχξην ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Μεηαγξάθεθε θσλεηηθά θαη αλαιχζεθε ζην praat ν απζφξκεηνο ιφγνο 5 παηδηψλ κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

ηνπο κε ην  ινγνζεξαπεπηή θαη ινγνζεξαπεχηξηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ην 

κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο αλά παηδί θαη ηνπο ρνξεγήζεθε ην θσλνινγηθφ ηεζη 

(Π..Λ.1995) κε ηελ αλάιπζε ηνπ νπνίνπ πηζηνπνηήζεθε ε χπαξμε θάπνησλ θσλνινγηθψλ 

δηεξγαζηψλ, φπσο αληηθαηαζηάζεηο θαη παξαιείςεηο. Έπεηηα εμεηάζηεθε θαη δελ 

πηζηνπνηήζεθε ε χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο θαη ησλ 

θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ζεκεηψλνληαο ελδείμεηο φηη ην θξηηήξην απηφ δε κπνξεί λα 

πξνδηαζέζεη ηνλ εμεηαζηή γηα ηελ χπαξμε θσλνινγηθψλ δπζθνιηψλ. πλεπψο, ην παξφλ 

εχξεκα ζην δπζεχξεην απηφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί κία πξφθιεζε πνπ δίλεη ην 

πξνβάδηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Πεξίιεςε ζηα αγγιηθά 

MLUw is a criterion of language development, which was used to this study with main 

purpose to investigate the correlation between MLUw and phonological processes. 

Spontaneous speech of 5 children with autistic spectrum disorder and typical intelligence 

that were playing-reacting with their logopedists was written phonetically and analyzed in 

praat . Later MLUw of each child was calculated and the phonological test of (P.S.L., 

1995) was used and analyzed . Its results showed their phonological modifications, such as 

omission andsubstitutions. Then the correlation between MLUw and phonological  

modifications was examined and it was not certified, by making indications that  this 

criterion cannot predetermine the researcher about the existence of phonological 

difficulties.  In conclusion, this study to this difficult to find part of community is a 

challenge which sets the pace of further research. 
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1. Πξόινγνο 

Ζ γισζζηθή αλάπηπμε απνηέιεζε θαη απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ 

εξεπλεηψλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

κε ηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ (MLUm, MLUw, MLUs, MLU2m). Δθαξκφζηεθε ζε 

δηάθνξνπο πιεζπζκνχο θαη ππέδεημε ην γισζζηθφ ζηάδην- επίπεδν ζην νπνίν νη 

εμεηαδφκελνη βξίζθνληαη δηεπθνιχλνληαο θαη θαζνξίδνληαο ηελ παξέκβαζή ηνπο. Σν 

δήηεκα είλαη φηη νη δηάθνξνη ηξφπνη ππνινγηζκνχ θαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αλάιπζεο 

δελ ην αλέδεημε σο θξηηήξην ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ εθηφο απφ νξηζκέλεο έξεπλεο ζηηο 

νπνίεο έγηλαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θξηηεξίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ αλάγθε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.     

 ην παξφλ εθπφλεκα ινηπφλ, έρνληαο σο γλψκνλα ηελ πξνγελέζηεξε  θαη ζχγρξνλή 

έξεπλα ζα αμηνπνηεζεί ην θξηηήξην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο κεηξψληαο ην ζε ιέμεηο 

αλαινγηδφκελε ηελ κνξθνζπληαθηηθή πνιππινθφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. ηε 

ζπλέρεηα ζα ζπζρεηηζηεί κε ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ζην ζηαζκηζκέλν θσλνινγηθφ ηεζη θαη ζα γίλεη κία ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. πλεπψο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί αλ πθίζηαηαη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο ζηνλ απζφξκεηφ ηνπο ιφγν. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία κίαο ζθαηξηθφηεξεο εηθφλαο γηα ηηο 

γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή 

λνεκνζχλε θαη λα ηα εληζρχζεη βξίζθνληαο ηα ζεκεία φπνπ θσιχνληαη σο πξνο ηε 

θσλνινγία θαη ζε επίπεδν παξέκβαζεο.       

 Αθφκε, ζην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ηεξάζηηα παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ ηηο 

επραξηζηίεο κνπ ζηα άηνκα πνπ κε ζπλέδξακαλ φιε απηή ηελ πεξίνδν ηεο εθπφλεζεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Οθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ θα. Οθαιίδνπ Αξεηή 
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γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απηνχ ζέκαηνο θαη ηελ ζηήξημή ηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηαησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο. Δπίζεο επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην 

Βνγηλδξνχθα Ησάλλε ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ νπνίνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε 

έξεπλα απηή, θαζψο καο παξείρε ην δπζεχξεην απηφ δείγκα, θαη γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ. Αθφκε επραξηζηψ ηελ θα. Πεηεηλνχ γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο 

θαη  παξαηλέζεηο ηεο. Δπηπξφζζεηα επραξηζηψ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θπξίνπ 

Βνγηλδξνχθα θαη ινγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεχηξηεο ησλ παηδηψλ, θα. Καληάθνπ 

Φσηείλε, θ. Παπαξίδν Κσλζηαληίλν, θα. Κπβξαθίδνπ Διέλε,  θα. Σζηηηξψθε Αιίθε, ηνλ 

Άγγειν θαη ηε νθία, πνπ αιιειεπίδξαζαλ κε ηα παηδηά. Δπίζεο ζην ζεκείν απηφ πξέπεη 

λα επραξηζηήζσ θαη ηελ θα. Κνχπθα Γεσξγία, θα. Αδακίδνπ Υξηζηίλα γηα ηηο 

δηεπθξηλίζεηο ζηε ρνξήγεζε ηνπ Π..Λ. (1995) θαη ην Raven (2015). Δπραξηζηψ θαη ηελ 

γξακκαηεία θαη ηνπο ππεπζχλνπο ησλ δνκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ηζάμηεο επραξηζηίεο 

αλαινγνχλ ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηε ζπγθαηάζεζε θαη 

ζπλεξγαζία ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κνπ παξείρε 

ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ κνπ έδεηρλαλ 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο. 
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2. Δηζαγσγή 

Σν επίπεδν γισζζηθήο θαηάθηεζεο εμάξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. ηελ 

πξνγελέζηεξε έξεπλα ε αλάιπζε επεθηάζεθε ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνχο κε δηαηαξαρέο 

ηνπ ιφγνπ κε θχξηεο ηε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηελ εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή 

θαη ην ζχλδξνκν Down. Αθφκε, αμηνπνηήζεθε ε ρξήζε ηνπ MLU (κέζνπ κήθνπο 

εθθσλήκαηνο) σο δείθηε γισζζηθήο αλάπηπμεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξαρζεηζψλ ηνπο κνξθεκάησλ δηαηξεκέλσλ κε ην ζχλνιν ησλ θξάζεψλ 

ηνπο. Έπεηηα, πξνηάζεθε ε αμηνπνίεζε ηνπ ηζάμηνπ θξηηεξίνπ ηνπ γισζζηθήο 

αλάπηπμεο,ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο, ηνπ MLUw, ζε γιψζζεο κε ζχλζεηε 

κνξθνζχληαμε, φπσο ε ειιεληθή, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ησλ ιέμεσλ πξνο ηηο 

θξάζεηο ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ κειέηε ηεο γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε, 

αμηνπνηψληαο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ππνινγηζκέλν κε  ιέμεηο (MLUw), σο θχξην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν.        

 Πην αλαιπηηθά, ην παξφλ εθπφλεκα εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ 

γισζζηθήο αλάπηπμεο παηδηψλ ειηθίαο 7:5-10:8 εηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

θαη ηππηθή λνεκνζχλε. πγθεθξηκέλα ην επίπεδν γισζζηθήο αλάπηπμεο ζα ζηεξηρηεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο ην νπνίν απεδείρζε ηζάμην ηνπ 

πξνγελέζηεξνχ ηνπ θξηηεξίνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο- κνξθήκαηνο. 

 Καηφπηλ, ζα εμεηαζηνχλ νη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ κε ηε 

ρξήζε ηνπ θσλνινγηθνχ ηεζη (Π..Λ. 1995) θαη κεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

ζπγθξηζεί ε επίδνζή ηνπ κε ηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ θαζψο ην ηεζη είλαη ζηαζκηζκέλν, θαη 

αληηζηνηρίδεηαη ζε ειηθίεο φπνπ παξαηεξνχληαη νη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο. Πξνβιέπεηαη ε 

χπαξμε θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

πξνγελέζηεξσλ θαη ζχγρξνλσλ εξεπλψλ (Cleland et. al., 2010. Πέηζα, 2011). 
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 Δπαθφινπζα αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηνπ 

επηπέδνπ γισζζηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πνζφηεηα ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαζψο 

παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο θαη ζηα δχν απφ ηα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

(Foudon, Reboul, & Manificat, 2007. Kjelgaard,& Tager-Flusberg, 2001.Tager-Flusberg, 

2006).           

 Αθφκε, σο πξνο ηε δνκή ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο νθείιεηαη λα επηζεκαλζεί φηη 

ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

πξαθηηθφ.πγθεθξηκέλα ζην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, φπνπ πξψηα παξαηίζεηαη κία ελφηεηα ζηελ νπνία αλαιχνληαη ηα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ αλά ειηθηαθφ ζηάδην ζε αληηζηνηρία κε ην κέζν κήθνο 

εθθσλήκαηνο. Καηφπηλ αθνινπζνχλ ηα θσλνινγηθά ζηνηρεία ησλ παηδηψλ ζε αληηζηνηρία 

κε ηα ειηθηαθά ζηάδηα. ηε ζπλέρεηα, πεξηιακβάλεηαη κία ππνελφηεηα ζρεηηθά κε ηηο 

θσλνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη άιιε κία κε 

ηηο γισζζηθέο ηνπο δπζθνιίεο ζχκθσλα κε ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο.    

 Αθφκε, ππάξρεη κία ππνελφηεηα πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ 

ππνινγηζκνχ ηνπ  κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο.Δπίζεο αθνινπζεί κία αλάιπζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ θξηηεξίνπ 

MLUw (κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο) θαη ησλ εξεπλψλ πνπ ην ππνδεηθλχνπλ σο 

αμηφπηζην. Έπεηηα ππάξρεη κία ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

ηξφπνπ εθκαίεπζεο ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ.       

 ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κέξνο πνπ απνηειεί ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, 

παξαηίζεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο κε ηα εξσηήκαηα θαη ηηο ππνζέζεηο, ηα νπνία αθνινπζεί 

ε κεζνδνινγία πνπ επηκεξίδεηαη ζηηο ππνελφηεηεο ηνπ δείγκαηνο κε ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καηφπηλ αθνινπζεί ην πιηθφ πνπ αμηνπνηήζεθε κε ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. 
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Αθφκε, έπεηαη ε παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ επφκελε ελφηεηα παξαηίζεηαη ε 

ζπδήηεζε κε ηε ζπγθξηηηθή  αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ.Μεηά θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Δπίζεο 

ζηελ επφκελε ελφηεηα εθηίζεληαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Έπεηηα ππάξρεη κία 

ελφηεηα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη άιιε κία ελφηεηα κε ηνλ  επίινγν. Δληέιεη, 

θαηαγξάθεηαη ε ειιελφγισζζε θαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 
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3. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηελ ελφηεηα απηήλ πεξηγξάθεηαη ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη ζπλνπηηθά ε ζπγθξφηεζε ησλ πξνγελέζηεξσλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πνξηζκάησλ. 

3.1. Γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ αλά ειηθηαθό ζηάδην ζε αληηζηνηρία κε ην 

MLU 

Ωζηφζν, αλαγθαία θξίλεηαη ε δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιφγνπ 

ησλ παηδηψλ αλά ειηθηαθφ ζηάδην φπσο ηα επεζήκαλε ν Brown. ηε ζπλέρεηα βέβαηα ηα 

δηάθνξα θσλνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζα 

ζηεξηρηνχλ ζηελ κειέηε ηεο θα. Οθαιίδνπ θαη ζην ζηαζκηζκέλν ηεζη ηνπ Παλειιελίνπ 

πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ ηνπ 1995, θαζψο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ απφ γιψζζα ζε γιψζζα.

 Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ηα παηδηά έρνπλ «ηειεγξαθηθφ ιφγν θαη ζπλήζσο απαιείθνπλ 

ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο, φπσο άξζξα, βνεζεηηθά ξήκαηα, πξνζέζεηο, ζπλδέζκνπο». «χκθσλα 

κε ηνλ Braine ε παξαγσγή ησλ αλαθνξψλ ηνπο πνπ ζπλίζηαηαη απφ δχν ιέμεηο γίλεηαη κε 

έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηνχλ ην πξψην ή ην δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηνπο» (Packer, 

2001,p. 5). Δπί παξαδείγκαηη, αλαθέξνληαη νη εμήο «ζπρλέο ζρέζεηο θξάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά: Πξψηνλ ην ππνθείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε κία ιέμε πνπ δειψλεη 

δξάζε, ή κία ιέμε πνπ δειψλεη ηε δξάζε κε ηε ζπλνδεία ελφο αληηθεηκέλνπ, ή έλα 

ππνθείκελν πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα αληηθείκελν. Έπεηηα αλαθέξνληαη θαη θάπνηνη άιινη 

πηζαλνί γξακκαηηθνί ζπλδπαζκνί ζηνλ παηδηθφ ιφγν φπσο έλα ξήκα ή κία ιέμε πνπ 

δειψλεη ηε δξάζε ζε ζπλδπαζκφ κε κία ιέμε πνπ δειψλεη ηελ ηνπνζεζία, ή αθφκα θαη κία 

νπζία ή ην πεξηερφκελν κε κία ηνπνζεζία, θαζψο θαη ν θηήηνξαο κε ην αληηθείκελν ην 

νπνίν έρεη ζηε  θηήζε ηνπ. Δπίζεο αλαθέξνληαη νη εμήο πεξηπηψζεηο: έλα αληηθείκελν 

νπζία πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ φπσο ην θαηεγνξνχκελν, ή θαη θάπνην 
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δεηθηηθφ φπσο κία αλησλπκία καδί κε έλα αληηθείκελν ή νπζία » (Packer, 2001, p.6-7).

 Παξ’ φια απηά, φπσο πξναλαθέξζεθε ν ιφγνο πνπ ζα αμηνπνηεζεί ε παξαπάλσ 

κέζνδνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ MLUw απνδίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ κνξθνζπληαθηηθή 

πνιππινθφηεηα ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο.  πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή γιψζζα πεξηέρεη 

31 ζχκθσλα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα αιιφθσλα, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα έξξηλα 

ζχκθσλα ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζσπηθή νκηιία αιιά θαη ηελ δηάιεθην θάπνηνπ 

(Mennen, Okalidou, 2008, p.399). Αθφκε δηαζέηεη 5 θσλήεληα  θαη δηθζφγγνπο ηα νπνία 

παξαγάγνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν άξζξσζεο, φπσο 

ζπλνςίδεηαη ζην θσλεεληηθφ ηξαπέδην (Mennen, Okalidou, 2008,p.401).     
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3.2 Φσλνινγηθά ζηνηρεία παηδηώλ ζε αληηζηνηρία κε ηα ειηθηαθά ζηάδηα  

Έπεηηα, ππνγξακκίδεηαη πσο  απαξαίηεηε είλαη ε θσλνηαθηηθή δνκή κε πνηθίιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αιιά πξψηηζην ην ζπλδπαζκφ πκθψλνπ Φσλήεληνο θαη πάιη πκθψλνπ 

(Mennen, Okalidou, 2008, p.400). Δπίζεο, νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε θαη ηελ ζεκαζία 

ηνπ ειιεληθνχ ηφλνπ θαζψο πνιιέο θνξέο παξαηεξνχκε φηη ζε νξηζκέλεο ιέμεηο, πνπ 

απνθαινχληαη νκφερεο, ην κνλαδηθφ δηαθξηηηθφ ζηνηρείν είλαη ν ηφλνο π.ρ. θχκα, θπκά.           

Αθφκε ε γξαθή απαξηίδεηαη απφ 24 γξάκκαηα ηα νπνία ζπρλά αληηζηνηρνχλ ζηνλ ίδην ήρν 

γεγνλφο πνπ φπσο θαηαλννχκε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε νξηζκέλεο θνξέο (Mennen, 

Okalidou, 2008, p.402). Οη δηάθνξεο δηάιεθηνη, πνπ αλαιχνληαη εθηελψο ζηελ έξεπλα 

(λφηηεο, βφξεηεο δηάιεθηνη θαη ε θππξηψηηθε ειιεληθή (Mennen,Okalidou, 2008, p.402-

403), απνηεινχλ κία πηζηή απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πιαίζην θαη ν ηφπνο θαηαγσγήο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθιίζεηο απφ ηελ  θνηλή δηάιεθην θαη λα επεξεάζεη ηελ 

δηαθνξεηηθή παξαγσγή θάπνηνπ, ζπλεπψο επεξεάδεη θαη ν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφο 

παξάγνληαο.           

 ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη δχν αλαιπηηθνί πίλαθεο, ζηνλ πξψην απφ ηνπο νπνίνπο 

εθηίζεληαη ηα δεδνκέλα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηα γισζζηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

ζπκθψλσλ, ελψ ζηνλ δεχηεξν ππάξρνπλ ηα γισζζηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ (Mennen, Okalidou, 2008, p.403-405).  

 Αμηνζεκείσηε αθφκε, θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ζπλαληψληαη αλά ειηθηαθή νκάδα θαζψο θαη ε αθξηβήο θσλεηηθή αλάπηπμε ζε θάζε 

ζηάδην κε ηνπο λένπο θζφγγνπο πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη ζηελ θάζε κία. Απηφ ζπλδξάκεη 

λα θαηαλνήζνπκε πφηε έλα παηδί είλαη ηππηθήο αλάπηπμεο ή απνθιίλεη απφ ηελ νξζή 

γισζζηθή αλάπηπμε. Δπηζεκαίλεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνθηάηαη σο ην 7
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο (Mennen, Okalidou, 2008, 

p.407). πλεπψο, απηφ ππνδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ζηάδην απηφ γηα ηελ νξζή 
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γισζζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ θαη θάηη ηέηνην θαηεπέθηαζηλ ζα κπνξνχζε λα 

θηλεηνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ 

θαη ηελ ινγνζεξαπεία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα  κίαο νκαιήο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπκβίσζεο κε ην θνηλσληθφ ηνπ ζχλνιν. Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη ηνλ 

απψηεξν ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο κέζα απφ ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ δείθηε 

MLUw κπνξεί λα εθδεισζνχλ θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο γισζζηθέο δπζθνιίεο θαη λα 

νδεγεζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θσλνινγηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ απηηζκνχ.       

 Αλαγθαία θξίλεηαη ε αλαθνξά ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο θαη νη 

ρξνλνινγηθέο ειηθίεο ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο λα ηα έρνπλ 

θαηαθηήζεη, γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο ζπγθιίλνπλ ή 

απνθιίλνπλ απφ ηηο επηδφζεηο εθείλσλ.       

 Δπηπξφζζεηα, εμίζνπ επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ησλ 

Stavrakaki, Okalidou (2016), ε νπνία  ζηεξίρηεθε ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

πξνεγνπκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γχξσ απφ ην ζέκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθνχ 

ηνπο OSTcorpus, 2013.        

 Πξψηα ηαμηλφκεζαλ ηα βαζηθά γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ειηθίεο πνπ 

αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ απφ ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. ην πξψην ζηάδην πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ειηθία 1:7 έσο θαη 1:11 παξαηεξείηαη ε αξθεηά πξψηκε γισζζηθή 

αλάπηπμε ηεο φςεο ζηα παηδηά, ην νπνίν πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγεί σο ζηνηρείν ηνπ ιεμηθνχ  

θαη φρη δνκηθφ ζηνηρείν. ηε ζπλέρεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία 

πνπ δείρλνπλ θαηάθηεζε ησλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξφλνπ ζην πξψηκν ζηάδην ηεο 

γισζζηθήο ηνπο απηήο αλάπηπμεο (Stavrakaki, Okalidou, 2016, p.33). Αθφκε, αλ θαη 

παξαηεξείηαη ζε απηφ ην ρξνλνινγηθφ ζηάδην ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ ηξίηνπ εληθνχ 

πξνζψπνπ. Ωζηφζν,  θαίλεηαη φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 
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επίπεδν σο πξνο ηελ ζπκθσλία ξήκαηνο- ππνθεηκέλνπ, θαζψο νξηζκέλα απφ απηά 

εκθαλίδνπλ αξθεηά πξψηκε αλάπηπμε φισλ ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνζψπσλ ηνπο επηηπγράλνληαο ηελ ζσζηή ζπκθσλία ξήκαηνο- ππνθεηκέλνπ (Stavrakaki, 

Okalidou, 2016, p.34). ρεηηθά κε ηα άξζξα παξαηεξείηαη φηη ζε απηφ ην ζηάδην ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ νξηζηηθψλ, αφξηζησλ θαη θιηηηθψλ άξζξσλ. 

Απνδεηθλχεηαη ηειηθψο φηη ζηελ ειηθία ησλ 1:7-1:11 δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πιήξσο ε 

ζπκθσλία ξήκαηνο- ππνθεηκέλνπ, ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηα άξζξα.  

 Έπεηηα, αθνινπζεί ην δεχηεξν ζηάδην ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ειηθίεο ησλ 

2:00-2:6. ην ζεκείν απηφ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παηδηά απέθηεζαλ ηνλ ρξφλν, αιιά 

παξαηεξνχληαη θάπνηεο δπζθνιίεο αθφκα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ κέιινληα. Αθφκε ζηε 

ζπκθσλία ξήκαηνο ππνθεηκέλνπ δελ εκθαλίδνληαη πιένλ ελ γέλεη δηάθνξα ιάζε, αλ θαη ε 

ρξήζε ηνπ δεπηέξνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Ωο πξνο ηα νξηζηηθά 

άξζξα ππάξρεη πνιχ θαιή επίδνζε θαη θαιή ρξήζε, φκσο ηα θιηηηθά άξζξα απνθηνχληαη 

κεηά ηελ ειηθία ησλ 2:1, ζπλεπψο φρη ζηελ αξρή ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ (Stavrakaki, 

Okalidou, 2016, p.36).        

 Καηφπηλ αλαιχεηαη ην γισζζηθφ ζηάδην πνπ θαιχπηεη ηηο ειηθίεο ησλ 2:7 έσο 3:00.  

Πιένλ εδψ ηα παηδηά έρνπλ απνθηήζεη νινζρεξψο ηε ζπκθσλία ξήκαηνο- ππνθεηκέλνπ, 

φκσο εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα ην δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν. Απηφ 

ηειηθά απνδίδεηαη ζηελ επηξξνή σλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν 

εθηπιίζζεηαη ε ζπδήηεζε. Άιισζηε είλαη  δχζθνιν γηα έλα παηδί λα απεπζπλζεί ζε έλαλ 

ελήιηθα ζην δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν, σο έλδεημε επγέλεηαο (Stavrakaki, Okalidou, 

2016, p.37).          

 ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ιεπηνκεξψο ηα γισζζηθά ζηνηρεία ελφο παηδηνχ κε 

εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηα γισζζηθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο, Τπνγξακκίδεηαη ε γισζζηθή θαζπζηέξεζε θαη ε δπζθνιία ζηελ 
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ζπκθσλία ξήκαηνο- ππνθεηκέλνπ θαη ζηε ρξήζε ησλ άξζξσλ (Stavrakaki, Okalidou, 2016, 

p.38). Απηφ ην γεγνλφο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπκθσλία κε ηα πξναλαθεξφκελα ζρεηηθά κε 

ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε sli θαη ζπκίδνπλ ηελ δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλα παηδηά κε  δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, πξνμελψληαο ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ  δηαθφξσλ.        

 Δλ θαηαθιείδη, ε έξεπλα απηή παξαζέηεη έλα πίλαθα ζηνλ νπνίν ζπλνςίδνληαη ηα 

γισζζηθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ θαη ηα δηάθνξα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απέθηεζαλ ή 

θαη φρη, ζχκθσλα κε ην Gr- LARSP. Απηφο ν πίλαθαο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηελ  κεηαγελέζηεξε έξεπλα πνπ ζα αθνξά ζηελ εμέηαζε παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ή 

αθφκα θαη ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ παηδηψλ απηψλ κε εθείλα πνπ έρνπλ θάπνηα 

δηαηαξαρή ηεο επηθνηλσλίαο (Stavrakaki, Okalidou, 2016, p.39).   

 Αληίζηνηρα, κία έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ζε Διιελφπνπια θαη απνζθνπεί λα δηαπηζηψζεη αλ ηα παηδηά απηά έρνπλ 

θαηαιεπηφ ιφγν, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηά ηα 2:5 ρξφληα αξρίδεη λα γίλεηαη πην 

θαηαιεπηή ε νκηιία ηνπο. πλεπψο, ν ειηθηαθφο παξάγνληαο επεξεάδεη ζεκαληηθά, θαζψο 

φζν κεγαιψλνπλ ηφζν πην εχθνια απνδίδνπλ ην λφεκα  (Εαξνγηάλλε, 2013, ζ. 17-19). Οη 

απιέο ηνπο θξάζεηο πνπ πεξηζζφηεξν είλαη επαλαιήςεηο ή θαη κνλνιεθηηθέο πξνηάζεηο 

πηζηνπνηνχλ φηη δπζθνιεχνληαη ηα παηδηά ζε πξνζρνιηθφ επίπεδν λα δνκήζνπλ κία 

πξφηαζε. Απηφ σζηφζν, αληηκεησπίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ ζσζηφηεξε ζχληαμε ησλ 

πξνηάζεσλ απφ ηα παηδηά πνπ ήηαλ άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ, γηα απηφ ην ιφγν ππάξρνπλ θαη 

απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο (Εαξνγηάλλε, 2013, ζ. 18).    

 πλεπψο, ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ εξεπλψλ σο πξνο ηα θξηηήξηα 

εμέηαζεο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη σο πξνο ηελ κεζνδνινγία 

ηνπο, πνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε εξεπλεηή θαη εξεπλήηξηαο. Σα 

ζηνηρεία απηά αιιάδνπλ αλάινγα θαη κε ηελ γιψζζα πνπ εμεηάδεηαη γηα απηφ ην ιφγν ζηε 
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δηθή καο έξεπλα πξφθεηηαη λα ζπλεθηηκεζνχλ απηνί νη παξάγνληεο θαη λα αθνινπζήζνπκε 

κία  κεζνδνινγία πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ζηφρνπο ηνπ δηθνχ καο εξεπλεηηθνχ 

ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη ιφγνη επηινγήο ηνπ θξηηεξίνπ κέζνπ κήθνπο 

εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ζα παξαηεζνχλ ζπγθξηηηθά θαη έπεηηα ζα αλαιπζνχλ κε ηηο 

αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο ηα πνξίζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ πνπ έθξηλαλ σο 

αμηφπηζην ην θξηηήξην ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο. 
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3.3 Φσλνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

 Δπίζεο επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηηο 

θσλνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Πην αλαιπηηθά, 

αλαθέξεηαη ε δπζθνιία ζηε κειέηε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζην νπνίν εληνπίδνληαη 

θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη πξαγκαηνινγηθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη  κεγάιε 

πνηθηινκνξθία ζηε γισζζηθή αλάπηπμε (Tager-Flusberg, 2006).     

 πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρνπλ δχν νκάδεο ζηε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Ζ  κία ππν-νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηππηθφ ιφγν φκνην κε εθείλν ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη νλνκάδεηαη ALN (autistic children without language 

impairement). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη θαη κία  δεχηεξε νκάδα ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ αιιά θαη απφ θάπνηεο θσλνινγηθέο 

δπζθνιίεο, φπσο ε παξάιεηςε κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ιέμεηο, ελψ παξάιιεια 

εκθαλίδνπλ θαη  γισζζηθή θαζπζηέξεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά παξαπέκπνπλ ζε 

αληίζηνηρεο δπζθνιίεο ηνπ πιεζπζκνχ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή, sli.Σελ ηειεπηαία 

απηή νκάδα, πνπ απνηειείην απφ παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη κε 

γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο, ηελ νλφκαζε ALI (autistic 

children with language impairement) (Tager-Flusberg,2006, p.220) θαη απφ ηηο Kjelgaard, 

Tager-Flusberg δηεξεπλήζεθε  ν ιφγνο πνπ ε νκάδα απηή παξνπζίαζε ρακειή επίδνζε 

ζηελ επαλάιεςε  ςεπδνιέμεσλ  (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Tager-Flusberg, 2006, p.221), 

φπσο ε νκάδα εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο ζχκθσλα κε ηνπο  Bedore, Leonard, (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Tager-Flusberg, 2006, p.221).      

 Ζ ηειεπηαία απηή  νκάδα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη εηδηθή γισζζηθή 

δηαηαξαρή ALI (autistic children with language impairement) είρε ηηο ίδηεο θσλνινγηθέο 

δηεξγαζίεο κε ηελ νκάδα ηελ νκάδα ηεο εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο sli (speech 

language impairement), κε θπξίαξρεο ηηο απαιείςεηο  θαη αληηθαηαζηάζεηο θσλεκάησλ πνπ 
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κπνξεί λα νθεηιφηαλ θαη ζηελ δπζθνιία λα αλαηξέμνπλ ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

βξαρχρξνλεο ιεθηηθήο κλήκεο ηνπο ζην ιεμηθφ θαη λα βξνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε (Tager-

Flusberg, 2006, p.221). Οκνηφηεηα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

εληνπίζηεθε θαη ζηελ εμέηαζε ηεο γισζζηθήο ηνπο επίδνζεο ζε κνξθνινγηθά ηεζη, 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξίηνπ εληθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ επηζήκαηνο ηνπ 

ανξίζηνπ, ηα νπνία απνδίδνληαη ίζσο ζε γελεηηθέο θαη εγθεθαιηθέο νκνηφηεηεο κε 

αζπκκεηξία ζηνλ κεησπηαίν ισβφ (Tager-Flusberg, 2006, p.222-223).  

Δπίζεο αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε έξεπλα ησλ  Cleland, Gibbon, Peppé, Sue, O'Hare, 

Rutherford (2010) πνπ ζπκπέξαλαλ φηη ην 12%  ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο είραλ ελζσκαησκέλεο ζηνλ ιφγν ηνπο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο, πνπ ζπλέθιηλαλ 

κε ηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπο, ελψ ην 41%  πιεηνςεθνχζε θαη ππνδείθλπε κε 

αλαπηπμηαθέο θσλνινγηθέο απνθιίζεηο, φπσο ξηληθή εθθπγή. Σα ιάζε απηά ηα απέδσζαλ 

ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο νκηιίαο άξα θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ αηφκσλ 

κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ιφγσ  ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δπζθνιηψλ.  

Αθφκε, νη εξεπλεηέο απέδσζαλ ηα θσλνινγηθά ιάζε θαηζε γισζζηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο ηελ επηξξνή θάπνηαο δηαιέθηνπ ή θαη ζε λεπξναηζζεηήξηεο δπζθνιίεο πνπ ζπρλά 

δηαζέηνπλ. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ή θαη φρη ζην 

πιαίζην ηεο ζπλλνζεξφηεηαοηα δχν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ησλ 

αλαπηπμηαθψλ θαη κε θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ελψ παξάιιεια ζέηνπλ θαη έλαλ 

θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην δήηεκα ηνλίδνληαο φηη «ηα άηνκα κε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη κε δηαηαξαρέο ζηνλ ιφγν ηνπο αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο νη νπνίεο πξέπεη λα δηαγηγλψζθνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη εγθαίξσο» 

(Clelandetal., 2010,p.9).       

 Δπηπξφζζεηα, νη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο  ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο,  είηε επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά είηε κε ιεθηηθά, εληνπίδνληαη σο πξνο ηα πξφζσπα 
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θαη ηνπο ρξφλνπο, κε επαθφινπζν ζπρλά λα παξαιείπνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ιέμεηο, φκσο «σο 

πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κνξθεκάησλ ππάξρεη κία ζηαζεξφηεηα ηφζν ζηα άηνκα κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο φζν θαη ζε εθείλα ηππηθήο αλάπηπμεο» (Bartolucci, 

Pierce,Streiner, 1980, p.39).         

 Αθφκε, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηελ χπαξμε θάπνησλ θσλνινγηθψλ θαη 

θσλεηηθψλ ιαζψλ ζηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζηα νπνία πιεηνςεθνχλ 

νη αληηθαηαζηάζεηο θζφγγσλ (gliding, δειαδή αληηθαηάζηαζε ηνπ r, l κε w, j ζε πνζνζηφ 

25%), έπεηηα αθνινπζνχλ νη  απινπνηήζεηο ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ (cluster 

reduction ζε πνζνζηφ 15%) θαη θαηφπηλ αθνινπζεί ε πηψζε ηνπ ηειηθνχ ζπκθψλνπ (final 

consonant deletion ζε πνζνζηφ 10%) (Cleland et. al., 2010,  p.6). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη θχξηα γιψζζα ηελ 

ειιεληθή εληνπίδνληαη ηα ίδηα ιάζε κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά εκθάληζεο. πγθεθξηκέλα, ε 

ειιεληθή έξεπλα ππνδεηθλχεη σο ζπλεζέζηεξα ιάζε «ηελ απνθνπή (36%), ηελ 

αληηθαηάζηαζε (28,7%) θαη έπεηηα ηελ αιινίσζε (13,7%)  κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ, θαζψο  

θαη ηελ αιινίσζε (17,5%), ηελ αληηθαηάζηαζε (3,6%) θαη έπεηηαηελ απνθνπή ησλ 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ» (Πέηζα & Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, 2011, ζ.45).   

 Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ηα εθηά 

παηδηά απφ ηα ζπλνιηθφ δείγκα ησλ δεθαπέληε παηδηψλ δελ παξνπζίαζαλ θσλνινγηθά 

ιάζε. ηα ππφινηπα παξαηεξήζεθε φηη απνπζίαδαλ νη παξαθάησ θζφγγνη, ζε δχν παηδηά 

απφ ηα νρηψ απνπζίαδε ην παιιφκελν θαηληαθφ /r/, ζε ηξία παηδηά ην πξνζηξηβφκελν 

θαηληαθφ /ts/, ζε ηέζζεξα απφ ηα νρηψ ην πξνζηξηβφκελν θαηληαθφ /dz/, ζε ηξία παηδηά 

απνπζίαδε ην ζηηγκηθφ νπξαληθφ /ɟ/, ζε δφο απουςίαζε το ςτιγμικό υπερωικό /g/ , το ςτιγμικό 

διχειλικό/b/, το ςτιγμικό οδοντικό /d/, το τριβόμενο οδοντικό /ð/απνπζίαδαλ απφ ην ιφγν ελφο 

παηδηνχ, θαζψο θαη ζην ιφγν ελφο παηδηνχ εληνπίζηεθε ε απνπζία ησλ εμήο θζφγγσλ, ηνπ 

ηξηβφκελνπ θαηληαθνχ /z/ θαη ηνπ πιεπξηθνχ νπξαληθνχ /ʎ/ (Πέηζα & Οθαιίδνπ, 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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2011.Πέηζα, 2011, ζ. 41).       

 Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα παξνπζίαζαλ πεξηζζφηεξν ζπρλά θάπνηεο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο 

ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο. πγθεθξηκέλα, ππεξηεξνχζαλ ηα ιάζε κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ 

έλαληη ησλ δηεξγαζηψλ ζηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. Ωο πξνο ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

δειαδή ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο απνδείρζεθε φηη πην 

ζπρλή ήηαλ ε απνθνπή θζφγγνπ, έπεηηα αθνινπζνχζαλ νη αληηθαηαζηάζεηο θαη νη 

αιινηψζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο πξνο ηε δεχηεξε πεξίπησζε ησλ ιαζψλ ζηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα δηαπηζηψζεθε φηη πην ζπρλή ήηαλ ε παξαπνίεζή ηνπο, κεηά 

αθνινπζνχζαλ σο ιηγφηεξν ζπρλέο νη αληηθαηαζηάζεηο θαη νη απνθνπέο.   

 Αθφκε αμηνζεκείσηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ θσλνινγηθψλ 

ιαζψλ ησλ παηδηψλ ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ιφγν θαη ζηε θσλνινγηθή δνθηκαζία (Π..Λ. 

1995). Γηαπηζηψζεθαλ πεξηζζφηεξεο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ζην ηεζη απφ φηη ζηνλ 

ειεχζεξν ιφγν ζηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη θαηέθεπγαλ ζηελ επηινγή ησλ πην γλσζηψλ ηνπο 

θζφγγσλ. Δπίζεο, ζηα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ είραλ πςειέο 

επηδφζεηο ζηνλ απζφξκεην ιφγν παξαηεξήζεθαλ ιίγα ιάζε σο πξνο ηελ άξζξσζή ηνπο 

( Πέηζα & Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα Α., 2011, ζ.42).       

 Έπεηηα, αλαιχεηαη ε ζπρλφηεηα θσλνινγηθψλ ιαζψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζπκκεηερνπζψλ ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε θαη ζηε θσλνινγηθή δνθηκαζία ηφζν σο πξνο 

ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο φζν θαη σο πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. Δλ’ νιίγνηο, 

σο πξνο ηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή ζηελ ειεχζεξε ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθαλ σο 

ζπρλφηεξα ιάζε κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ νη αληηθαηαζηάζεηο θαη έπεηηα σο ιηγφηεξν ζπρλέο 

αθνινπζνχζαλ νη παξαιείςεηο θαη αιινηψζεηο. Αληίζεηα, σο πξνο ηε δεχηεξε πεξίπησζε, 

ηεο θσλνινγηθήο δνθηκαζίαο απνδείρζεθαλ πην ζπρλέο νη απνθνπέο θαη θαηφπηλ 

αθνινπζνχζαλ νη αιινηψζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο σο ιηγφηεξν ζπρλέο. Αληίζηνηρα σο 
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πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ 

ιαζψλ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη ζηε δνθηκαζία. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθαλ σο πην 

ζπρλέο νη παξαπνηήζεηο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξεο ζηε θσλνινγηθή δνθηκαζία. Αθφκε 

αμηνπξφζεθην είλαη ην απνηέιεζκα φηη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν 

έπξαηηαλ ιηγφηεξεο αληηθαηαζηάζεηο ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ απφ εθείλα πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ (Πέηζα & Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, Α, 2011, ζ. 43-45).   

 Καηφπηλ, παξαηίζεηαη έλαο αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηνπο θζφγγνπο ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδνληαλ θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ειεχζεξε 

ζπδήηεζε. Απνδείρζεθε φηη ππεξηεξνχζαλ σο πξνο ηε ζπρλφηεηάο ηνπο ηα ιάζε ζηνπο 

θαηληαθνχο θζφγγνπο κε θχξην ην / r /, αθνινπζνχζαλ ηα πξνζηξηβφκελα /ts//dz/  ηα 

νδνληηθά κε θχξην ην /ζ/ θαη ηέινο ην αιιφθσλν έξξηλν ρεηινδνληηθφ/ ɱ/ (Πέηζα & 

Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, 2011, ζ. 46-47).      

 πλεπψο, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαηέρνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηε θσλνινγία, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο 

θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ιφγν ηνπο. Δπνκέλσο, ζηεξηδφκελνη ζηα 

πξνεγνχκελα επξήκαηα ηεο Πέηζα &  Οθαιίδνπ (2011). Πέηζα (2011), φηη δειαδή ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ απζφξκεην ιφγν είραλ ιηγφηεξα θσλνινγηθά ιάζε απφ 

εθείλα πνπ δε ζπκκεηείραλ,  νη ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη  νη εμήο θαη 

αλακέλεηαη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ: Ζ ζρέζε θσλνινγίαο θαη  γιψζζαο κπνξεί λα 

πθίζηαηαη; Σα παηδηά πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν MLUw έρνπλ θαιχηεξεο θσλνινγηθέο 

επηδφζεηο; Σα παηδηά πνπ έρνπλ ρακειφηεξν MLUw έρνπλ ρακειφηεξεο θσλνινγηθέο 

επηδφζεηο; Πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ.      

    

 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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3.4 Γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο 

ζύκθσλα κε ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο       

 Αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ ηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο αληηκεησπίδνπλ ζε ζρέζε κε ην κέζν 

κήθνο εθθσλήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε θαζπζηεξεκέλε απφθηεζε ηεο γιψζζαο απνηειεί 

έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκηινχλησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο. Ζ παξαγσγή ηεο πξψηεο ιέμεο, θαζψο θαη νη πξψηνη ζπλδπαζκνί ησλ ιέμεσλ 

εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ απφ ηα παηδηά κε Asperger θαη εθείλα ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. 

 Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε θάπνηα νκνηφηεηα σο πξνο ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο ησλ νκηινχλησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη εθείλσλ κε 

εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή, φπσο απεδείρζε απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο 

εθθσλήκαηνο κνξθήκαηνο,ηνπ MLU m, πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ην νπνίν απνηειεί 

θξηηήξην εμέηαζεο ηνπ επηπέδνπ κνξθνζπληαθηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη  πξνθχπηεη 

απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθεκάησλ πξνο ηηο αλαθνξέο (Foudon, Reboul, 

Manificat, 2007. Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001. Tager-Flusberg, 2006). Παξάιιεια 

επηζεκαίλεηαη ε παξνπζία πνιιαπιψλ θαηλνηχπσλ ζηε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ λνεκνζχλε (Kjelgaard, &Tager-Flusberg, 2001. Rapin, Dunn, Allen, 

Stevens, &Fein, 2009).       

 πλνςίδνληαο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαζψο θαη 

ε εμέηαζε ηεο δηαηαξαρήο ππφ δηαθνξεηηθή γσλία θαη κε δηαθνξεηηθή κέζνδν νδεγνχλ ζε 

έλαλ πξνβιεκαηηζκφ επί ηνπ ζέκαηνο. Γειαδή, νη «ελδνθαηλφηππνη» ηνπ απηηζκνχ 

απνδεηθλχνπλ ηελ δπζθνιία λα δηεξεπλεζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί απηή ε δηαηαξαρή ηεο 

επηθνηλσλίαο ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ 



26 
 

θάζκαηνο.Γηα απηφ ην ιφγν, επηκεξίδνπκε ηα γισζζηθά νιηζζήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ 

κφλν ζην ηκήκα ηεο θσλνινγίαο, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πσο εληνπίδνληαη 

άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή θσλνινγηθή 

ηθαλφηεηα θαη ηαπηφρξνλα άιια άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ θαηέρνπλ 

έλα εμαηξεηηθά ειιηπέο θσλνινγηθφ ζχζηεκα, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ πξνγελέζηεξε 

έξεπλα (Rapinetal. 2009, pp.67-68, 79).        

 Δλ θαηαθιείδη, ηα παξαπάλσ επξήκαηα ππξνδνηνχλ ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα πξνζαξκνζκέλε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, 

απνζθνπψληαοζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπκήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπ κε ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θάζε εμεηαδφκελνπ ή ηεο 

θάζεεμεηαδφκελεο, φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηε θσλνινγηθή δνθηκαζία (Π..Λ.,1995), 

θαηαιήγνληαο ζε κία δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, 

ηνπ MLUw θαη ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ησλ πέληε αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε.     
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3.5 Οξηζκόο ησλ ηξόπσλ ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο θαη 

πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο 

ην ζεκείν απηφ αλαγθαία θξίλεηαη ε δηεπθξίληζε φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θξηηήξην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο (MLUw), αληί γηα ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο κνξθήκαηνο (MLUm), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θφξνλ πξηλ ηνλ Brown  (Parker, Brorson, 2005). πγθεθξηκέλα, ην 

MLUw πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιέμεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ  

θξάζεσλ. πλεπψο, απνηειεί δείθηε γισζζηθήο αλάπηπμεο, θαζψο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαπηζηψλεηαη ην γισζζηθφ  επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ην άηνκν (Condouris, Meyer, 

&Tager-Flusberg, 2003. Gabig, 2013).  Γειαδή, ε «αχμεζε ησλ αλαθνξψλ ζπλεπάγεηαη 

ηελ απφθηεζε θαηλνχξηαο γλψζεο» (Tager-Flusberget. al., 1990,  p.7).   

 Ζ αμηνπνίεζε ηνπ MLUw απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ππνινγηζκφο ησλ ιέμεσλ 

σο απηνηειψλ ηκεκάησλ ηνπ ιφγνπ είλαη πνιχ πην επθξηλήο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ  κήθνποεθθσλήκαηνο ππνινγηζκέλν κε κνξθήκαηα, ζε κία γιψζζα κε 

κνξθνζπληαθηηθή πνιππινθφηεηα, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα (Mennen, Okalidou, 

2008).           

 Αθφκε ην MLUm2 παξνπζηάδεηαη σο  έλα άιιν ελαιιαθηηθφ θξηηήξην γισζζηθήο 

αλάπηπμεο, πνπ είλαη θαηαιιειφηεξν “φηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

απνηειείηαη απφ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο”(Kemeny, 2007, p.25).   Πην αλαιπηηθά, ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, MLUm2, ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο ηηο επαλαιήςεηο ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, ηηο επαλαιήςεηο ηνπ ελήιηθα πνπ ζπλνκηιεί κε ην παηδί, 

κνλνιεθηηθέο θξάζεηο θαη ειιηπείο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε κίαο πιεξνθνξίαο (Wh- questions) (Johnston,2001, pp.158-159) . Αθφκε, 

δηαθέξεη απφ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο κνξθήκαηνο (MLUm) θαη ιέμεο (MLUw) 

θαζψο εθείλα ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ απζφξκεην ιφγν, ελψ απηφ εμ νξηζκνχ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
mailto:cheryl.gabig@lehman.cuny.edu%20ctgabig@optonline.net
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ζηεξίδεηαη ζηε ζπλνκηιία κε ηνλ ελήιηθα, γηα απηφ ην ιφγν ηίζεληαη απηνί νη πεξηνξηζκνί 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ φζν ην δπλαηφλ 

αλεπεξέαζηα απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ελήιηθα ζπλνκηιεηή ηνπ. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ην θξηηήξην απηφ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ζε πεξηπηψζεηο αλάιπζεο ηνπ 

πξνηξεπφκελνπ ιφγνπ.       

 Δπνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

ηηκή ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο: «ην πξψην ζηάδην ππάξρνπλ νη ξφινη κε ζεκαζία 

θαη νη γξακκαηηθέο ζρέζεηο MLU: 1.0 – 2.0, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηηο εμήο ειηθίεο ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, 15-30 κελψλ. ην δεχηεξν ζηάδην ππάξρνπλ ηα γξακκαηηθά 

κνξθήκαηα θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο. MLU: 2.0 –2.5, πνπ αληηζηνηρεί ηνπο 28-36 

κήλεο ειηθηαθά. ην ηξίην ζηάδην ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άξλεζε ηελ εξψηεζε θαη ηελ 

πξνζηαγή ζρεκαηίδνληαο απιέο πξνηάζεηο. MLU: 2.5 –3.0, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνπο 36-

42 κήλεο. ην ηέηαξην ζηάδηνMLU:3.0-3.7 , ηα παηδηά ειηθίαο 40 -46 κελψλ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αμηνπνηνχλ ηε κία πξφηαζε σο ζπκπιήξσκα κέζα ζε κία άιιε κε ζπγθεθξηκέλε 

ζεκαζία θαη γξακκαηηθφ ξφιν (έλζεζε ηεο πξφηαζεο). Σειηθά, ζην πέκπην 

ζηάδηνMLU:3.7-4.5, πιένλ ηα παηδηά ειηθίαο 42-52 κελψλ, ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδέζκνπο 

θαη επηηπγράλνπλ ηελ ζχλδεζε απιψλ πξνηάζεσλ». Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ην 

θάζε παηδί απνηειεί έλα εμαηνκηθεπκέλν δηαθξηηφ πεξηζηαηηθφ (Larranaga, Guijarro-

Fuentes,2012, p.26. Packer, 2001,  p.12).       

 Παξ’ φια απηά, είλαη αληηιεπηφ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα ειηθηαθά ζηάδηα είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο 

εθθσλήκαηνο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, γηα  απηφ ην ιφγν αλαθέξνληαη πιεξνθνξηαθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο απηήο αλαζθφπεζεο. Ωζηφζν, αλ δε γίλνπλ ππνινγηζκνί 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα δε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηα γισζζηθά απηά ζηάδηα αμηφπηζηα.

 Αθφκε, νξηζκέλνη θαλνληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Brown γηα 
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ηνλππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο θξίλνληαη επνηθνδνκεηηθνί, γηα λα έρνπκε 

κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα. πγθεθξηκέλα, νη δπζδηάθξηηεο αλαθνξέο δηεπθξηλίδνληαη σο 

πξνο ηελ κεηαγξαθή ηνπο εληφο παξελζέζεσο. ην ζεκείν απηφ αίξνληαη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη εμαθξηβσκέλε κία πιεξνθνξία θαζψο ππάξρνπλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνοζε 

κνξθήκαηα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ κφλν νη νινθιεξσκέλεο αλαθνξέο.   

 Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Brown σο πξνο ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

αλαθνξέο ηηο νπνίεο ζπληζηά λα κεηξψληαη «κία θνξά ζηελ πην νινθιεξσκέλε ηνπο 

κνξθή, εθηφο θαη εάλ πθίζηαληαη γηα λα πξνζδψζνπλ εκθαηηθφ ηφλν, φπνπ ζα κεηξψληαη 

μερσξηζηά νη αλαθνξέο». πλεπψο, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα πξέπεη ίζσο λα 

πξνζκεηξεζνχλ θαη ηα πξνζσδηαθά ζηνηρεία, άιισζηε φπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ αξρή ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο ζχλνςεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ηνπ Brown, ε πξνζσδία 

θαίλεηαη λα απνηειεί απαξαίηεηε ζπληζηψζα πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε 

(Crystal, 2008, pp.296-297).        

 ηε ζπλέρεηα εμαηξνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ηα 

ζπκπιεξψκαηα (fillers) φπσο ην κκκ.. θαη άιια φκσο θάπνηεο αλαθνξέο φπσο ην λαη θεμ. 

πξνζκεηξψληαη ζην δείγκα, άξα ζα ρξεηαζηεί ε αμηνπνίεζε ησλ πξνζσδηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Απηφ επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ ζχλνςε κε γλψκνλα ηελ εχινγε απνξία ηνπ ηη ζα 

ζπλέβαηλε αλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηνχζε ην κκκ σο απάληεζε. Οπφηε έσο ηψξα θαη φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη επθξηλέο φηη απηνί νη ιεπηνκεξείο θαλφλεο αθνξνχλ ηελ 

αγγιηθή γιψζζα θαη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ πάλσ ζε απηήλ. Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλνη 

θαλφλεο, ηνπ κε ππνινγηζκνχ ησλ κνλνιεθηηθψλ θξάζεσλ θαη ηεο νξηνζέηεζεο ησλ 

θξάζεσλ βάζεη ησλ πξνζσδηαθψλ ζηνηρείσλ ζα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

δηφηη ηα πξνζσδηαθά ζηνηρεία φπσο ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα απνηεινχλ αμηφπηζην 

ηξφπν νξηνζέηεζεο ησλ θξάζεσλ (Amir, Vered, Shlomo, 2004. Ostendorf, Shafran, 
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Carmichael, Byrne, 2001.  Seidl, Cristià, 2008.Vaissiere, 1983. Wellmann, Holzgrefe, 

2012. Wang, Hirschberg, 1995. Yang, Shen,Li,Yang,2014 ).      

 Αθφκε, ιέμεηο ζχλζεηεο κεηξψληαη σο κία ιέμε ζηεξηδφκελνη ζηελ πξνζσδία ηνπο, 

ζπλεπψο εδψ θαίλεηαη λα ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε παχζε κεηαμχ ησλ δχν ζπλζεηηθψλ ηεο 

ιέμεο, πνπ πξνθαλψο είλαη ζπληνκφηεξε απφ ηελ πεξίπησζε ησλ δχν αλεμάξηεησλ 

ιέμεσλ. Σα αλψκαια ξήκαηα κεηξψληαη σο ρσξηζηά ζηνηρεία, αθξηβψο γηαηί «ζεσξείηαη 

φηη ηα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ αλψκαιν ηχπν ελφο ξήκαηνο ζε 

παξειζνληηθνχο ρξφλνπο κε ηελ κνξθή ηνπ ξήκαηνο ζε κνξθή ελεζηψηα απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη». Σν δήηεκα ζε απηή ηε πεξίζηαζε είλαη φηη «ν ίδηνο θαλφλαο πξέπεη λα ηζρχεη 

θαη ζε αλψκαινπο ηχπνπο νπζηαζηηθψλ θαη ησλ ππνινίπσλ θιηηψλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ». Σα 

ππνθνξηζηηθά ζεσξνχληαη επίζεο θάπνηα κνξθήκαηα απηνηειή θαη απηφ ππνγξακκίδεηαη 

σο βαζηθφ ζηνηρείν ζην ιφγν ησλ παηδηψλ πνπ «θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηνχλ ππνθνξηζηηθά 

σο απηνηειείο ιέμεηο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ επηζήκαηνο». Ωο μερσξηζηά 

κνξθήκαηα ζπληζηάηαη λα ππνινγίδνληαη ηα βνεζεηηθά ξήκαηα, ε θαηάιεμε πνπ δειψλεη 

ηελ θηήζε, ε θαηάιεμε ηνπ ηξίηνπ εληθνχ, ν νκαιφο αφξηζηνο. Απηφ πηζηνπνηεί ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ απηψλ ζε κία άιιε γιψζζα φπσο ε ειιεληθή (Crystal, 

2008, pp. 297-299). ηε ζπλέρεηα ππνδεηθλχεηαη ε αλάγθε λα πξνζαξκνζηνχλ απηνί νη 

θαλφλεο ηνπ Brown ζηηο ηδηαίηεξεο κνξθνζπληαθηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε γιψζζαο, 

παξαηήξεζε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζε άιιεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Crystal, D., 

2008, p.300).          

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Vaissiere (1983), ππάξρνπλ θαη άιια 

ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ εθηφο ησλ πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ιέμεο ή ηεο θξάζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φπσο ηελ ειηθία, ην είδνο ηνπ ιφγνπ,  ην ξπζκφ 

νκηιίαο πνπ έγθεηηαη ζηνλ θάζε νκηιεηή. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε αμηνζεκείσηε 

είλαη ε επηβεβαίσζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, φηη ε παχζε απνηειεί ζεκαληηθφ αθνπζηηθφ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
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θξηηήξην γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ε ζεκειηψδεο 

ζπρλφηεηα fo ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζπλερνχο νκηιίαο ηείλεη λα θαηεβαίλεη θαη 

απηφ απνδίδεηαη ζηελ ππνγισηηηδηθή πίεζε πνπ απμάλεηαη (Vaissiere, 1983, p.56). 

Καζνξηζηηθή επίζεο θξίλεηαη ε αλαθνξά ηνπ ζηνηρείνπ ηεο επαλέλαξμεο ηεο νκηιίαο 

resetting, ην νπνίν κάιηζηα κπνξεί λα εληνπηζηεί αθφκε θαη εάλ απνπζηάδεη θάπνηα παχζε 

κεηαμχ ησλ θξάζεσλ (Vaissiere 1983, p.57). Αθφκε, ζεσξείηαη θπζηθή ηάζε λα 

επηκεθχλνπκε ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή κίαο αλαθνξάο θαη ηδίσο αλ απηή απνηειείηαη απφ 

θσλήελ, πξν παχζεσο (Vaissiere, 1983, p.60). Σνλίδεηαη φηη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηα 

θσλήεληα, γηαηί ζηα ζχκθσλα ε επηκήθπλζε απνδίδεηαη ζηελ αλχςσζε ηεο ζεκειηψδνπο 

ζπρλφηεηαο fo. Ζ επηκήθπλζε κπνξεί λα ζπκβεί θαη ππφ ηξεηο άιιεο ζπλζήθεο: Πξψηε 

αλαθέξεηαη ε  επηκήθπλζε ηεο  ηειεπηαίαο ηνληζκέλεο ζπιιαβήο αθφκα θαη αλ 

αθνινπζείηαη απφ κία πεξηζζφηεξεο  άηνλεο ζπιιαβέο. Καηφπηλ, επηζεκαίλεηαη ε  

επηκήθπλζε φιεο ηεο ηειεπηαίαο ιέμεο κία θξάζεο θαη εληέιεη ε επηκήθπλζε ηεο 

ηειεπηαίαο πξφηαζεο κίαο παξαγξάθνπ (Vaissiere, 1983, p.61).      

 Παξ’ φια απηά, φπσο ζηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα έηζη θαη ζηελ παξαηεηακέλε 

ρξνληθά θψλεζε  παξαηεξείηαη φηη  εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο, θαζψο 

κπνξεί λα ηε ζπλαληήζνπκε ζε κία κφλν ζπιιαβή, ιέμε ή θξάζε αθφκε θαη φηαλ δελ 

βξίζθεηαη ζην ηέινο κίαο ελφηεηαο, ιφγσ έκθαζεο. Δπίζεο επνηθνδνκεηηθή είλαη ε 

παξαηήξεζε φηη ηα δεδνκέλα απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλά γιψζζα (Vaissiere, 1983, p.63).

 Σελ ίδηα άπνςε είραλ νη Hirst, Di Cristo (1998) επηζεκαίλνληαο ηα δηαθνξεηηθά 

πξνζσδηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πθίζηαληαη αλά γιψζζεο, δηαιέθηνπο θαη πεξηβάιινληα. 

Γηα απηφ ην ιφγν θαη πξνβαίλνπλ ζε κία εθηελή αλαθνξά ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ θαη 

θνηλψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. ηα ειιεληθά ινηπφλ παξαηήξεζαλ φηη σο πξνο ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ θξάζεσλ βάζεη ησλ αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ καο 

ελδηαθέξεη, ην θπξηφηεξν θξηηήξην είλαη ν ηφλνο-πξνθνξά (accent) ηεο ηειεπηαίαο θξάζεο 
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ή θαη ν ππξήλαο (Hirst, Di Cristo, 1998, p.35).    

 Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα κίαο ζχγρξνλεο έξεπλαο ησλ Allen, Dench 

(2015), ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε δέθα θξηηεξίσλ ππνινγηζκνχ ησλ αλαθνξψλ 

ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ νρηψ παηδηψλ, παξαηεξήζεθε φηη ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε γιψζζαο. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαηνιηθή Καλαδηθή δηάιεθην, Inuktitut, κπνξεί λα 

ππνινγηζηνχλ κε ηελ ρξήζε ησλ αμηφπηζησλ θξηηεξίσλ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο 

κε κνξθήκαηα θαη εθείλνπ κε ιέμεηο αιιά παξαηήξεζαλ φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε γιψζζα 

ηζάμην θξηηήξην ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ήηαλ ν ππνινγηζκφο λα 

γίλεη ζε ζπιιαβέο.          

 Ωζηφζν έγηλε απνδεθηφ φηη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα παηδηά θαζψο ζηελ κειέηε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπο 

ζπληεινχλ θαη άιινη εμαηνκηθεπκέλνη παξάγνληεο (Allen, Dench, 2015, pp.392).  Δπίζεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηαπηζηψζεθε φηη «πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ήηαλ ηα 

εμήο θξηηήξηα (MLUs, MLUm, MLWm, MLWs, LUm, LUs, LWs)» (Allen, Dench, 2015, 

p.400).           

 Δλ θαηαθιείδη, απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα αλαδείρζεθε σο ν  πην γξήγνξνο θαη 

εχθνινο ν ππνινγηζκφο ησλ ζπιιαβψλ. Σα θξηηήξηα κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

κνξθήκαηνο (MLUm), θαη κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο (MLUw) πξνηηκνχληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ δηεξεχλεζε ηεο κνξθνινγίαο, πνπ απνηειεί ηνλ δείθηε πνιππινθφηεηαο 

ηεο Inuktitut γιψζζαο (Allen, Dench , 2015, pp.401-402). Αμηφινγε είλαη ε εμήο 

δηαπίζησζε ζηε δηθή ηνπο έξεπλα φηη «ην  MLUw δελ είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ γιψζζα Inuktitut νχηε γηα άιιεο γιψζζεο εμίζνπ πνιπζχλζεηεο» ελ 

αληηζέζεη κε ην γεγνλφο φηη πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηφληζαλ πσο ην MLUw κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην MLUm, θαζψο είλαη εμίζνπ αμηφπηζην θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί 
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εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη απνθπγή θάπνηνπ ελδερφκελνπ ιάζνπο, φπσο ζα αλαιπζεί θαη 

ζηε ζπλέρεηα (Allen, Dench, 2015, pp.401-402).       

 πλεπψο, θαηαλννχκε πσο ηα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο 

παηδηψλ πξέπεη λα επηιέγνληαη βάζεη ησλ αλαγθψλ ηεο γιψζζαο. Ζ ειιεληθή έρεη ζχλζεηε 

κνξθνινγία, φρη φκσο φκνηα κε εθείλε ηεο Inuktitut, φπνπ ζρεκαηίδνληαη πνιπζχλζεηεο 

ιέμεηο άξα θάζε θξάζε δελ πεξηέρεη κεγάιν αξηζκφ ιέμεσλ αιιά ζπιιαβψλ θαη 

κνξθεκάησλ. ηελ ειιεληθή ππάξρεη πνηθηιία σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ ιέμεσλ κέζα ζε 

κία πξφηαζε αιιάδνληαο ην λφεκα θαη επηζεκαίλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχληαμήο 

ηεο.           

 πλνςίδνληαο, ηα γισζζηθά ζηάδηα ησλ παηδηψλ  ζχκθσλα κε ην Gr- LARSP 

απνηεινχλ έλα επνηθνδνκεηηθφ ζηνηρείν ζχγθξηζεο γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ 

(Stavrakaki, Okalidou, 2016). πλνςίδνληαο, ε ειηθία επεξεάδεη ζεκαληηθά ζηελ 

παξαγσγή ηνπ αηφκνπ, θαζψο φζν απμάλεηαη ηφζν πην εχθνια απνδίδεηαη ην λφεκα.  
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3.6 Λόγνη επηινγήο ηνπ θξηηεξίνπ- Έξεπλεο πνπ ππνδεηθλύνπλ σο αμηόπηζην 

ηνθξηηήξην MLUw 

Δλ’νιίγνηο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηζεκαίλεηαη ν 

ειινρεχσλ θίλδπλνο ιάζνπο  θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ MLUm, ιφγσ ησλ “ππνθεηκεληθψλ 

απνθάζεσλ ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ηνπ δείγκαηνο”  (Johnston, 2001, 

p.164), κπνξεί λα εμαιεηθζεί ζε γιψζζεο, φπσο ε ειιεληθή, πνπ δηαζέηνπλ πνιχπινθε 

κνξθνζπληαθηηθή δνκή, αμηνπνηψληαο ην ηζάμην θξηηήξην ηνπ MLUw,  δειαδή ηεο 

κέηξεζεο ησλ ιέμεσλ θαη φρη ησλ αλαθνξψλ  (Aday,Cornelious, 2006. Arif, Bol, 2008. 

Hickey, 1991.Marques, Limongi, 2011.Parker, Brorson 2005. Rice et al., 2010. Voniati, 

2016). 

Πην αλαιπηηθά, νη Parker, Brorson (2005) επεζήκαλαλ ζηελ έξεπλά ηνπο κε 40 

κεηαγξαθέο παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην CHILDES, ζηα νπνία 

κέηξεζαλ ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ, ησλ αλαθνξψλ, ησλ θξάζεσλ πνπ ηηο νξηνζέηεζαλ κε 

παχζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ, φηη ην MLUm  θαη ην MLUw ζπζρεηίδνληαη 

ζρεδφλ απφιπηα κε r=0,998, p<0.001 (Parker, Brorson, 2005, p.7-8).   

 Αληίζηνηρα, ζε κία άιιε έξεπλα εθαξκφζηεθε ην ηεζη LARSP πξνζαξκνζκέλν 

ζηα Ηξιαλδηθά κε ζηφρν λα ειέγμεη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ MLUm, MLUw. 

Οδεγήζεθε ζηε ζχγθξηζε απηή αθξηβψο γηαηί ηα ηξιαλδηθά είλαη κία πνιχπινθε 

κνξθνινγηθά γιψζζα, φπσο ε ίδηα πεξηγξάθεη κε πνιιέο θσλνινγηθέο θαη 

κνξθνζπληαθηηθέο δπζθνιίεο (Hickey, 1991, p.557). Αθφκε αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα 

επεξεάδνπλ θαη πξψηηζηνο ήηαλ ε ειηθία ζηελ νπνία δελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή απφθιηζε 

αλάκεζα ζηε κέηξεζε ηνπ MLUm θαη ηνπ MLUw (Hickey, 1991, p.561). Σειηθά, 

ππνγξακκίδεηαη πσο ν ξφινο ηνπ MLUm δελ πξέπεη λα είλαη άιινο απφ «έλα δηαγισζζηθφ 

εξγαιείν γηα δηαρξνληθή κειέηε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ  θαη κεηαμχ 
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αηφκσλ κε ηελ ίδηα γιψζζα» (Hickey, 1991, pp. 568-569).    

 Δπίζεο, ίδηα ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Arif, Hakim, Bol, Gerard 

(2008) ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ην επίπεδν γισζζηθήο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ ηππηθήο  θαη 

ελφο κε δηαηαξαρή κε ηα δχν θξηηήξηα MLUm, MLUw. Σειηθά θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά θαη’ 

επέθηαζηλ εμίζνπ αμηφπηζηα. «Άξα  ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ιέμεσλ θαη φρη κνξθεκάησλ είλαη έλαο γξεγνξφηεξνο θαη ιηγφηεξν ηερληθφο 

ηξφπνο γηα ηελ κειέηε γισζζψλ θαη δηαιέθησλ κε γξακκαηηθή πνιππινθφηεηα» (Arif et. 

al., 2008,  p.167).         

 Αθφκε, ζχκθσλα κε κία πξφζθαηε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε ζε 15 παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down (5-12 εηψλ) ην MLUw απνηειεί αμηφπηζην δείθηε γισζζηθήο αλάπηπμεο 

απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. πλέιεμαλ 100 αλαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα αιιειεπίδξαζεο ησλ 

παηδηψλ κε ηνλ  ινγνζεξαπεπηή ή ηελ ινγνζεξαπεχηξηά ηνπο κε ζπκβνιηθφ παηρλίδη. 

Αθαηξέζεθαλ ηα πξψηα πέληε ιεπηά ηεο ζπδήηεζεο σο ρξνληθή πεξίνδνο πξνζαξκνγήο 

ηνπ παηδηνχ (Marques, Limongi, 2011, p.4).     

 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο επηζθφπεζε θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαθνξέο ηεο παξνχζεο έξεπλαο «ην MLUm πεξηγξάθεη ηε γξακκαηηθή 

αλάπηπμε, θαζψο αλαθέξεηαη ζε κνξθήκαηα, ελψ ην MLUw πεξηγξάθεη ηελ θαζνιηθή 

γισζζηθή αλάπηπμε» (Marques, Limongi, 2011, p.6) . Δπίζεο, πεξηγξάθεη ηα πξνηεξήκαηα 

ρξήζεο ηνπ MLUw, ζηα νπνία ζπκθσλεί κε πξναλαθεξζείζεο εξεπλεηηθέο αλαθνξέο 

Marques, Limongi, 2011, p.7).        

 Δλ θαηαθιείδη, επηζεκαίλεηαη ε «ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν θξηηεξίσλ, 

πξνο επίξξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ θαη πσο ην MLUw  ζπληζηάηαη πξνο ρξήζε 

γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ιφγσ ηεο επθνιίαο ηνπ 

θαη ηεο ζπληνκίαο ηνπ». Παξ’ φια απηά, ζπληζηάηαη ε αμηνπνίεζε θαη ησλ άιισλ 
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θξηηήξησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία 

πιεξέζηεξε εηθφλα θαη επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πξνο ζχγθξηζε 

(Marques, Limongi, 2011, p.8).      

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία κία πξφζθαηεο έξεπλαο πνπ 

εθαξκφζηεθε ζε 36 κνλφγισζζα παηδηά νκηιεηέο θαη νκηιήηξηεο ηεο Διιελνθππξηαθήο 

δηαιέθηνπ κε ειηθίεο 36 κελψλ. Δπξφθεηην γηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο απφ ηα νπνία 

ζπλέιεμαλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιπζαλ ηηο 50 αλαθνξέο ηνπο πνπ αθνξνχζαλ ην ειεχζεξν 

παηρλίδη ησλ παηδηψλ κε ηνπο γνλείο ηνπο δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ ζε έλα εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν κε ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο. Δθείλε ηνπνζεηνχζε κία εηδηθή 

ζπζθεπή ερνγξάθεζεο ηνπ ιφγνπ ηνπο, ε νπνία δηέζεηε ελζσκαησκέλν κηθξφθσλν 

κπξνζηά ζην ηξαπέδη φπνπ αιιειεπηδξνχζαλ (Voniati, 2016,  p.125). Τπνινγίζηεθε ην 

MLUw, ε αμηνπηζηία ηνπ θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη απφ άιιεο κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν 

θαη  ε ειηθία. «Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην επηιέρζεθε σο ην πην θαηάιιειν γηα ηελ 

ζχλζεηε κνξθνινγία ηεο ειιελνθππξηαθήο δηαιέθηνπ, θαζψο ν ππνινγηζκφο ησλ ιέμεσλ 

είλαη αμηφπηζηνο θαη πην γξήγνξνο αθνχ απνθεχγνληαη ηπρφλ απνθάζεηο θαηά ηελ αλάιπζε 

ηνπ δείγκαηνο» (Voniati, 2016,  p.120).     

 πλνςίδνληαο, ηα πνξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ φηη «εθφζνλ 

απμαλφηαλ ην MLUw κε ηελ ειηθία, ην θξηηήξην απηφ απνηειεί δείθηε γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ ζηελ ειιελνθππξηαθή δηάιεθην» (Voniati, 2016,  p.131-132). 

Αθφκε, σο  πξνο ην θχιν δελ ππήξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά  ησλ ηηκψλ ηνπ 

MLUw (Voniati, 2016,  p.132).        

 Δπηπξφζζεηα, ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο είηε ζε κνξθήκαηα 

είηε ζε ιέμεηο είλαη έλαο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα ηελ  εμέηαζε ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο 

παηδηψλ κε εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί κία 

πξφζθαηε έξεπλα πνπ επηθεληξψζεθε  ζε 306 παηδηά εθ ησλ νπνίσλ ηα 170 είραλ εηδηθή 
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γισζζηθή δηαηαξαρή θαη ηα ππφινηπα 136 είλαη ηππηθήο αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη γηα κία 

δηαρξνληθή έξεπλα παηδηψλ κε ηηο εμήο ειηθίεο 2,6-9 εηψλ (Rice et al., 2010, p.3-5). 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ απζφξκεηνχ ηνπο ιφγνπ 

πινπνηήζεθε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ παηδηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο εμεηαζηέο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 30 ιεπηνπ παηρληδηνχ ηνπο (Rice et al., 2010, p.5-6). Έπεηηα, έγηλε ε 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ MLUw θαη MLUm (Rice et al., 

2010, p.7-9). Παξ’ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη απηά πνπ επαιεζεχνπλ 

ηα πξνγελέζηεξα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ππνδεηθλχνληαο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ 

κήθνπο εθθσλήκαηνο ηφζν κε κνξθήκαηα φζν θαη κε ιέμεηο σο έλα  «αμηφπηζην θαη 

εμαξηψκελν απφ ηελ ειηθία θξηηήξην» κε ην νπνίν κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία γηα 

ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Rice et al., 2010,  p.10).  

 πλεπψο, ε κέζνδνο απηή πνπ θαζηεξψζεθε ζα πηνζεηεζεί θαη ζα αμηνπνηεζεί ζηε 

δηθή καο έξεπλα θαη ιφγσ ησλ πην γξήγνξσλ απνηειεζκάησλ θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

απνθιείεηαη λα νδεγεζνχκε ζε επηζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ζα ζπκβεί δηφηη ην 

θξηηήξην απηφ έρεη ήδε δηαπηζησζεί ηζάμην ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο κε κνξθήκαηα 

θαζψο θαη  νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε γιψζζαο νξίδνπλ  ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

θξηηεξίνπ πνπ ζα αμηνπνηεζεί.       

 Δλ νιίγνηο, έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ηα δχν κεζνδνινγηθά εξγαιεία κε ηα νπνία ζα 

ζπγθεληξψζνπκε ην δείγκα καο, ην έλα είλαη ε ζπιινγή δείγκαηνο  απζφξκεηνπ ιφγνπ, 

πνπ κπνξεί λα εθκαηεπηεί  κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα βάζεη   

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ (ζ.39-48). Ωζηφζν, ππάξρεη θαη ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη 

εμαηξεηηθά ρξνλνβφξν θαη επίπνλν ζε καθξνπεξίνδεο αλαθνξέο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

θαηαγξαθνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνχλ.Λφγσ  απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ππάξρεη 

θαη ην δεχηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν σο ελαιιαθηηθή ιχζε ή θαη έλαο ηξφπνο πνπ κε ηελ 

ζχγθξηζε ζα έρνπκε έλα πην ζθαηξηθφ απνηέιεζκα, απηή ηνπ πξνηξεπφκελνπ ιφγνπ, 
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«elicited speech».         

 ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα εθκαηεχζνπκε ηηο απαληήζεηο ζε δηάθνξα 

γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηέζζεξηο ηξφπνπο:Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε θαηνλνκαζία, 

φπνπ δεηείηαη απφ ην παηδί πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα λα απαληήζεη ηη είλαη απηφ πνπ 

ην δείρλνπκε θαη εθείλν ζηε ζπλέρεηα ην θαηνλνκάδεη.     

 Ο δεχηεξνο ηξφπνο πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε πξνηάζεσλ, ηηο νπνίεο μεθηλά λα 

εθθέξεη ν εξεπλεηήο θαη χζηεξα δεηά απφ ην παηδί λα ην ζπκπιεξψζεη. Θσξείηαη έλαο 

αξθεηά γξήγνξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξάιιεια κε ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κπνξεί 

θαλείο λα ιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί π.ρ. έλα ζπγθεθξηκέλν 

κνξθνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο είλαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ ή θαη 

ηνπ ανξίζηνπ.           

 Αθφκε, ν ηξίηνο ηξφπνο αθνξά ζηελ θαζπζηεξεκέλε κίκεζε. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία μεθηλά ν εξεπλεηήο λα πξνηξέπεη ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα λα πεη 

κία ιέμε ή θξάζε θαη ηφηε κεζνιαβεί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έπεηηα αθνινπζεί ε 

απάληεζε ηνπ αηφκνπ. πλεπψο, ν ηξφπνο απηφο πξνυπνζέηεη ηελ επηζηξάηεπζε ηεο 

κλήκεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ αηφκνπ, φκσο ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη γξήγνξνο ζηελ  αλάδπζε 

κεγαιχηεξνπ πιήζνπο ιέμεσλ απφ ην άηνκν.      

 Δλ θαηαθιείδη, ν ηέηαξηνο ηξφπνο είλαη ε απεπζείαο κίκεζε ηεο θξάζεο ή ηεο 

ιέμεο πνπ είπε ν εξεπλεηήο. Ζ απεπζείαο επαλάιεςε είλαη κία πνιχ πην γξήγνξε θαη 

εχθνιε δηαδηθαζία γηα λα πξνηξέςεη θαλείο ηελ παξαγσγή κεγάινπ πιήζνπο ιέμεσλ 

(Bleile,2004,p.153).          

 Αθφκε ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη κία εθηελήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ εθκαίεπζεο 

ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ, δηφηη απηφ ην ηκήκα ζα απνηειέζεη θαη ην εθαιηήξην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 
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3.7 Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε- Σξόπνο εθκαίεπζεο απζόξκεηνπ ιόγνπ 

Πην αλαιπηηθά, ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθκαίεπζεο ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα,  νη 

έξεπλεο αθνινπζνχλ ην ίδην σο επί ην πιείζηνλ πιηθφ ησλ παηρληδηψλ, ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπδήηεζεο ή θαη ηεο πεξηγξαθήο εηθφλσλ θαη νη  πεξηζζφηεξεο γίλνληαη ζε νηθείν πιαίζην 

ηνπ παηδηνχ, είηε ζηελ αίζνπζα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είηε ζηελ νηθία ηνπ παηδηνχ, είηε ζε 

θάπνην εξγαζηήξην. Αθφκε ν ρξφλνο ηεο αιιειεπίδξαζεο  είλαη παξφκνηνο απφ 30-45 

ιεπηά (Condouris, Echo, Tager-Flusberg, 2003. Eigsti, I.-M., Bennetto,Dadlani, 2006. 

Hale, Tager-Flusberg, 2005. Geller,  1998.  Pri ard, Rydell,  1984). Δθηφο απφ κία έξεπλα 

φπνπ ε καγλεηνθψλεζε δηαξθνχζε 40-70 ιεπηά (Tager-Flusberg, et. al., 1990). Δμαίξεζε 

ησλ παξαπάλσ απνηειεί θαη κία άιιε έξεπλα ησλ, ζηελ νπνία ε αιιειεπίδξαζε δηήξθεζε 

κφλν 10 ιεπηά (Murray et al., 2008).       

 Ωζηφζν, ε πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη λα είλαη σο πξνο ην άηνκν πνπ 

ζα αιιειεπηδξάζεη  κε ην  παηδί. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ε πιεηνςεθία  βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε γνλέα κε παηδί γηα 

ηελ εθκαίεπζε ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ ηνπ παηδηνχ (Condouris, Meyer, Tager-Flusberg, 

2003.  Hale, Tager-Flusberg, 2005.Howlin,1982.Tager-Flusberget. al. 1990). Έπεηηα, 

εκθαλίδεηαη θαη κία άιιε ελαιιαθηηθή κε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε θάπνηνλ ελήιηθα θαη 

ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή (Bartolucci, Giampiero, Pierce, Sandra,  Streiner,1980. Dadlani, 

2006. Eigsti, Bennetto, Geller, 1998). Ωζηφζν παξνπζηάδεηαη θαη ε εμήο πεξίπησζε πνπ 

θξίλεηαη πην θαηάιιειε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, ε αιιειεπίδξαζε ελφο δαζθάινπ ή 

ινγνζεξαπεπηή (Pri ard & Rydell, 1984)  ή ινγνζεξαπεπηή θαη εξεπλεηή (Βνγηλδξνχθαο, 

2005).           

 Παξ’φια απηά, κεηά ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, 

αλαγθαία θξίλεηαη ε αλάιπζε ηεο επαθξηβνχο κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
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πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, θαζφηη ην απαχγαζκα ησλ παξαθάησ ιεπηνκεξεηψλ ζα 

απνηειέζεη θαη ην έξεηζκα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Έρνληαο ινηπφλ ηελ 

επεκεξία θαη ηελ άλεζε ησλ παηδηψλ σο πξσηεχνλ κέιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο 

ηνπ δείγκαηνο ηνπ απζφξκεηνχ ηνπο ιφγνπ, θαη ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη, ζα 

θαηαζηαιάμνπκε ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ηξφπνπ εθκαίεπζεο ηνπ ιφγνπ ηνπο, 

βάζεη ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ.         

 πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Prizard θαη Rydell (1984) πσο ε ιήςε  

ηνπ ιφγνπ ησλ ηξηψλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ερνιαιηψλ ηνπο, έγηλε καγλεηνθσλψληαο ην θαζέλα ηνπο δχν θνξέο απφ 30-45 ιεπηά ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην δάζθαιφ ηνπο ή ηνλ ινγνζεξαπεπηή ηνπο. Πξνεγήζεθε ε έθζεζε 

ησλ παηδηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο έξεπλαο θαη δηαπηζηψζεθε πσο δελ ηα απνζπνχζε ηελ 

πξνζνρή. Ζ εμέηαζε γηλφηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζά ην θάζε παηδί. Ωο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ σο πιηθφ θαη κε δνκεκέλεο ζπδεηήζεηο  ζρεηηθά κε 

αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ειεχζεξν παηρλίδη (Prizard, Rydell, 1984, p.185). 

Καηφπηλ αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, 

παξαιείπνληαο ηηο αθαηάιιεπηεο θξάζεηο ηνπο, αιιά θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ MLU 

(Prizard, Rydell, 1984, p.186).        

 Μία άιιε πεξίπησζε είλαη εθείλε ηεο έξεπλαο ησλ Tager-Flusberg et. al. (1990), 

ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ε γισζζηθή θαηάθηεζε 6 παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη 6 κε ζχλδξνκν Down. Υξεζηκνπνίεζαλ ηνλ απζφξκεην ιφγν ησλ παηδηψλ 

κε δχν ζπλαληήζεηο πνπ έθαλαλ θαη ηα καγλεηνθσλνχζαλ 40-70 ιεπηά. Ο ρξφλνο ηεο 

επίζθεςεο εμαξηηφηαλ απφ ηελ αλάγθε πνπ είρε ην θάζε παηδί γηα λα εγθιηκαηηζηεί θαη  ε 

δηάξθεηα ηεο θσλεηηθήο  ηνπο θαηαγξαθήο ήηαλ πεξίπνπ κία ψξα.  πλέζηεζαλ ζηε 

κεηέξα ηνπο λα εηνηκάζεη ην παηρλίδη, ή ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ζα αζρνινχληαλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καγλεηνθψλεζεο θαη παξάιιεια ζα ήηαλ επράξηζην γηα ην παηδί. Οη 

δχν εξεπλεηέο είραλ θαηαλεκεκέλεο ηηο κεηαμχ ηνπο αξκνδηφηεηεο, ν έλαο λα θαηαγξάθεη 

ηε ζπδήηεζε θαη ν άιινο λα ηελ καγλεηνθσλεί. Πάλησο θαη νη δχν έκελαλ ακέηνρνη, εθηφο 

απφ φηαλ ηνπο απεχζπλαλ ην ιφγν ηα παηδηά ζηα νπνία απαληνχζαλ πνιχ ζχληνκα (Tager-

Flusberg et.al., 1990, p. 5-6). Αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε δηαδηθαζία εθκαίεπζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί  έλα θνηλφ πιαίζην ηεο 

ζπδήηεζεο πξνζέθεξαλ δψξν παηρλίδηα ζηα παηδηά θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηα έπαηξλαλ, 

ηα μεηχιηγαλ θαη έπαηδαλ καδί ηνπο κε ηελ βνήζεηα ηεο κεηέξαο ηνπο, ηα 

καγλεηνθσλνχζαλ. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηήζεθε ε απνκαγλεηνθψλεζε πνπ γηλφηαλ 

χζηεξα απφ 3-5 κέξεο απφ ηελ καγλεηνθψλεζε, θαη ζπλδξνκεηηθή ήηαλ ε ρξήζε ηεο 

ρεηξφγξαθεο θαηαγξαθήο ηεο ζπδήηεζεο. Σα φξηα ηεο θξάζεο έγηλαλ κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πξνζσδηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο ηνπο, δειαδή ηε δηάξθεηα ηεο παχζεο, ηηο 

αιιαγέο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηελ ζηίμε (punctuation), θάηη πνπ ζπγθιίλεη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο πνπ θάλακε ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ θξάζεσλ βάζεη 

ησλ πξνζσδηαθψλ, αθνπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηεπθξηλίδεηαη αθφκε, φηη απέθιεηζαλ 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο επαλάιεςεο ή θαη ηεο επαθξηβνχο κίκεζεο ησλ ιεγνκέλσλ ησλ 

γνλέσλ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ησλ αθαηάιεπησλ  θαη κνλνιεθηηθψλ ηνπο θξάζεψλ. 

Καηφπηλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ MLU έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο SALT (Tager-

Flusberg et al.1990,  p.6-7).                                                               

 Ωζηφζν, επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ έξεπλα ηεο Howlin (1981) ζρεηηθά κε ηελ ερνιαιία ησλ 26 

παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. ε απηήλ αθνινπζήζεθε κία κε δνκεκέλε 

δηαδηθαζία ζηελ νηθία ησλ παηδηψλ, θαζψο απεδείρζε φηη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο δελ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ θάησ απφ δηαδηθαζίεο εμέηαζεο. πλεπψο, εδψ παξαηεξείηαη, 

ζε απφιπηε ζπλάθεηα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, πφζν αλαγθαίν 
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είλαη ην πεξηβάιινλ ιήςεο ηνπ δείγκαηνο ιφγνπ ησλ παηδηψλ  λα είλαη πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. πγθεθξηκέλα πξνέηξεςε ηνπο γνλείο λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ην παηδί ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη 

θαηαγξάθεθε ε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία γηα κηάκηζε ψξα, θαη απηφ ην 

πέηπραλ βεβαηψλνληάο ηνπο φηη νη θαηαγξαθέο ζα γίλνληαλ αθνχ πξψηα εμνηθεηψλνληαλ κε 

ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην ζπίηη ηνπο. Απηφ ίζσο καο δίλεη ηελ εηθφλα φηη ρξεηάδνληαη 

θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο ζπλεδξίεο. Απφ ηελ κηάκηζε ψξα αλέιπζαλ κφλν ηελ κηζή γηαηί 

εθείλε ηε πεξίνδν εληνπίζηεθαλ ηα πην ζεκαληηθά γισζζηθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα. ηε 

ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ ηα ζχλνια ησλ κνξθεκάησλ ηφζν ηνπ 

απζφξκεηνπ ιφγνπ ηνπο, φζν θαη ησλ ερνιαιηψλ ηνπο (Howlin, 1981, p.284). 

 εκαληηθφο είλαη επίζεο,  έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο πνπ έζεζαλ γηα ηηο 

απζφξκεηεο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ, απνθιείνληαο ηηο ερνιαιίεο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο εξσηήζεηο, ηηο απαληήζεηο, ηηο απαηηήζεηο, ηηο απηφκαηεο 

απνθξίζεηο. Καηέιεμαλ φηη ηα παηδηά κε ηηο πνιχ ζχληνκεο αλαθνξέο είραλ πην  

καθξνπεξίνδεο ερνιαιηθέο θξάζεηο, απφ φηη απζφξκεηεο, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε ζηηο 

πεξηπηψζεηο κε πςειά επίπεδα γισζζηθήο αλάπηπμεο (Howlin, 1981, p.289).

 Δπηπξφζζεηα, ελδηαθέξνπζα είλαη ε έξεπλα ησλ Condouris, Meyer, Tager-Flusberg 

(2003), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηξφπνο εθκαίεπζεο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ απζφξκεην 

ιφγν 44 παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Καζψο παξαηεξνχκε θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην ηφπν θαη ην ρξφλν ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, 

ερνγξάθεζαλ 30 ιεπηά αιιειεπίδξαζεο ηνπ γνλέα κε ην παηδί θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη 

ζπλήζσο ήηαλ ε κεηέξα, κέζα ζην εξγαζηήξην. Σν πιηθφ πνπ απνηεινχζε θαη ην ζέκα ηεο 

ζπδήηεζεο ήηαλ παηρλίδηα θαη κάιηζηα απηά δηαθνξνπνηνχληαλ αλά ειηθηαθή νκάδα, 

δειαδή βξήθαλ ηα πην θαηάιιεια παηρλίδηα αλά ειηθία, πξνζαξκφδνληαο ην πιηθφ ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ δηαθέξνπλ αιιά θαη ζηηο γλψζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
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Ζ απνκαγλεηνθψλεζε ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ αιιειεπίδξαζεο κακάο κε παηδί έγηλε κε ην 

πξφγξακκα SALT, επηθεληξψζεθαλ ζηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο 100 αλαθνξέο ηνπ 

παηδηνχ, αθαηξψληαο ηηο επαλαιήςεηο ησλ θξάζεσλ ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ έθαλαλ ηα παηδηά 

(Condouris, Meyer, Tager-Flusberg, 2003, pp.13-14). Μέζα ζηα κέηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ ήηαλ θαη ην MLU (Condouris, 

Meyer, Tager-Flusberg, 2003, p.15).       

 Καηφπηλ ε έξεπλα ηεο Geller (1998) ζηεξίρηεθε ζε 5 παηδηά κε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζηα νπνία ππνινγίδνληαο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο, θαηέιεμαλ 

ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ απηψλ. Ζ 

δηαδηθαζία εθκαίεπζεο ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ είρε σο εμήο: θαηά ηε δηάξθεηα δχν 

ζπλεδξηψλ, πνπ δηήξθεζαλ 30 ιεπηά ε θάζε κία, κε εκη- δνκεκέλε ζπδήηεζε θαη ειεχζεξν 

παηρλίδη, ηα παηδηά αιιειεπηδξνχζαλ κε έλα ελήιηθα ηελ ψξα πνπ έπαηδαλ κε δηάθνξα 

παηρλίδηα θαη βηληενζθνπνχληαλ ε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία. Τπήξραλ 12 

παηρλίδηα πνπ επηιέρζεθαλ βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ζπκπεξηιακβάλνληα θαη 

ηπρνχζεο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Απφ απηά ε εξεπλήηξηα εκθάληδε κέζα απφ έλα θνπηί ζηα 

παηδηά ηα ηξία παηρλίδηα θαη εθείλα δηάιεγαλ έλα γηα λα παίμνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ 

κε ηνλ ελήιηθα. Αλ δελ ηνπο άξεδε θαλέλα απφ απηά ή ηειείσλε ην παηρλίδη ηνπο δηλφηαλ ε 

επηινγή κεηαμχ άιισλ παηρληδηψλ. Γηα άιιε κία θνξά επηβεβαηψλεηαη φηη νη ζπλζήθεο 

ιήςεο ηνπ δείγκαηνο ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ θαζνξηδφηαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Έπεηηα, 

αλαιπφηαλ ν ιφγνο ηνπο ζε κία ψξα ειεχζεξν παηρλίδη (Geller, 1998, p. 76).  

 Παξ’ φια απηά, ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε κέζνδνο ησλ Eigsti, Bennetto, Dadlani 

(2006), φπνπ αλαθέξεηαη πσο κεηά ηελ ζπιινγή ελφο εθηελνχο ηζηνξηθνχ (κε ηελ 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε), εθήξκνζαλ ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη 

βηληενζθνπνχζαλ θάζε ζπλεδξία πνπ δηαξθνχζε 30 ιεπηά. Ζ αιιειεπίδξαζε γηλφηαλ 

κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ παηδηψλ. Ωζηφζν, φηαλ εθείλα δελ αληαπνθξίλνληαλ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Condouris%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tager-Flusberg%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12971823
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εθαξκφδνληαλ θάπνηεο ηαθηηθέο φπσο θάπνην ζρφιην ζε ελέξγεηα ηνπ παηδηνχ ή θάπνηα 

επζεία εξψηεζε πνπ ζα ηνπ θέληξηδε ην ελδηαθέξνλ γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ. Αθφκε, 

αλαθέξεηαη φηη ην παηρλίδη δηαθφπηνληαλ φηαλ ηα παηδηά εθδήισλαλ κία επηζεηηθή θαη 

επηθίλδπλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζπκπεξηθνξά.  Γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα θνηλφ ζεκείν 

αιιειεπίδξαζεο ζην νπνίν ζα ππήξρε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπο πξνζέθεξαλ έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη θαη ηνπο δεηνχζαλ λα ην πεξηγξάςνπλ. ηηο αλάιπζε 

αθαηξέζεθαλ νη επαλαιήςεηο, νη κνλνιεθηηθέο ιέμεηο, ζηνηρεία γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ 

ζηελ νκηιία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ζθέθηνληαλ (fillers) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 

αλαθνξέο. Οη θξάζεηο νξηνζεηήζεθαλ βάζεη ησλ επηηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη θάπνησλ 

επδηάθξηησλ παχζεσλ. ηε ζπλέρεηα ππνιφγηζαλ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο, θαη άιια 

ζηνηρεία φπσο ην Ipsyn θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηνλ ηδηνζπγθξαζηαθφ  ιφγν ηνπο 

(jargon) θαη ζπλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ νκάδσλ ηεο έξεπλάο ηνπο, ηα άηνκα 

ηππηθήο αλάπηπμεο ηα άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη εθείλα πνπ είραλ 

θάπνηα αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε (developmentally delayed) (Eigsti, Bennetto, Dadlani, 

2006, pp.3-5).          

 ηε ζπλέρεηα, παξφκνηα κέζνδνο κε παηρλίδηα θαη βηβιία, ακέζσο κεηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ, αθνινχζεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο νη 

Bartolucci, Pierce, Streiner (1980). Πην αλαιπηηθά, αλαθέξεηαη φηη ν απζφξκεηνο ιφγνο 

ηνπο ιήθζεθε κε ηα ίδηα παηρλίδηα ζε φια ηα παηδηά θαη ζε νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο, είηε 

ζηελ νηθία ηνπο είηε ζηελ ηάμε ηνπο. Σν ίδην άηνκν ηνπο καγλεηνθσλνχζε θαη θαηέγξαθε 

ηηο αλαθνξέο θαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ κε ιεθηηθή ηνπο επηθνηλσλία,  

αθνχ πξνεγήζεθαλ θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο ζπλεδξίεο γηα λα εμνηθεησζνχλ καδί ηνπ θαη 

ηα παηδηά. Πεξηνξίζηεθαλ ζηελ αλάιπζε  50 πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ 

κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο, ελψ παξέιεηςαλ ηηο αθαηάιιεπηεο αλαθνξέο (Bartolucci, 

Giampiero, Pierce, Streiner,1980,  p.43).        
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 Αληίζηνηρε ήηαλ ε κεζνδνινγία ησλ Murray et al. (2008), ζηελ νπνία εμεηάζηεθε  

ε ζπζρέηηζε ηεο πξνζνρήο (joint attention) κε ηελ γισζζηθή αλάπηπμε 20 παηδηψλ κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ζ έξεπλα απηή ζηεξίρηεθε ζηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ ηεζη 

γισζζηθήο εθκάζεζεο (MSEL,1995). Όκσο πεξηζζφηεξν άμηα αλαθνξάο είλαη ε 

δηαδηθαζία θάησ απφ ηελ νπνία ζπλέιεμαλ έλα δείγκα ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ θαη 

ππνιφγηζαλ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο. Δδψ παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο 

σο πξνο ην πιηθφ (παηρλίδηα κε νηθείν πξφζσπν), αιιά ππάξρεη κία ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε πνπ απεδείρζε φηη απέβε θαζνξηζηηθή γηα ηελ έθβαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε δηάξθεηα ηεο καγλεηνθψλεζεο ησλ παηδηψλ πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά 

ειάρηζηε, θαζψο δηήξθεζε κφιηο 10 ιεπηά. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αληί γηα ηνλ γνλέα 

ηνπ παηδηνχ ή θαη ηνλ εξεπλεηή ε αιιειεπίδξαζε γηλφηαλ κεηαμχ ηεο ππεχζπλεο γηα ηελ 

θχιαμε ηνπ παηδηνχ (caregiver) θαη εθείλνπ. Σα παηδηά πνπ δελ είραλ απζφξκεην ιφγν 

πήξαλ 0 ζην ηεζη θαη θαηφπηλ αμηνπνηήζεθαλ ηα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα SALT, TTR, 

γηα ηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ (Murray et al., 2008, pp.8-9). Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, λα εμεηάζνπλ ηα παηδηά 

κε πεξηνξηζκέλε ιεθηηθή ηθαλφηεηα, δελ αθνινχζεζαλ ηνλ θνηλφ ηξφπν ζπιινγήο ηνπ 

δείγκαηνο κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ αλαθνξψλ γηα ηνλ απζφξκεην ιφγν ηνπ θάζε 

παηδηνχ, δειαδή δελ ζπλέιεμαλ  50- 100 αλαθνξέο (Murray et al., 2008, pp.11). πλεπψο, 

απφ ηελ έξεπλα απηήλ ζπγθξαηνχκε ηνλ ηξφπν εθκαίεπζεο ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπλάδεη κε ηηο ππφινηπεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Ωζηφζν, θαηαλνψληαο πσο ε δηάξθεηα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ καγλεηνθσλήζεθε ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, ζα ηεξεζεί ε 

πξνγελέζηεξε κεζνδνινγηθή πνξεία ησλ 30 ιεπησλ ζπλεδξηψλ.  

 Αληίζηνηρα, παξφκνηα κέζνδν ρξεζηκνπνίεζαλ νη Hale, Tager-Flusberg (2005), 

ζηελ δηαρξνληθή ηνπο έξεπλά πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξία ηνπ λνπ ζε 57 παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 
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Παξαηήξεζαλ ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη θαηφπηλ ηα επαλέιαβαλ κεηά απφ 

έλα ρξφλν ρνξεγψληαο ηνπο θαη δηάθνξα άιια ηεζη κέηξεζεο ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο (Hale, 

Tager-Flusberg, 2005, p.157). Αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

εθκαίεπζαλ ηνλ απζφξκεην ιφγν ησλ παηδηψλ πνπ βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξεπλψλ επί ηνπ ζέκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζπλέιεμαλ 

δείγκα ηνπ ιφγνπ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε έλαλ απφ ηνπο γνλείο 

θαη ζπλήζσο απηή ήηαλ ε κεηέξα. Ζ ζπλεδξία δηαξθνχζε 30 ιεπηά ζην εξγαζηήξην. Σνπο 

ρνξεγεζήθαλ θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηελ αλάπηπμή ηνπο παηρλίδηα θαη ηνπο δεηήζεθε 

λα αιιειεπηδξάζνπλ φπσο θάλνπλ θαζεκεξηλά ζην ζπίηη ηνπο θαη πξνέβεζαλ ηφζν ζε 

βηληενζθφπεζε φζν θαη ζε καγλεηνθψλεζή ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. Έπεηηα αθνινχζεζε ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ επηινγή ησλ 100 πην θαηαλνεηψλ  αλαθνξψλ ηνπ 

παηδηνχ αλά θαηαγξαθή θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ησλ παηδηψλ 

κε ην πξφγξακκα SALT,  αιιά ηα απνηειέζκαηα δηαζηαπξψζεθαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ελφο 

έκπεηξνπ εξεπλεηή θαη θάζε δηαθσλία επηιχζεθε κεηά απφ ζπδήηεζε (Hale,Tager-

Flusberg, 2005, p.167).       

 Δπηπξφζζεηα, αλαγθαία θξίλεηαη ε αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο 

Βνγηλδξνχθαο (2005) ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ κε ζηφρν ηελ αλάιπζε ησλ πξαγκαηνινγηθψλ 

δεμηνηήησλ 12 παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζπγθξηηηθά κε 12 παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down. Αλ θαη ν ζηφρνο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ζηφρν 

ηεο παξνχζεο έξεπλαο, θαζψο ε παξνχζα ζα επηθεληξσζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ 

κήθνπο εθθσλήκαηνο- ιέμεο (MLUw) πνπ ζεσξείηαη πσο δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά (Hickey, 1991, p.561, 568-569. Parker, Brorson, 2005, p.9),  απφ ην MLU θαη 

ζηελ ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ αηφκσλ απηψλ, ε 

κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία ιήςεο δείγκαηνο ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά 
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επνηθνδνκεηηθή γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, πξψηα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφο ηξφπνο λα πξνζδηνξηζηεί ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα είλαη ην κέζν κήθνο 

εθθσλήκαηνο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ κε ειάρηζην αξηζκφ αλαθνξψλ 50  

θαη ε απνπζία εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απηήο ζηελ Διιάδα. Έπεηηα, επηζεκαίλεηαη πσο 

αληί απηνχ ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κία θαηαιιειφηεξε νλνκαζία, ε νπνία δελ απνθιίλεη απφ ην κέζν κήθνο 

εθθσλήκαηνο αιιά έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λέαο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ην Δπίπεδν Δθθξαζηηθήο Ηθαλφηεηαο ΔΔΗ. Δλ νιίγνηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

αλαθνξέο ησλ παηδηψλ ζηελ πεξηγξαθή εηθφλσλ ζην ηεζη Derbyshire Language Scheme 

(DLS) θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηξέζεθε ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ κε ην 50 θαη βξέζεθε ην 

MLU. Δπεηδή ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ δείγκαηνο δηέθεξε απφ εθείλε ηνπ Brown πνπ 

αμηνπνίεζε ηνλ απζφξκεην ιφγν ζε εκη- δνκεκέλε ζπλέληεπμε, κεηνλνκάζηεθε ην κέζν 

κήθνο εθθσλήκαηνο ζε επίπεδν εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο (Βνγηλδξνχθαο, 2005, ζ.9).  ηελ 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαιείν ην PPECS (Βνγηλδξνχθαο, 2005, ζ.10) ην νπνίν 

πεξηέρεη θαη εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζνχλ νη πξαγκαηνινγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο.      

 ην ζεκείν απηφ επνηθνδνκεηηθή είλαη ε αλαθνξά ζε κία έξεπλα ζηνλ ίδην 

πιεζπζκφ πνπ επηθεληξψζεθε ζην θσλνινγηθφ ηνπ ξεπεξηφξην θαη ζπκπεξηέιαβε παηδηά 

θαη εθήβνπο 9- 18,5 εηψλ (Πέηζα, 2011, ζ.34). Γηα ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην ειεχζεξν παηρλίδη γηα ηε ιήςε ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ θαη ε 

δνκεκέλε ζπδήηεζε πνπ πινπνηήζεθε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο εξεπλήηξηαο 

ζε νηθείν ηνπο ρψξν (Πέηζα, 2011, ζ.35). Αθνινχζεζε ε  ρνξήγεζε ηνπ ηεζη ηνπ Π.Λ. 

1995 (Πέηζα, 2011, ζ.36-38 ). Καηφπηλ κεηαγξάθεθαλ ζην Γηεζλέο θσλεηηθφ Αιθάβεην νη 

αλαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη εμεηάζηεθαλ νη θσλνινγηθέο ηνπο δηεξγαζίεο (Πέηζα, 2011, 

ζ.39-40). Αμηφινγα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ επηζεκαίλνπλ 
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δηαθνξνπνηήζεηο ζηα άηνκα απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ κε άιια παηδηά λα κελ κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη  λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ειεχζεξν ιφγν θαη άιια λα ην πξάηηνπλ 

παξφκνηα κε ην ηεζη ηνπ ΠΛ (Πέηζα, 2011, ζ.56). Ωζηφζν, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα παηδηά 

είραλ δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο θαη ηχπνπο ιαζψλ αλά πεξίπησζε θαη απηφ απνδίδεηαη ζηελ 

έθζεζή ηνπο ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα (Πέηζα., 2011, ζ.57). Γειαδή ζην ειεχζεξν παηρλίδη 

θαη ζηνλ απζφξκεην ιφγν παξαηεξήζεθαλ πεξηζζφηεξεο αληηθαηαζηάζεηο θαη 

παξαιείςεηο, ελ αληηζέζεη κε ηε δνκεκέλε ζπδήηεζε φπνπ πεξηζζφηεξν έθαλαλ 

αιινηψζεηο θζφγγσλ (Πέηζα, Α., 2011, ζ.58).     

 πλεπψο ζα ιεθζεί ζνβαξά ππ’ φςηλ  ε κεζνδνινγία ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε κίαο αμηφπηζηεο κεζνδνινγίαο γηα ην παξφλ εθπφλεκα. Δλ’ νιίγνηο κεηά ηε 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε  ζα αθνινπζήζεη ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο. 
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4. Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

ηηο αθφινπζεο ζειίδεο παξνπζηάδεηαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη ν ζθνπφο, νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη, ε κεζνδνινγία, ην 

δείγκα θαη ην ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

4.1 ηόρνη ηεο έξεπλαο 

πγθεθξηκέλα, φια ηα παξαπάλσ κε θπξηφηεξεο ηηο δηαπηζηψζεηο φηη ηα άηνκα κε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο αληηκεησπίδνπλ γισζζηθή θαζπζηέξεζε θαη ζπρλέο 

θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο δφζεθε ην έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Αθφκε, ε εξεπλεηηθέο ελδείμεηο φηη ην θξηηήξην MLUw είλαη αμηφπηζην θαη ηζάμην ηνπ 

κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο- κνξθήκαηνο πξνμέλεζε εξσηήκαηα γηα ην εάλ ηζρχεη θαη ζε 

άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε θαη αλ κπνξεί λα 

επηδείμεη ην ζηάδην γισζζηθήο αλάπηπμεο πνπ βξίζθνληαη θαη λα απνδεηρζεί απηή ε 

γισζζηθή θαζπζηέξεζε πνπ επηθαινχληαη νη πξνγελέζηεξνη εξεπλεηέο θαη εξεπλήηξηεο.

 πλεπψο, θχξην ζθνπφ ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε, 

ζχκθσλα κε ην θξηηήξην MLUw, αιιά θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ γισζζηθνχ επηπέδνπ ησλ 

αηφκσλ απηψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γνθηκαζίαο Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο 

Αμηνιφγεζεο (Οκάδα  Έξεπλαο Παλειιήληνο χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 1995), πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη κία ζθαηξηθφηεξε εηθφλα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ απηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Καηά απηφ ην ζπιινγηζκφ δηαηππψζεθαλ θάπνηα εξσηήκαηα νη ππνζέζεηο ησλ 

νπνίσλ επηζεκαίλνληαη θαη ζηελ εηζαγσγή.      

 Δπνκέλσο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ: 
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1. Πνηφ είλαη ην επίπεδν γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε, ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ MLUw; 

2. Πνηά είλαη ηα θσλνινγηθά/ αξζξσηηθά ιάζε ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε θαη πνηά είλαη ε δηαθνξά ηνπο κε ηα άηνκα ίδηαο 

ειηθίαο θαη ηππηθήο αλάπηπμεο; 

3. Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο αλάπηπμεο κε ην θξηηήξην MLUw θαη 

ησλ θσλνινγηθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη 

ηππηθή λνεκνζχλε; 

Δλ’ νιίγνηο, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ, παξνπζηάδνπλ ην MLUw θαη ηα 

θσλνινγηθά ιάζε σο αληηζηξφθσο αλάινγεο κεηαβιεηέο, φπσο ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ:         

1. Τπνζέηνπκε φηη φηαλ έλα παηδί έρεη πςειφ MLUw δελ έρεη πνιιά θσλνινγηθά 

ιάζε. 

2. Τπνζέηνπκε φηη φηαλ έλα παηδί έρεη κηθξφ MLUw έρεη πνιιά θσλνινγηθά ιάζε.  

Πην αλαιπηηθά ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην εξψηεκα απηφ απνζθνπεί ζηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν θαηαηάζζεηαη ην θάζε παηδί βάζεη ηνπ 

κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη κεηά ηελ αλάιπζε, θαζψο ήδε 

δηαπηζηψζεθε φηη απνηειεί έλα ηξφπν λα βξεζεί ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη θάπνην 

άηνκν σο πξνο ηε γισζζηθή ηνπ αλάπηπμε (Aday, Cornelious, 2006. Arif, Bol, 

2008.   Brown, 1973. Hickey, 1991.  Marques, Limongi, 2011 .Parker, Brorson 2005. Rice et 

al., 2010.Voniati,  2016). Αθφκε ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ππνινγηζκνχ γίλεηαη βάζεη ησλ 

δηαπηζηψζεσλ φηη άηνκα αθφκε θαη ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο έρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ηνπο θαη γηα απηφ ην ιφγν αμηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο (Foudon, Reboul, 

Manificat, 2007. Kjelgaard, Tager-Flusberg, 2001. Rapin, Dunn, Allen, Stevens, Fein, 
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2009. Tager-Flusberg, 2006).         

 Δπίζεο, νη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο, δνκηθέο θαη ζπζηεκηθέο, εληνπίζηεθαλ ζε 

άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ θαη κάιηζηα δηαπηζηψζεθε μαλά πνηθηιία σο πξνο ηηο 

επηδφζεηο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα (Cleland et al., 2010. Πέηζα, 2011). Απηή ε 

πνηθηινκνξθία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ εξεπλεηψλ ππξνδφηεζε ην 

ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη απφ εθεί πξνέθπςε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.

 ηε ηξίηε πεξίπησζε απφ ηελ άιιε πιεπξά, επηδηψρζεθε κία εμέηαζε ηνπ εάλ 

ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ απαληήζεσλ ζηα άιια 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Απνζθνπεί δειαδή λα απνδείμεη φηη ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο, σο θξηηήξην ειέγρνπ ηνπ ζηαδίνπ γισζζηθήο αλάπηπμεο θάπνηνπ ζπζρεηίδεηαη κε 

ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εληνπίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζκηζκέλνπ ηεζη πνπ 

ππνδεηθλχεη ηε γισζζηθή ηνπ θαζπζηέξεζε. Δλ’ νιίγνηο, ε παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηε 

ζπζρέηηζε απηή θαη ζην ζεκείν απηφ έγθεηηαη θαη ε πξσηνπνξία ηεο, θαζψο απνζθνπεί 

κέζσ ησλ δχν απηψλ θξηηεξίσλ,έρνληαο παξάιιεια σο γλψκνλα ηα  πνξίζκαηα ηεο 

έξεπλαο Οθαιίδνπ, Πέηζα (2011). Πέηζα (2011) σο πξνο ηα απμεκέλα θσλνινγηθά ιάζε 

ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή  λνεκνζχλε φηαλ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλν απζφξκεην ιφγν θαη  ην αληίζηξνθν, λα δηαπηζηψζεη αλ ε ζρέζε ηεο 

θσλνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο κπνξεί λα πθίζηαηαη, δειαδή αλ ην MLUw θαη ηα 

θσλνινγηθά ιάζε ηνπ δείγκαηνο ζπζρεηίδνληαη. Αθφκε, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην ζέκα 

ζθαηξηθά  αμηνπνηήζεθαλ θαη άιια ηεζη ζηαζκηζκέλα (δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ, 

εηθφλσλ δξάζεο) ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, γηα λα δηαπηζησζεί πνιχπιεπξα ε γισζζηθή 

επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ. 
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4.2 Μεζνδνινγία 

 ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιπζεί ην δείγκα, ην θξηηήξην θαη ε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο εθπνλήκαηνο, θαζψο απηά ζπληζηνχλ ζηελ κεζνδνινγία ηνπ. 

 

4.2.1 Γείγκα ηεο Έξεπλαο        

 Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο- ιέμεο. Δπίζεο, εζηίαζε θαη  ζηελ ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ 

γισζζηθήο αλάπηπμεο 5παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ξένληα ιφγν θαη 

ηππηθή λνεκνζχλε ησλ ειηθηψλ 7:5-10:8 εηψλ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο ζα γίλεη 

εμαηνκηθεπκέλα κε ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε δείγκαηνο ηνπ ξένληα ιφγνπ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί κε ην MLUw  ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν, ελψ ζεκαληηθή 

θξίλεηαη  ε παξάζεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζπγθξηηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη γηα απηφ ην ιφγν άιισζηε ζα 

παξαηεζνχλ ηα αξρηθά κφλν ηνπ νλφκαηνο.      

 Πην αλαιπηηθά, απφ ηνπο γνλείο ησλ 5 παηδηψλ δεηήζεθαλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δηάγλσζεο ή ηνπ παξαπεκπηηθνχ ηνπο, δειαδή ν θνξέαο ηεο αμηνιφγεζεο, ε εκεξνκελία 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα. Αθφκε δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ ηνπο ηα νπνία επηζεκάλζεθαλ απφ ηνλ 

θ. Βνγηλδξνχθα θαη ζα αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία, ελψ ζην ζεκείν απηφ πξφθεηηαη λα 

παξαηεζνχλ θάπνηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα θπξηφηεξα δεδνκέλα ζπλνιηθά θαη 

φρη εμαηνκηθεπκέλα ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.    

 Δλ’ νιίγνηο, ηα 4 παηδηά ήηαλ αγφξηα ην 1 ήηαλ θνξίηζη θαη ππήξμε ειηθηαθή 

απφθιηζε. Σσλ πεξηζζνηέξσλ ε έλαξμε ηεο νκηιίαο μεθίλεζε ζηα 3-4 εθηφο απφ έλα παηδί 

πνπ μεθίλεζε λσξίηεξα φηαλ ήηαλ 9-10 κελψλ. Ζ ειηθία ηεο δηάγλσζή ηνπο ήηαλ γχξσ ζηα 
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3-4 έηε ηνπο εθηφο απφ έλα πνπ έγηλε αξγφηεξα ζηα 6:5 έηε ηνπ θαη απφ άιιν έλα πνπ 

έγηλε λσξίηεξα ζηνπο 18 κήλεο ηνπ, παξαηεξείηαη επνκέλσο αξθεηά κεγάιε 

αλνκνηνγέλεηα. Μφλν ζην έλα παηδί αλαθέξζεθε πξφβιεκα αθνήο, θαζψο ζχκθσλα κε ην 

αθνπφγξακκά ηνπ αθνχεη ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξν ηνπ ηππηθνχ. ε έλα απφ ηα παηδηά 

ηνπ δείγκαηνο θαηαγξάθεθε ζνβαξφ ζπλνδφ ηαηξηθφ πξφβιεκα, θαζψο ηνπ ζπλέβεζαλ δχν 

ηζραηκηθά έκθξαθηα εγθεθάινπ, ακβιπσπία αξηζηεξνχ νθζαικνχ θαη αλνζνεπάξθεηα.

 Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πνηθηιία σο πξνο ηα έηε ησλ παξεκβάζεψλ 

ηνπο πνπ κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη θαη ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, πνπ μαλά 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ απηηζκνχ θαη απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην θάζε παηδί. Σν θάζε παηδί έρεη δηαθνξεηηθή δηάξθεηα σο πξνο ηηο 

ζεξαπείεο ηνπ, άιιν έθαλε ηξία ρξφληα, άιιν ηέζζεξα, άιιν έμη, άιιν εθηά θαη άιιν νρηψ. 

Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε είλαη ε ζρνιηθή δνκή ζηελ νπνία θνηηνχλ θαζψο 

θαη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη, παξαηεξήζεθε φηη φια ηα παηδηά 

θνηηνχλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη κφλν ζε δχν αλαθέξζεθε ε παξάιιειε ζηήξημε. 

Γχν παηδηά θνηηνχλ ζηε Β’ δεκνηηθνχ, έλα ζηελ Α’, έλα ζηε Γ’ θαη έλα ζηε Γ’. Σα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηεηξακειείο νηθνγέλεηεο κφλν ην έλα πξνέξρεηαη 

απφ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα.         

 Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ πνηθίιεη θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα. Άιινη γνλείο θνίηεζαλ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην θάπνηνη ζην Λχθεην 

θαη ην Παλεπηζηήκην θαη άιιε ζηελ αλσηέξα εθπαίδεπζε. Σέινο ηα πεξηζζφηεξα δηέζεηαλ 

αδέξθηα θαη κάιηζηα ήηαλ δεχηεξα ζηε ζεηξά γέλλεζεο, εθηφο απφ ην έλα πνπ ήηαλ πξψην 

θαη άιιν έλα πνπ δελ είρε αδέξθηα. Απηνί νη παξάγνληεο αλαθέξνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί  πσο ππάξρεη εηεξνγέλεηα θαη πσο ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ.     
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 Παξαθάησ θαηαγξάθεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ παηδηψλ 

ηνπ δείγκαηνο: 

 

 

 

 

ΠΑΗΓΗΑ ΦΤΛΟ ΖΛΗΚΗΑ ΖΛΗΚ. 

ΓΗΑΓΝ. 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΟΜΗΛΗΑ 

ΑΚΟΤΣΗΚΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜ. 

ΟΒΑΡΖ 

ΑΘΔΝΔΗΑ 

ΔΣΖ 

ΠΑΡΔΜ. 

ΥΟΛ. 

ΓΟΜΖ  

 

ΓΟΜΖ 

ΟΗΚΟΓ. 

ΜΟΡΦ. 

ΓΟΝ. 

ΤΠΑΡ.

ΑΓΔΡ. 

ΓΑΓ1 Γ. Αγφξη 8:11 18 

κελψλ 

4 εηψλ Αθνχεη 4 

θνξέο πην 

δπλαηά 

2 ηζραηκηθά 

έκθξαθηα 

εγθεθάινπ 

Ακβιπσπία 

αξηζηεξνχ 

νθζαικνχ 

αλνζνεπάξθ

εηα 

7 έηε Γεκνηηθφ 

Β’ δεκ. 

(Ηδησηηθή 

Παξάι. 

ηήξημε) 

 

Μνλνγ. Αλσηέξα Όρη 

ΓΑΓ2Κ. Αγφξη 7:11 3:5 εηψλ 2:5 εηψλ Όρη Όρη 4 έηε Γεκνηηθφ 

Α’ δεκ. 

Σεηξακ. Αλψηεξε 1 

αδεξθή 

1νον Κ. 

ΓΑΓ3Κ. Αγφξη 7:5 6:5 εηψλ 9-10 κελψλ Όρη Όρη 3 έηε Γεκνηηθφ 

Β’ δεκ. 

Σεηξακ. Λχθεην  

Παλεπ. 

1 

αδεξθή 

2νο ν Κ. 

ΓΑΓ4. Κνξίηζη 9:6 3 εηψλ 3 εηψλ Όρη Όρη 6 έηε Γεκνηηθφ 

Γ’ δεκ. 

Σεηξακ. Λχθεην 

Γπκλ. 

1 

Αδεξθή 

2ε ε . 

ΓΑΓ5Γ. Αγφξη 10:8 3 εηψλ 4 εηψλ Όρη - 8 έηε Γεκνηηθφ 

Γ’ δεκ. 

Σεηξακ. Λπθείν 1 

Αδεξθή 

2νο ν Γ. 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία παηδηψλ δείγκαηνο. 
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4.2.2. Τιηθό ηεο έξεπλαο 

Ζ ηππηθή λνεκνζχλε ηνπο δηαπηζηψζεθε κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη Raven (2015) 

απφ ηελ εξεπλήηξηα ή θαη ζε δχν πεξηπηψζεηο αληιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη απφ 

ην θάθειφ ηνπο. Σν θσλνινγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην θαη νη θσλνινγηθέο ηνπο δπζθνιίεο 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο Φσλεηηθήο θαη Φσλνινγηθήο 

Δμέιημεο (Παλειιήληνο χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 1995) πνπ  ρνξεγήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Δπίζεο ρνξεγήζεθε ην ηεζη Δηθφλσλ Γξάζεο (Βνγηλδξνχθαο, 

ηαπξαθάθε, Πξσηφπαπαο, 2011) θαη ε Γνθηκαζία Δθθξαζηηθνχ Λεμηινγίνπ 

(Βνγηλδξνχθαο, Πξσηφπαππαο,  ηδεξίδεο, 2009) απφ ην ινγνζεξαπεπηή ή ηε 

ινγνζεξαπεχηξηά ηνπο θαη ζε έλα παηδί απφ ηελ εξεπλήηξηα, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ 

ππάξρνπλ θάπνηεο γισζζηθέο δπζθνιίεο.     

 πγθεθξηκέλα, ην ηεζη εηθφλσλ δξάζεο (Βνγηλδξνχθαο, 

ηαπξαθάθε, Πξσηφπαπαο, 2011)  απνηειεί ηελ ειιεληθή εθδνρή ηνπ Action Picture test 

(Renfrew 1997) γξακκαηηθήο θαη πιεξνθνξηαθήο επάξθεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 10 

απεηθνλίζεηο ζηηγκψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  Ζ ζηάζκηζε έγηλε ζε 20 παηδηά κε Asperger 

ειηθίαο 4-9 εηψλ θαη κε ηππηθή λνεκνζχλε. Δπίζεο, ε ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία απνζθνπεί 

αθελφο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο γξακκαηηθήο, δειαδή ηεο κνξθνζχληαμεο 

θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλεη ην παηδί σο 

αληαπφθξηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηεζη, δειαδή ηεο πξαγκαηνινγίαο.   

 Αθφκε, ην ηεζη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ (Βνγηλδξνχθαο, Πξσηφπαππαο,  

ηδεξίδεο, 2009) πνπ αμηνπνηήζεθε, απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ Word Finding 

Vocabulary Test, 4th edition (Renfrew 1995) θαη ζηαζκίζηεθε ζε 165 παηδηψλ ειηθίαο 4-8 

ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε δχν ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ δνθηκαζία απηή απνηειείηαη απφ 50 

απεηθνλίζεηο νπζηαζηηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Παξάιιεια, εμαηξεηηθά επνηθνδνκεηηθή 

θξίλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ πηλάθσλ εχξεζεο ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ζην 

http://www.biblionet.gr/author/90033/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/author/90033/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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νπνίν αληηζηνηρεί ην παηδί βάζεη ηεο επίδνζή ηνπ παξαρσξψληαο κία αμηφπηζηε εηθφλα ηεο 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηνπ εμεηαδφκελνπ.      

 ρεηηθά κε ην ηεζη Raven (2015) δηεπθξηλίδεηαη φηη ρνξεγήζεθε γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ νπνηνπδήπνηε λνεηηθνχ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα έξεπλα,  

αμηνπνηήζεθαλ νη κήηξεο κφλν ηνπ ηεζη πνπ απνηεινχληαη απφ 36 θάξηεο γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ιεθηηθή επηθνηλσλία, απνθιείνληαο ηα 

ελδερφκελν λα επεξεαζηεί ην απνηέιεζκα απφ έιιεηκκα ζηελ γιψζζα. Οη πνηθίινη 

ζπλδπαζκνί δπζθνιεχνπλ ηεξαξρηθά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμέηαζε ηεο 

λνεκνζχλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο πξνυπνηίζεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αηηηνινγνχλ 

επηζηξαηεχνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη ηηο πξαγκαηνινγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 Δπίζεο, ρνξεγήζεθε ην ηεζη ηεο θσλεηηθήο θαη θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ 

ζηαζκίζηεθε κε έξεπλα 300 παηδηψλ ειηθίαο 2:6- 6 εηψλ κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

θσλνινγηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπ παηδηνχ θαη λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηα 

παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο. Πην αλαιπηηθά, ζην 

εγρεηξίδην ηνπ ηεζη δηεπθξηλίδνληαη νη δηάθνξεο θσλνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηαθξίλνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηηο δνκηθέο θαη ζηηο ζπζηεκηθέο  δηαδηθαζίεο απινπνίεζεο. ηελ 

πξψηε  θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ε πηψζε ηεο ζπιιαβήο, ν αλαδηπιαζηαζκφο (νιηθφο ή 

κεξηθφο), ε πηψζε ηνπ θσλήκαηνο ή ηνπ ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο, ε πηψζε θσλήκαηνο 

θιεηζηήο ζπιιαβήο, ε αξκνλία ζπκθψλσλ , ε κεηάζεζε, ε κεηαθίλεζε  θαη ε απινπνίεζε 

ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

εκπξνζζηνπνίεζε, ε νπηζζνπνίεζε, ε ζηηγκηθνπνίεζε, ε ερεξνπνίεζε, ε αερνπνίεζε, ε 

ρεηιηθνπνίεζε, ε θαηληθνπνίεζε. Δλψ αλαθέξεηαη θαη ε θαηεγνξία ιαζψλ πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε θακία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη νλνκάδνληαη ηδηνζπζηαηηθέο ή 

αλαιχζηκεο δηαδηθαζίεο (Παλειιήληνο χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 1995, ζ. 3, 11).    

 ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθέληξσζε 50 θξάζεσλ ηνπ απζφξκεηνχ 
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ηνπο ιφγνπ νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο πνπ απνηειεί θαη ην θχξην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαη θξηηήξην ηεο έξεπλαο θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί (ζ.34-38). Πην αλαιπηηθά ζα πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ επφκελε ππνελφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο. 
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4.2.3 Γηαδηθαζία 

 πγθεθξηκέλα, γηα λα εμνηθεησζεί ην παηδί κε ηελ παξνπζία ηεο εξεπλήηξηαο 

επνηθνδνκεηηθή θξίζεθε ε πινπνίεζε  θάπνησλ πξνθαηαξθηηθψλ επηζθέςεσλ, θαηά ηηο 

νπνίεο ζα ιεθζεί ε ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ή ηνπ θεδεκφλα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ, νη νπνίεο κάιηζηα  

γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πινπνηνχηαλ ιίγν πξηλ ηε ζπλεδξία ηνπ παηδηνχ.  Μεηά ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε ελφο πιήξνπο ηζηνξηθνχ ηνπο, ζην νπνίν  

ζχκθσλα κε ηνλ θ. Βνγηλδξνχθα (personal communication) ζα ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

ην φλνκα, ην θχιν, ε ειηθία, ε ειηθία δηάγλσζεο, ε ειηθία έλαξμεο νκηιίαο, ην ηζηνξηθφ 

πξνβιεκάησλ αθνήο, αλ αληηκεησπίδεη θάπνηα ζνβαξή ηαηξηθή θαηάζηαζε, ηα έηε 

παξέκβαζεο κε ζεξαπείεο, ε ζρνιηθή δνκή πνπ θνηηά, ε ηάμε, ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

κφξθσζε ησλ γνλέσλ, ε χπαξμε αδειθψλ θαη ε ζεηξά ηεο  γέλλεζεο.    

 Έπεηηα, ρνξεγήζεθαλ ηα ηεζη Raven (2015), Π..Λ. (1995) απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη 

ην εηθφλσλ δξάζεο θαη εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ απφ ηνπο ινγνζεξαπεπηέο ησλ παηδηψλ. 

Καηφπηλ  καγλεηνθσλήζεθε ην θάζε παηδί κε ηε ςεθηαθή ζπζθεπή Olympus WS-806, κε 

ζηφρν ηελ ζπιινγή ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ ιφγνπ ηνπ, δειαδή 50 θξάζεηο 

πνπ ηίζεληαη σο ην ρακειφηεξν φξην ησλ απαξαίηεησλ θξάζεσλ γηα λα ππάξρεη έλα 

«αμηφπηζην θαη έγθπξν δείγκα γηα ηηο ζπληαθηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ» (Heilmann, 

Nockerts, Miller, 2010, p.393). Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κία  ζαξαληαπεληάιεπηε 

ζπλαληήζε γηα θάζε παηδί, αληηιακβαλφκελνη φηη «ην κήθνο ηνπ γισζζηθνχ δείγκαηνο 

επεξεάδεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο κέηξεζεο» (Heilmann, Nockerts, Miller, 2010, p.399), 

θάπνηα πξφζζεηε ζπλεδξία ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε ελδερφκελν πνπ δελ 

ζπγθεληξσλφηαλ ην απαξαίηεην δείγκα, σζηφζν απηφ ην εκπφδην δελ ππήξμε. 

 Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ινγνζεξαπεπηή ηνπο ή ηε ινγνζεξαπεχηξηά ηνπο, 

ζπζζσξεχηεθε ν απζφξκεηνο ιφγνο ησλ παηδηψλ κε ηε ρξήζε θάπνησλ αληηθεηκέλσλ ή 
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θάπνησλ παξαηλέζεσλ, ειεχζεξεο ζπδήηεζεο, ή θαη ειεχζεξεο επηινγήο θάπνηνπ 

παηρληδηνχ. Αθαηξέζεθαλ νη ερνιαιίεο. Πξνηηκήζεθε σο ρψξνο  ιήςεο ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπδήηεζεο κία αίζνπζα ηνπ ινγνζεξαπεπηηθνχ θέληξνπ ην νπνίν επηζθέπηνληαη ηα παηδηά, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλα νηθείν πιαίζην εθηχιημεο ηεο ζπδήηεζεο. Δπίζεο 

ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ελφο ινγνζεξαπεπηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηψλ, θαζψο ε εξεπλήηξηα δελ θαηέρεη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε «επηζεηηθήο, 

απηνηξαπκαηηθήο θαη ηδηνζπγθξαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα εθδειψζνπλ ηα 

παηδηά απηά, ιφγσ ηεο ειιηπνχο κε ιεθηηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπο  

ζηελ ζπζρέηηζε ηεο πξνζνρή (joint attention) θαη ζηε ρξήζε ζπκβφισλ (symbol use)» 

(Woods,Wetherby, 2003, p.181), κε επαθφινπζν λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν.   

 Δληέιεη, εμεηάζηεθαλ νη θσλνινγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαηαγξάθνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ ηνπ 1995 κε ηηο 

θσλνινγηθέο ηνπο δηεξγαζίεο. Καηφπηλ κεηαγξάθεθε  ν ιφγνο ηνπο ζην δηεζλέο θσλεηηθφ 

αιθάβεην ζην praat θαη ππνινγίζηεθε ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο αθαηξψληαο 

κνλνιεθηηθέο θξάζεηο ηχπνπ λαη θαη φρη, ερνιαιίεο θαζπζηεξεκέλεο θαη κε θαη 

αθαηάιεπηεο θξάζεηο. πλεπψο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο αλαιχζεηο θαη πινπνηήζεθε ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ δνθηκαζηψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ηνπ MLUw 

θαηά ην  ειεχζεξν παηρλίδη κε ινγνζεξαπεπηή θαη εξγνζεξαπεπηή κία αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ.       

 πγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ αλάιπζε ζην praat αθνινπζήζεθε ν ηεθκεξησκέλνο 

ηξφπνο νξηνζέηεζεο ησλ θξάζεσλ κε ηα  πξνζσδηαθά θξηηήξηα, πνπ ζα αλαιπζνχλ 

παξαθάησ θαη ηα νπνία θαηαγξάθηεθαλ σο ηεθκήξηα ζπλππνινγηζκνχ θάζε θξάζεο ζην 

κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο. 
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4.2.4 Μέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο     

 Πην αλαιπηηθά, σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ θξάζεσλ, ε έξεπλα πηζηνπνηεί φηη ηα 

C- units απνδείρζεθαλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα απφ ηα p-units , αλ θαη “δελ ζεκεηψζεθαλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο ζε απηά ηα δχν” (Kemeny, 2007, p.24). Αθφκε γηα ηελ νξηνζέηεζε 

ησλ θξάζεσλ    θαηά ηελ αλάιπζή ηνπο ζην praat, ζα αμηνπνηεζνχλ θάπνηα θξηηήξηα. 

Γειαδή, ζα ιεθζνχλ ππφςε ε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ιέμεο (Ostendorf,Shafran, 

Carmichael, Byrne, 2001), ε επηκήθπλζε ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ή ιέμεο, ε επαλέλαξμε 

ηεο θψλεζεο, νη παχζεηο, ε γξήγνξε έλαξμε ζηελ αξρή ηεο θξάζεο (Amir, 

Vered,Shlomo,2004. Seidl, Cristià, 2008 .Yang, ,Shen,Li,Yang,2014. Vaissiere, 

1983.Wellmann, Holzgrefe, 2012. Wang, Hirschberg, 1995)  θαζψο θαη νη ελαιιαγέο ηνπ 

ηφλνπ (Ostendorf, et. al., 2001).       

 Δπηπξφζζεηα αλαθέξνληαη άιια δχν θξηηήξηα ην slow speech rate σο ε αλαινγία 

κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο θαη ηνλ κέζν φξν ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζπιιαβήο θαη ην fast speech rate σο ε αλαινγία κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

δηάξθεηαο κίαο ζπιιαβήο πξνο ηνλ κέζν φξν ηεο δηάξθεηαο κία ζπιιαβήο. Σα δχν απηά 

θξηηήξηα (slow, fast speech rate) δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαζψο αλαθέξνληαη κε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα θαη νχησο ή άιισο δελ ζα γίλεη κέηξεζε ζε επίπεδν ζπιιαβήο αιιά 

ζε επίπεδν ιέμεο (Amir, Vered, Shlomo, 2004, pp. 2-4).Αθφκε, ζα ζπλππνινγηζηεί θαην 

παξάγνληαο φηη “ηα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά εμάγνληαη απφ ηα ηειεπηαία 200 

miliseconds ησλ ηειεπηαίσλ ιέμεσλ ηεο θξάζεο” (Rosenberg, 2010,p.3).   

 Δπίζεο,  αλαγθαία θξίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ αιιαγψλ σο πξνο ηνλ 

ηφλν. Μία πεξίπησζε είλαη ην πην ρακειφ ηνληθφ χςνο  ζην θαηψθιη ηνπ θσλεηηθνχ ηνπ 

εχξνπο, πνπ ζπλήζσο ζπλέπηπηε κε ην ηέινο ηεο θξάζεο (L-L%), κία άιιε είλαη ε 

αλχςσζε ηνπ ηφλνπ είηε ήηαλ απεηξνειάρηζηε είηε δηαξθήο ( L- H%). Αθφκε αλαθέξεηαη ε 

ηνληθή αιιαγή ηεο πηψζεο ηνπ ηφλνπ, ε νπνία φκσο ήηαλ ζρεηηθά ήπηα, ελλνψληαο φηη δελ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25019156
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έθηαλε ην θαηψθιη ηνπ εχξνπο, πεξηιακβάλνληαο αηειείο ήρνπο ( H-L%). Δπηπξφζζεηα 

παξαηεξείηαη ε αλχςσζε ηνπ ηφλνπ ζην κεγαιχηεξν ζεκείν ηνπ εχξνπο ηνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο εξσηήζεηο, αιιά θαη ζηηο δειψζεηο πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε ηεο 

ακθηβνιίαο ή θαη ηεο έθθιεζεο γηα ζπκθσλία (H-H%) (Ostendorf et al., p.  2). 

 Δλ θαηαθιείδη, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ εξεπλψλ 

δηαθέξνπλ ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ, φκσο ζπλνιηθά δηαθξίλνληαη ηα εμήο 

αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα: ε παχζε, 

παξαηεηακέλε θψλεζε ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ή επηκήθπλζε ηεο θψλεζήο ηεο , ε 

έλαξμε θψλεζεο, ε παχζε, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνληθνχ χςνπο θαη ηεο Fo. ηε ζπλέρεηα, 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ή ζπκκεηέρνπζαο. 
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4.3 Απνηειέζκαηα 

 Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο πνπ αλαιχζεθε 

πξνεγνπκέλσο, απηά είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε δηάθνξα 

πξσηφθνιια θαη ηεζη θαζψο θαη ε κέηξεζε ηνπ MLUw, ηα νπνία αξρηθά ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη θαηφπηλ αλαιχνληαη αηνκηθά αιιά θαη ζπγθξηηηθά.  

ΑΡΥΙΚΑ 

ΟΝΟΜ. 

ΔΠΙΓΟΗ 

ΣΟ RAVEN 

ΔΠΙΓΟΗ 

ΣΟ Π..Λ. 

ΔΠΙΓΟΗ 

ΣΟ ΓΔΛ 

ΔΠΙΓΟΗ 

ΣΟ 

ΔΙΚΟΝΩΝ 

ΓΡΑΗ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

MLUW 

ΓΑΓ 1- Γ. 37εθαη.  

(25/36)               

(ΖΛΗΚΗΑ 8:11) 

2,97% (3/101) 50
ν 
εθαη. 

(34/50) 

Πιεξνθνξηαθή 

επάξθεηα 34 

(60
ν
 εθαη.) 

Γξακκαηηθή 

επάξθεηα 48 

(70
ν
 εθαη.) 

πλνιηθφο 

Βαζκφο 82  

(60
ν
 εθαη.) 

2,58 (129/50) 

ΓΑΓ2-   Κ. 37 εθαη. 

(20/36) 

 (ΖΛΗΚΗΑ 

7:11) 

3,96% (4/101) 5
ν
 εθαη. 

(19/50) 

Π.Δ. 26       

(30
ν
 εθαη.) 

Γ.Δ. 28       

(10
ν
 εθαη. ) 

.Β. 54        

(20
ν
 εθαη.) 

3,42 (171/50) 

ΓΑΓ 3-  Κ. 91 εθαη. 

(29/36) 

(ΖΛΗΚΗΑ7:5) 

0% 

 

95
ν
 εθαη. 

(45/50) 

 Π.Δ. 33 

(60
ν
 εθαη.) 

Γ.Δ. 54  

(90
ν
 εθαη.) 

.Β. 87 

(70
ν
 εθαη.)                          

3,56 (178/50) 

ΓΑΓ4-   . 91 εθαη. 

(32/36) 

 (ΖΛΗΚΗΑ 9:6) 

1,98% (2/101)  80
ν
 εθαη. 

(40/50) 

 

Π.Δ. 36       

(80
ν
  εθαη.) 

Γ.Δ. 50       

(80
ν
 εθ.) 

.Β. 86       

(70
ν
 εθ.) 

4,72 (236/50) 

 

ΓΑΓ5-   Γ. 75 εθαη. 

(31/36) 

(ΖΛΗΚΗΑ 10:8) 

11,88%(12/10

1) 

70
ν
 εθαη. 

(37/50) 

 

Π.Δ 45        

(90
ν
 εθαη. ) 

Γ.Δ. 46 

(70
ν
 εθαη.) 

.Β.91 

(80
ν
 εθαη.) 

3,22 (161/50) 

Πίλαθαο 2.Απνηειέζκαηα ησλ ηεζη θαη κέηξεζε MLUw. 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ ζπλνπηηθφ πίλαθα πξνθχπηεη φηη θαη ηα 5 παηδηά έρνπλ ηππηθή 

λνεκνζχλε θαζψο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηε δνθηκαζία, θπκαηλφηαλ ηνπ 

Raven απφ 31-91 εθαηνζηεκφξηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

δνθηκαζία γηα λα εμεηαζηεί ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ κε ηηο κήηξεο ηνπ ηεζη πνπ 

πξνυπνζέηεη κε ιεθηηθή κφλν επηθνηλσλία, επηηξέπνληαο ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο κε  

αληηθεηκεληθφ θαη αλεπεξέαζην ηξφπν απνθιείνληαο  ηηο γισζζηθέο ηνπο δπζθνιίεο πνπ 

δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ηεο απηηζηηθήο ηνπο δηαηαξαρήο θαη εμεηάδνληαη κε ηηο ππφινηπεο 

δνθηκαζίεο. Πην αλαιπηηθά ην ΓΑΓ1 πνπ ηελ πεξίνδν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη ήηαλ 8:11 

εηψλ βξίζθεηαη ζχκθσλα κε ην ηεζη ζηα 37 εθαηνζηεκφξηα, δειαδή θαηαηάζζεηαη ζηνλ 

κέζν φξν. Σν ΓΑΓ2 2 πνπ ηελ πεξίνδν ρνξήγεζεο ηεο δνθηκαζίαο ήηαλ 7:11 εηψλ 

βξίζθεηαη ζηα 37 εθαηνζηεκφξηα δειαδή θαη απηφ ην παηδί θαηαηάζζεηαη ζην επίπεδν ηνπ 

κέζνπ φξνπ. Σν ΓΑΓ3 ειηθίαο 7:5 εηψλ βξίζθεηαη ζηα 91 εθαηνζηεκφξηα, δειαδή 

θαηαηάζζεηαη νξηαθά ζην αλψηεξν επίπεδν. Σν ΓΑΓ4 ειηθίαο 9:6 εηψλ ζπγθέληξσζε 91 

εθαηνζηεκφξηα δειαδή βξίζθεηαη νξηαθά ζην αλψηεξν επίπεδν. Δληέιεη ην ΓΑΓ5 ειηθίαο 

10:8 εηψλ ζπγθέληξσζε 75 εθαηνζηεκφξηα δειαδή θαηαηάζζεηαη νξηαθά ζην επίπεδν ηνπ 

πςεινχ κέζνπ φξνπ.          

 Αθφκε πξνο απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ καο εξσηήκαηνο, δειαδή ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ηνπ επηπέδνπ γισζζηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ηo έλα παηδί (ΓΑΓ 1), δειαδή ην 20% ηνπ 

δείγκαηνο, έρεη κηθξφηεξν κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο 2,58. Σν ΓΑΓ4, δειαδή ην  

20% ηνπ δείγκαηνο έρεη κεγαιχηεξν κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο 4,72, ζπγθξηηηθά κε 

ηαππφινηπα παηδηά ηνπ δείγκαηνο. Σα ππφινηπα παηδηά (ΓΑΓ2, ΓΑΓ3, ΓΑΓ5), δειαδή ην 

60% ηνπ δείγκαηνο,έρνπλ παξφκνην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο κε ηηκέο 3,42, 3,56, 

3,22 αληίζηνηρα.         

 Δπηπξφζζεηα ην θάζε παηδί απέδσζε δηαθνξεηηθά σο πξνο ηηο ππφινηπεο 
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δνθηκαζίεο ηε δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη εθείλε ησλ εηθφλσλ δξάζεο. Πην 

αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε δνθηκαζία ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ εκθαλίδεηαη ε κηθξφηεξε 

επίδνζε ηνπ ΓΑΓ2 κε αξρηθφ βαζκφ 19/50 πνπ αληηζηνηρεί κε κεηαηξνπή ζηα 

εθαηνζηεκφξηα ζην 5
ν
 εθαηνζηεκφξην, δειαδή είλαη παζνινγηθφ αθνχ είλαη θάησ ηνπ 20

νπ
 

εθαηνζηεκνξίνπ θαη απηφ δειψλεη φηη ππάξρεη γισζζηθή δηαηαξαρή επηπξφζζεηε ζηελ 

απηηζηηθή δηαηαξαρή. Αληίζεηα ε χςηζηε επίδνζε ηνπ  ΓΑΓ3 κε αξρηθφ βαζκφ 45/50 πνπ 

κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 95
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή είλαη πςειή ε επίδνζή ηνπ, ζην 

επίπεδν ηνπ πςεινχ  κέζνπ φξνπ. Σα ππφινηπα παηδηά, απέδσζαλ σο εμήο: ην ΓΑΓ1 34/50 

πνπ κε κεηαηξνπή αλήθεη ζην 50
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή ζην κέζν φξν, ην ΓΑΓ4 40/50 

δειαδή κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 80
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή έρεη πςειή επίδνζε, 

θαζψο βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πςεινχ κέζνπ φξνπ θαη ην ΓΑΓ5 37/50 πνπ κε 

κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην  70
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή είλαη ζην κέζν φξν, αληίζηνηρα. 

πλεπψο δχν παηδηά ην ΓΑΓ1 θαη ην ΓΑΓ 5 εληάζζνληαη ζην κέζν φξν σο πξνο ηε 

δνθηκαζία ηνπ εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ,  ην ΓΑΓ2 είλαη ζε νξηαθφ επίπεδν,  ην ΓΑΓ4 είλαη 

ζε πςειφ επίπεδν θαη ην ΓΑΓ3 είλαη ζην αλψηεξν επίπεδν.     

 Ωζηφζν, σο πξνο ηε δνθηκαζία ησλ εηθφλσλ δξάζεο δηαπηζηψζεθε ε κεγαιχηεξε 

ζπλνιηθή επίδνζε ζην ΓΑΓ5 κε αξρηθφ βαζκφ 91 πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 80
ν
 

εθαηνζηεκφξην, δειαδή αλήθεη ζην επίπεδν ηνπ πςεινχ κέζνπ φξνπελψ  ε κηθξφηεξε 

ζπλνιηθή επίδνζε ζην ΓΑΓ2 κε αξρηθφ ζπλνιηθφ βαζκφ 54 πνπ αληηζηνηρεί ζην 20
ν
 

εθαηνζηεκφξην, δειαδή απηφ ην απνηέιεζκα επηβεβαηψλεη ηε γισζζηθή θαζπζηέξεζε πνπ 

είλαη ην φξην γηα ηελ παζνινγία. ηα ππφινηπα παηδηά θαηαγξάθεθαλ νη ζπλνιηθέο 

επηδφζεηο: Σν  ΓΑΓ1 κε αξρηθφ βαζκφ  82 αληηζηνηρεί ζην 60
ν
 εθαηνζηεκφξην, δειαδή 

είλαη ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ, ην ΓΑΓ3 κε αξρηθφ ζπλνιηθφ βαζκφ 87 πνπ κε 

κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 70
ν
 εθαηνζηεκφξην, βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ. Σν 

ΓΑΓ4 κε αξρηθφ ζπλνιηθφ βαζκφ 86 αληηζηνηρεί ζην 70
ν
 εθαηνζηεκφξην πνπ είλαη ζην 
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επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ. Οπφηε ηξία απφ ηα παηδηά, ην ΓΑΓ1, ην ΓΑΓ3 θαη ην ΓΑΓ4 

αλήθνπλ ζηνλ κέζν φξν. Σν έλα απφ ηα παηδηά, ην ΓΑΓ5, σο πξνο ηε δνθηκαζία απηή έρεη 

πςειή επίδνζε ελψ ην ΓΑΓ2 έρεη ρακειή επίδνζε.      

 Παξ’ φια απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ε ρακειφηεξε θαη κέγηζηε επίδνζε ησλ 

παηδηψλ σο πξνο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο δνθηκαζίαο ησλ εηθφλσλ δξάζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην  κέξνο, ηεο πιεξνθνξηαθήο επάξθεηαο δηαπηζηψζεθε πςειφηεξε 

επίδνζε ζην ΓΑΓ5 κε αξρηθφ βαζκφ 45 πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 90
ν 

εθαηνζηεκφξην, δειαδή ζην επίπεδν ηνπ πςεινχ κέζνπ φξνπ, ελψ ρακειφηεξε επίδνζε 

ζην ΓΑΓ2 κε αξρηθφ βαζκφ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ ηεζη 26, δειαδή κε 

κεηαηξνπή ηζνβαζκεί κε ην 30
ν
 εθαηνζηεκφξην πνπ αλήθεη ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Ωο πξνο ηα ππφινηπα παηδηά θαηαιήμακε ζηα εμήο απνηειέζκαηα: σο πξνο απηφ ην ηκήκα 

ην ΓΑΓ1 είρε αξρηθφ βαζκφ 34 δειαδή κε κεηαηξνπή αλήθεη ζην 60
ν
 εθαηνζηεκφξην,  ζην 

επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ, παξφκνηα θαη ην ΓΑΓ3 κε 33 αλήθεη ζην 60
ν
 εθαηνζηεκφξην 

δειαδή ζην ίδην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ. Σν ΓΑΓ4 κε ζπλνιηθφ αξρηθφ βαζκφ 36 κε 

κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 80
ν
 εθαηνζηεκφξην ζπλεπψο αλήθεη ζην επίπεδν ηνπ  πςεινχ 

κέζνπ φξνπ. Δπνκέλσο ηα ηξία παηδηά (ΓΑΓ1, ΓΑΓ2, ΓΑΓ3) αλήθνπλ σο πξνο ην επίπεδν 

απηφ ηεο δνθηκαζίαο ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ, ελψ ηα άιια δχν παηδηά ΓΑΓ4 θαη 

ΓΑΓ5 αλήθνπλ ζηνλ πςειφ κέζν φξν.       

 Ωζηφζν, σο πξνο ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ ηεζη πνπ αθνξνχζε ζηελ εμέηαζε ηεο 

γξακκαηηθήο επάξθεηαο πξνέθπςαλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα κε ην ΓΑΓ3 λα 

ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε επίδνζε κε αξρηθφ βαζκφ 54 πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί 

ζην 90
ν
 εθαηνζηεκφξην, δειαδή ζην  αλψηεξν επίπεδν. Αληίζεηα, ην ΓΑΓ2  ζπγθεληξψλεη 

ηε ρακειφηεξε επίδνζε κε αξρηθφ βαζκφ 28, πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 10
ν 

εθαηνζηεκφξην, δειαδή ην παηδί απηφ βξίζθεηαη ζην φξην γηα ηε παζνινγία θαζψο απφ ην 

απνηέιεζκα  επηβεβαηψλεηαη ε γισζζηθή ηνπ θαζπζηέξεζε.  Ωο πξνο ηα ππφινηπα παηδηά 
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θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο: Σν ΓΑΓ1 ζπγθέληξσζε αξρηθφ βαζκφ 48 πνπ κε κεηαηξνπή 

αληηζηνηρεί ζην 70
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ, ην  ΓΑΓ4 

ζπγθέληξσζε αξρηθφ βαζκφ 50 πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 80
ν
 εθαηνζηεκφξην 

δειαδή ζην επίπεδν ηνπ πςεινχ κέζνπ φξνπ θαη ην ΓΑΓ5 ζπγθέληξσζε αξρηθφ βαζκφ 46  

πνπ αληηζηνηρεί κε κεηαηξνπή ζην 70
ν
 εθαηνζηεκφξην δειαδή ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ 

φξνπ. πλεπψο, ζπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ηα δχν παηδηά, ην ΓΑΓ 1 θαη ην ΓΑΓ5 

αλήθνπλ ζην επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ. Σν ΓΑΓ4 αλήθεη ζην επίπεδν ηνπ πςεινχ κέζνπ 

φξνπ, ην ΓΑΓ3 ζην αλψηεξν επίπεδν, ελψ ην ΓΑΓ2 ζην επίπεδν ηνπ ρακεινχ κέζνπ φξνπ.

 Έπεηηα, πξνο απάληεζε ηνπ δεπηέξνπ εξεπλεηηθνχ καο εξσηήκαηνο, δειαδή ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ δείγκαηνο, ζεσξήζεθε αλαγθαία πξψηα ε 

θαηαγξαθή ησλ κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ θαη ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ πνπ δελ 

άξζξσλαλ ζσζηά θαη έπεηηα λα αθνινπζήζεη ε θαηαγξαθή ησλ θσλνινγηθψλ ηνπο 

δηεξγαζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν κεηξήζεθε ην ζχλνιν ησλ ζπκθψλσλ, ησλ θσλεέλησλ, ησλ 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ (δηπιψλ θαη ηξηπιψλ), ησλ δηπιψλ ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ, ησλ ηξηπιψλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ ζην θσλεκηθφ θαη θσλνινγηθφ 

ηεζη (Π..Λ. 1995). Γηεπθξηλίδεηαη ινηπφλ, φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκθψλσλ ηνπ ηεζη είλαη  

326, ν αξηζκφο ησλ θσλεέλησλ ηνπ ηεζη είλαη 265, ν αξηζκφο ησλ ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ ζπγθαηαιερζέλησλ ησλ δηπιψλ θαη ησλ ηξηπιψλ καδί είλαη 47 θαη 

εηδηθφηεξα ηα δηπιά ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο 42 ελψ ηα ππφινηπα 5 

είλαη ηξηπιά ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα. Βάζεη απηψλ ειέγρζεθε ν αξηζκφο ησλ 

κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ θαη ησλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ πνπ έθαλε ιάζνο ην θάζε 

παηδί.            

 πγθεθξηκέλα, ην ΓΑΓ1  δελ είπε απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο ην θσλήελ /a/ 

ζηε ιέμε /aje’laða/, νπφηε δελ είπε ην 1 θσλήελ απφ ηα 265 ηνπ ηεζη, πνπ κε κεηαηξνπή 

αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 0,377%. Αθφκε απφ ηα ζπκπιέγκαηα δελ είπε ην ηξηπιφ 
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ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα /str/ ζηε ιέμε /startço’taci/, δειαδή ην 1 απφ ηα 47 ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο, ζπγθαηαιερζέλησλ δηπιψλ θαη ηξηπιψλ, πνπ κε κεηαηξνπή 

αληηζηνηρεί ζην 2,127%. Δηδηθφηεξα δε ιέεη ην 1 απφ ηα 5 ηξηπιά ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα, πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 20%.    

  Έπεηηα ην ΓΑΓ2 αξζξψλεη νξζά ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο, αιιά σο πξνο ηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα εληνπίζηεθε φηη δελ είπε ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα /str/ ζηε ιέμε 

/startço’taci/, δειαδή δελ είπε ην 1 απφ ηα 47 ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα (άζξνηζκα δηπιψλ 

θαη ηξηπιψλ), πνπ κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 2,127%, ελψ σο πξνο ηα ηξηπιά δελ 

είπε ην 1/5 δειαδή ην 20% ησλ ηξηπιψλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ.   

 ηε ζπλέρεηα, παξαηεξήζεθε φηη ην ΓΑΓ3 άξζξσζε νξζά ηνπο κεκνλσκέλνπο 

θζφγγνπο θαη ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα, κφλν πνπ ηφληδε πεξηζζφηεξν ηα έξξηλα 

θσλήκαηα θαζψο ήηαλ άξξσζηνο. Καηφπηλ ην ΓΑΓ4 απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο 

δελ είπε ην /x/, πνπ ην έηξεςε ζε /c/ ζηε ιέμε /sfi’rixtra/, δειαδή δελ είπε ην 1 απφ 326 

ζχκθσλα, πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 0,306%. Απφ ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

δελ είπε ην /xtr/ ζηε ιέμε /sfi’rixtra/, ηξέπνληάο ην ζε /ctr/ νπφηε δελ είπε ην 1 απφ ηα 47 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο (δηπιά θαη ηξηπιά καδί), πνπ κε κεηαηξνπή 

αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 2,127%, ελψ σο πξνο ηα ηξηπιά ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα δελ 

είπε ην 1/5 δειαδή ην 20% ησλ ηξηπιψλ ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ.   

 Δληέιεη δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο σο πξνο ην ΓΑΓ5: φηη σο πξνο ηνπο κεκνλσκέλνπο 

θζφγγνπο δελ είπε ην /s/ θαη ην έηξεςε ζε /z/ ζηε ιέμε /`vrisi/, ην /ð/ ην έηξεςε ζε /v/ ζηε 

ιέμε /ar’kuða/ ζηε ιέμε /`roða/, ην /x/ ην έηξεςε ζε /c/ ζηε ιέμε /xo’dri/, ην /ʎ/ ην έηξεςε 

ζε /j/ ζηε ιέμε /ja’ʎa/, δελ είπε ην /r/ ζηε ιέμε /`kastro/, θαζψο θαη ην /ç/ ζηηο ιέμεηο 

/`ftçari/ /stratço’taci/ θαη ην /j/ ζηε ιέμε /ðja’vazi /. Οπφηε ην ΓΑΓ5 δελ άξζξσζε νξζά ηα 

9 απφ ηα 326 ζχκθσλα  ηνπ ηεζη, πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 2,76%.

 Αθφκε πξνέθπςε φηη ηα 4/5 (80%) ηνπ δείγκαηνο εκθάληζαλ θάπνηα θσλνινγηθά 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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ιάζε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θσλνινγηθνχ ηεζη (Π..Λ., 1995), ελψ έλα απφ 

ηα παηδηά ην ΓΑΓ3 φπσο πξνιέρζεθε δε ζεκείσζε θάπνην θσλνινγηθφ ιάζνο. 

πγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη ηα πνζνζηηαία απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θσλνινγηθψλ 

ιαζψλ ηνπ θάζε αηφκνπ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.      

 Πην αλαιπηηθά,  παξαηεξνχκε  ηηο δηαθνξεηηθέο  επηδφζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

Δλ’νιίγνηο, ην ΓΑΓ1 ζπγθέληξσζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ 2,97%, 

δειαδή έθαλε 3 θσλνινγηθά ιάζε ζηηο 101 ιέμεηο ηνπ ηεζη. Σν ΓΑΓ2 ζπγθέληξσζε  

πνζνζηφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ 3,96%, δειαδή έθαλε 4 θσλνινγηθά ιάζε ζηηο 101 ιέμεηο. 

Σν ΓΑΓ3 δελ έθαλε θακία θσλνινγηθή δηεξγαζία  νπφηε ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 

θσλνινγηθψλ ιαζψλ  0%. Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην ΓΑΓ4 

ζπγθέληξσζε πνζνζηφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ 1,98%  δειαδή έθαλε 2 θσλνινγηθά ιάζε 

ζηηο 101 ιέμεηο θαη ην ΓΑΓ 5 ζπγθέληξσζε πνζνζηφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ11,88%, δειαδή 

έθαλε 12 θσλνινγηθά ιάζε ζηηο 101 ιέμεηο ηεο θσλνινγηθήο δνθηκαζίαο (Π..Λ., 1995). 

πλεπψο, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ην ζπγθέληξσζε 

ην ΓΑΓ5, ελψ ην κηθξφηεξν ην ΓΑΓ3.       

 Παξ’ φια απηά, επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ επηκέξνπο 

θσλνινγηθψλ ιαζψλ πνπ εληνπίζηεθε ζην θάζε παηδί ηνπ δείγκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν 

παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

Φσλνινγηθέο δηεξγαζίεο  κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ Φσλ. Γηεξγ. πκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ 

ΓΔΗΓΜΑ ΠΣΩΖ  ΜΔΣΑΘ. ΑΦΟΜ. ΔΠΔΝΘ. ΣΗΓΜΗΚ. ΖΥΖΡΟΠ. ΥΔΗΛΗΚ. ΑΦΟΜ. ΑΠΛΟΠ. ΑΛΛΟΗΩΖ  

ΓΑΓ1 0,99%  0,99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,99% 0% 

ΓΑΓ2 0% 1,98% 0% 0,99% 0% 0% 0% ΠΡΟΚ. 

0,99% 

0% 0% 

ΓΑΓ3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ΓΑΓ4 0% 0% 0% 0% 0,99% 0% 0% 0% 0% 0,99% 

ΓΑΓ5 3,96% 0% ΔΜΜΔΝ. 

0,99% 

0% 0,99% 0,99% 1,98% 0% 2,97% 0% 

Μ.Ο. 0,99% 0,59% 0,20% 0,20% 0,40% 0,20% 0,40% 0,20% 0,79% 0,20% 

Σ.Α. 1,71% 0,89% 0,44% 0,44% 0,54% 0,44% 0,89% 0,44% 1,29% 0,44% 

χλνιν 4,95% 2,97% 0,99% 0,99% 1,98% 0,99% 1,98% 0,99% 3,96% 0,99% 

πρλφη. 40% 40% 20% 20% 40% 20% 20% 20% 40% 20% 

Πίλαθαο 3. Καηαγξαθή ησλ αλαιπηηθψλ πνζνζηψλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ (κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ θαη ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ) ηνπ δείγκαηνο, κε κέζνπο φξνπο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο. 
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 Παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαθνξεηηθά πνζνζηά 

εκθάληζήο ηνπο αλά παηδί. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην ΓΑΓ1 

σο πξνο ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο  πινπνίεζε κία πηψζε πξψηνπ θσλήκαηνο ζηηο 101 

ιέμεηο ηνπ ηεζη ζηε ιέμε /aje’laða / ζε πνζνζηφ  0,99% θαη κία κεηάζεζε ζηηο 101 ιέμεηο 

ηνπ ηεζη ζηε ιέμε /stratço’taci/ πνπ ηελ είπε /startço’taci/ ζε πνζνζηφ 0,99%. Ωο πξνο ηα 

ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα έθαλε κία απινπνίεζε ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο /str/ ζηηο 101 

ιέμεηο ηνπ ηεζη ζηε ιέμε /stratço’taci/ πνπκε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 0,99%.

 Έπεηηα ην ΓΑΓ2 σο πξνο ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο έθαλε δχν κεηαζέζεηο ζηηο 

101 ιέμεηο /startço’taci/, /aero’plano/ πνπ ηελ είπε /areo’plano/, πνπ κε κεηαηξνπή 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 1,98%. Αθφκε έθαλε κία επέλζεζε κεκνλσκέλνπ θζφγγνπ ζηηο 

101 ιέμεηο, πξνζζέηνληαο ην /l/κεηαμχ ηνπ /v_i/, πνπ αληηζηνηρείζε πνζνζηφ 0,99%, ελψ 

σο πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα έθαλε κία πξνθαηαβνιηθή αθνκνίσζε ζπκθσληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο /vl/ ηεο ιέμεο /vi’vlio/ ζην ζχλνιν ησλ 101 ιέμεσλ ηνπ ηεζη, πνπ 

κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην 0,99%.       

 Σν ΓΑΓ3 φπσο θαηαγξάθεθε αλσηέξσ, δε ζπλεηέιεζε θάπνηα θσλνινγηθή 

δηεξγαζία, ζπλεπψο βαζκνινγείηαη κε 0% θσλνινγηθψλ ιαζψλ. Σν ΓΑΓ4 σο πξνο ηνπο 

κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο πινπνίεζε κία ζηηγκηθνπνίεζε ζην ζχλνιν ησλ 101 ιέμεσλ, 

ηξέπνληαο ην /x/ ζε /c/ ηεο ιέμεο /sfi’rixtra/ θαη ε ζηηγκηθνπνίεζε απηή αληηζηνηρεί κε 

κεηαηξνπή ζην πνζνζηφ 0,99%. Ωο πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα θάλεη κία αιινίσζε 

ηνπ ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο /xtr/ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 101 ιέμεσλ ηνπ ηεζη, 

ηξέπνληάο ην /xtr/ ζε /ctr/ζηε ιέμε /sfi’rixtra/ θαη ε αιινίσζε απηή αληηζηνηρεί ζην 0,99%. 

 ηε ζπλέρεηα ην ΓΑΓ5 σο πξνο ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο εκθάληζε κία 

ερεξνπνίεζε ζηηο 101 ιέμεηο, ηξέπνληαο ην /s-z/ ζηε ιέμε /`vrisi/, πνπ αληηζηνηρεί ζην 

πνζνζηφ 0,99%, θαζψο θαη δχν ρεηιηθνπνηήζεηο ζηηο 101 ιέμεηο, ηξέπνληαο ην /ð - v/ ζηηο 

ιέμεηο /ar’kuða/ θαη /`roða/ αληίζηνηρα, πνπ αληηζηνηρεί κε κεηαηξνπή ζην πνζνζηφ 1,98%. 



70 
 

Δπίζεο, πινπνίεζε κία αθνκνίσζε ζηηο 101 ιέμεηο ηνπ ηεζη , ηξέπνληαο ην /ʎ-j/ ζηε ιέμε  

/ja’ʎa/ πνπ κε κεηαηξνπή αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 0,99%, θαζψο εληνπίζηεθε θαη κία 

ζηηγκηθνπνίεζε ζηηο 101 ιέμεηο ηνπ ηεζη, ηξέπνληαο ην /x-c/ ζηε ιέμε /xo’dri/, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 0,99%. Σν ίδην παηδί έθαλε ηέζζεξηο πηψζεηο θσλήκαηνο ζηηο 101 

ιέμεηο ηνπ ηεζη, απνθφπηνληαο ην /r/ ζηε ιέμε /`kastro/, ην /ç/ ζηε ιέμε /`ftçari/, ην /j/ ζηε 

ιέμε /ðja’vazi/, ην  /ç/ ζηε ιέμε /stratço’taci/ θαη νη ηέζζεξηο πηψζεηο αληηζηνηρνχλ κε 

κεηαηξνπή ζην πνζνζηφ 3,96%. Σέινο σο πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα ην ΓΑΓ5 

πξαγκαηνπνίεζε ηξεηο απινπνηήζεηο ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο ηνπ /str/, /ftç/  θαη ηνπ /ðj/ 

ζηηο ιέμεηο /stratço’taci/, /`ftçari/ θαη /ðja’vazi/ αληίζηνηρα, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ  101 

ιέμεσλ ηνπ ηεζη θαη απηέο νη απινπνηήζεηο αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ 2,97%. 

 Δπίζεο, αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο  ηεο θάζε 

θσλνινγηθήο δηεξγαζίαο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα: πγθεθξηκέλα, ε πηψζε 

θσλήκαηνο, ε κεηάζεζε, ε ζηηγκηθνπνίεζε θαη ε απινπνίεζε ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο 

εκθαλίζηεθαλ ζε ζπρλφηεηα 40%, ελψ φιεο ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο αθνκνίσζε, 

επέλζεζε, ερεξνπνίεζε, ρεηιηθνπνίεζε,αθνκνίσζε θαη αιινίσζε ζπκθσληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο εκθαλίζηεθαλ ζε ζπρλφηεηα 20%. Ωζηφζν, ην 20% ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο θάζε θσλνινγηθήο δηεξγαζίαο δελ αλαθέξεηαη ζην ίδην άηνκν, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο 

παξαπάλσ.          

 Αθφκε, επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ κέζσλ φξσλ  ηεο 

θάζε θσλνινγηθήο δηεξγαζίαο φπσο εθηίζεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη πην επδηάθξηην πνηεο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεοππεξηεξνχλ ζην δείγκα, αλ θαη φπσο 

θαίλεηαη είλαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. Γηα απηφ ην ιφγν παξαηίζεηαη ην εμήο γξάθεκα:  
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Γξάθεκα1 Μέζνη φξνη θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ 

 

Δλ’ νιίγνηο, σο πξνο ηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ  

παξαηεξείηαη ε ππεξνρή ηεο πηψζεο ησλ θσλεκάησλ κε κέζν φξν 0,99%, έπεηηα 

αθνινπζεί ε κεηάζεζε κε 0,59% . Καηφπηλ, εκθαλίδνληαη ε ρεηιηθνπνίεζε θαη 

ζηηγκηθνπνίεζε κε κέζν φξν 0,40% θαη ηειεπηαίεο ε ερεξνπνίεζε, ε αθνκνίσζε, ε 

επέλζεζε κε κέζνπο φξνπο 0,20%. Παξάιιεια, παξαηεξνχκε θαη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ κε θχξηα θσλνινγηθή δηεξγαζία ηελ απινπνίεζε κε κέζν φξν 

0,80% θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθνκνίσζε κε κέζν φξν 0,20%.    

 Έπεηηα, αθνχ θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο, πνπ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ 

κήθνπο εθθσλήκαηνο θαη ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. χκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS απεδείρζε φηη δελ πθίζηαηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ αλ θαη απηφ 

ην απνηέιεζκα εθηίζεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα κε θάπνηα επηθχιαμε ιφγσ ηνπ 

νιηγάξηζκνπ δείγκαηνο θαη ηεο κηθξήο απφθιηζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Όζνλ αθνξά ηε 

ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ σο κέηξν επηιέρζεθε ν δείθηεο Spearman, δηφηη απηφο κπνξεί 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%
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λα εθαξκνζηεί ζε κηθξά δείγκαηα θαη δελ απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

θαλνληθή θαηαλνκή. Ο έιεγρνο ππνζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ν 

εμήο:

                             (                    )                                             (                         ) 

φπνπ     ζηε δηθή καο πεξίπησζε είλαη νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο αλά δχν (Κνιπβά-

Μαραίξα, Μπφξα-έληα, 2013).       

 ηε ζπλέρεηα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη  πεξηγξαθηθά ηα ζηαηηζηηθά 

κέηξα, ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ησλ 

θσλνινγηθψλ ιαζψλ ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο δχν κεηαβιεηέο  πνπ ζα 

δηεξεπλεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ην εάλ ζπζρεηίδνληαη. 
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 MLUw φωνολογικά_λά

θη 

Spearman's rho 

MLUw 

Correlation Coefficient 1,000 -,600 

Sig. (2-tailed) . ,285 

N 5 5 

φωνολογικά_λάθη 

Correlation Coefficient -,600 1,000 

Sig. (2-tailed) ,285 . 

N 5 5 

Πίλαθαο 5. πζρέηηζε MLUw κε θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο. 

 

 

Statistics 

 MLUw φωνολογικά_λά

θη 

N 

Valid 5 5 

Missing 0 0 

Mean 3,50 4,16 

  Sum 17,50 20,79 

Std. Deviation ,78 4,56 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο.4. Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ MLUw θαη θσλνινγηθψλ ιαζψλ  

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη ν κέζνο φξνο ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο είλαη 3,50, ην 

ζχλνιν 17,50 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 0,78. Ωο πξνο ηα θσλνινγηθά ιάζε ν κέζνο 

φξνο ηνπο είλαη 4,16, ην ζχλνιν είλαη 20,79 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 4,56.  ηε 

ζπλέρεηα νη δχν κεηαβιεηέο, ην MLUw θαη νη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο 

εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηελ χπαξμε ζπζρέηηζήο ηνπο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζπζρέηηζεο θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

Correlations 
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Πην αλαιπηηθά, ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ MLUw θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ζεκαληηθφηεηαο είλαη p=0,285. Άξα επαιεζεχεηαη ε αξρηθή ππφζεζε ηνπ 

Spearman, δειαδή ε απνπζία ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, κέζνπ κήθνπο 

εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ειάρηζησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ηνπ δείγκαηνο, 

ελ αληηζέζεη κε ηηο πξνζδνθίεο καο. Δλ θαηαθιείδη, απηή ε έλδεημε αληηπαξαηίζεηαη ζηελ 

αξρηθή ππφζεζε πνπ ζέζακε, φηη νη δχν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη θαη  είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγεο, ζηεξηδφκελνη ζηελ έλδεημε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο φηη παηδηά κε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηνλ απζφξκεην ιφγν 

παξάγνπλ ιηγφηεξα θσλνινγηθά ιάζε έλαληη εθείλσλ πνπ δε ζπκκεηέρνπλ (Πέηζα & 

Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, 2011). 
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4.4 πδήηεζε 

 πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα απνζθνπνχζε λα δηεξεπλήζεη αλ πθίζηαηαη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ MLUw θαη ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ πέληε παηδηψλ κε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή λνεκνζχλε. Γηα απηφ ην ιφγν αθνχ ζπιιέρζεθε θαη 

αλαιχζεθε  δείγκα 50 θξάζεσλ ηνπ απζφξκεηνπ ιφγνπ ηνπο, ππνινγίζηεθε ην  κέζν 

κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο ηνπο ζην πξφγξακκα θσλεηηθήο αλάιπζεο praat. Αθφκε 

εθαξκφζηεθαλ θαη άιια γισζζηθά ηεζη ζηαζκηζκέλα ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία πνιχπιεπξε εηθφλα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ δείγκαηνο, 

ηδίσο σο πξνο ην ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη πιεξνθνξηαθή επάξθεηα. ηε ζπλέρεηα,  

εληνπίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πνζνηηθά ηα θσλνινγηθά ηνπο ιάζε  βάζεη ηεο επίδνζήο 

ηνπο ζην ζηαζκηζκέλν θσλνινγηθφ ηεζη (Π..Λ.,1995). Σέινο εμεηάζηεθε αλ πθίζηαηαη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, ηνπ MLUw θαη ησλ θσλνινγηθψλ 

ιαζψλ ηνπ δείγκαηνο.         

 Αξρηθά, σο πξνο ην πξψην εξψηεκα πξνέθπςε φηη νη επηδφζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

παηδηψλ θπκαίλνληαλ ζηηο ίδηεο ηηκέο κε ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο κεηαμχ ηνπ 3,22- 

3,56. Απφ ηελ επίδνζε απηή ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο ελδεηθηηθά εηθάδνπκε φηη ππάξρεη 

κία γισζζηθή θαζπζηέξεζε, θαζψο νη ηηκέο ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο ηνπο 

ήηαλ παξφκνηεο κε εθείλεο δχν κηθξφηεξσλ παηδηψλ (2,6 θαη 3 εηψλ, κε MLUw 2,85 θαη 

3,30 αληίζηνηρα) ηππηθήο αλάπηπμεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο (Εαξνγηάλλε, 2013). 

 Ωζηφζν, γελλψληαη πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξέαζαλ ηελ ρακειφηεξε επίδνζε ηνπ ελφο παηδηνχ (ΓΑΓ1) πνπ ελ αληηζέζεη κε ηα 

ππφινηπα ηέζζεξα είρε ρακειφηεξε επίδνζε (2,58). Έλαο παξάγσλ πνπ ζεσξείηαη φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο ελδείμεηο, λα επεξεάδεη σο πξνο ην κέζν κήθνο 

εθθσλήκαηνοείλαη ε ειηθία, θαζψο αλαινγηθά φζν απμάλεηαη ε ειηθία παξαηεξήζεθε θαη 

αχμεζε ζην MLUw (Voniati, 2016). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ειέγρνληαο θαη ηηο 
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επηδφζεηο ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ ππήξμαλ θαη κηθξφηεξα παηδηά έζησ θαη γηα κεξηθνχο 

κήλεο πνπ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

(ΓΑΓ2, ΓΑΓ3). πλεπψο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ηελ 

ρακειφηεξε επίδνζε ηνπ παηδηνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ειηθία ηνπ.    

 Αθφκε, ππάξρεη έλαο πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ επίδνζε ηνπ ΓΑΓ4 ην νπνίν 

θαίλεηαη λα ζεκεηψλεη κεγαιχηεξν απνηέιεζκα ζην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο 

ζπγθξηηηθά κε ην ππφινηπν δείγκα. Δπηπξφζζεηα, ε αλψηεξε επίδνζή ηνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο εθ πξψηεο φςεσο ε ειηθία ηνπ, γεγνλφο πνπ 

βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πνξίζκαηα ηεο  πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πεξί αλάινγεο 

ζρέζεο κεηαμχ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ειηθίαο (Voniati, 2016). Ωζηφζν 

ππάξρεη θαη ην ΓΑΓ5 πνπ είλαη κεγαιχηεξφ ηεο ειηθηαθά θαη απέδσζε ιηγφηεξν σο πξνο 

ην MLUw.           

  Δπηπξφζζεηα γελλήζεθε ην εξψηεκα κήπσο ην θχιν επεξέαζε ηελ επίδνζή ηεο, 

φκσο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Voniati (2016), ην θχιν σο κεηαβιεηή δελ απεδείρζε λα 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο. Οχησο ή 

άιισο νη ελδείμεηο ηνπ SPSS επ’ απηνχ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δελ κπνξνχλ λα είλαη 

αμηφπηζηεο εθφζνλ δελ χπεξμε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θνξηηζηψλ γηα λα γίλεη 

ζχγθξηζε.          

 Παξ’ φια απηά, σο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ε πξνγελέζηεξε έξεπλα 

κε πην δηεπξπκέλν δείγκα ζε παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο πνπ δελ είραλ φια 

ηππηθή λνεκνζχλε δηαπίζησζε πνιιά θσλνινγηθά ιάζε θαη είρε δνζεί θάπνην ζηίγκα 

ζπζρέηηζεο ( Πέηζα & Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, 2011). ηε δηθή καο φκσο έξεπλα, πνπ 

πεξηνξίζηεθε ζε παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαηηππηθή λνεκνζχλε ν 

αξηζκφο ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ειάρηζηνο θαη δε βξέζεθε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ MLUw θαη ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ. πγθεθξηκέλα, ζην παξφλ 
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νιηγάξηζκν δείγκα δηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά εκθάληζαλ θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο 

ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε δνθηκαζία Π..Λ. (1995),θαζψο θαη σο πξνο ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε αμηνπνηήζεθε ε  κνλνγξαθία ησλ Πεηεηλνχ, Οθαιίδνπ (2010) 

κε ηε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ζηελ Αζηηθή Διιεληθή 

Κππξηαθή θαη ζηελ Κνηλή Νέα Διιεληθή.      

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ 

κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ ππεξηεξνχζε ε πηψζε θσλήκαηνο κε κέζν φξν 0,99% θαη 

αθνινπζνχζε ε κεηάζεζε κε κέζν φξν 0,59%. Έπεηηα  σο ιηγφηεξν ζπρλέο εκθαλίδνληαλ  

ε ρεηιηθνπνίεζε θαη ε ζηηγκηθνπνίεζε κε κέζν φξν 0,40% θαη ηειεπηαίεο εκθαλίδνληαλ σο 

πην ζπάληεο ε ερεξνπνίεζε, ε αθνκνίσζε θαη ε επέλζεζε ησλ κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ κε 

κέζν φξν 0,20%. Αληίζηνηρα, σο πξνο ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα δηαπηζηψζεθε φηη 

ππεξηεξνχζαλ νη απινπνηήζεηο ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ κε κέζν φξν 0,79% θαη ε 

αθνκνίσζε θαη αιινίσζε κε 0,20%.  πλεπψο, ηα αλσηέξσ επξήκαηα αλ θαη ππάξρεη 

απφθιηζε σο πξνο ηα πνζνζηά θαη σο πξνο ην είδνο νξηζκέλσλ δηεξγαζηψλ πνπ δελ 

εληνπίζηεθαλ ζηε δηθή καο έξεπλα, φπσο αιινηψζεηο κεκνλσκέλσλ θζφγγσλ, δηφηη νη 

θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ειάρηζηεο, 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε εθείλα ηεο έξεπλαο ησλ Πέηζα & Οθαιίδνπ (2011). Πέηζα (2011) 

ηδίσο σο πξνο ηνπο κεκνλσκέλνπο θζφγγνπο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ππεξηεξνχζαλ νη 

απνθνπέο θζφγγσλ (36%) θαη έπεηηα αθνινπζνχζαλ νη αληηθαηαζηάζεηο (28,7%) θαη 

αιινηψζεηο (13,7%), ελψ σο πξνο ηα ζπκπιέγκαηα ππεξηεξνχζαλ νη αιινηψζεηο (17,5%), 

νη αληηθαηαζηάζεηο (3,6%) θαη νη απνθνπέο (1,6%).       

 Απεδείρζε γηα άιιε κία θνξά επηβεβαηψλνληαο ηα παξαπάλσ φηη ην θάζε παηδί 

απνηειεί εμαηνκηθεπκέλε πεξίπησζε κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ην θάζε παηδί 

εκθάληδε δηαθνξεηηθέο θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ζε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα θαη 

πνζνζηφ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπο 
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πίλαθεο ηεο παξαπάλσ ελφηεηαο. Αθφκε ην επράξηζην είλαη φηη δελ ζεκεηψζεθε κεγάινο 

αξηζκφο θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη νχηε άιια πέξα απηψλ ιάζε, γεγνλφο πνπ 

αληηζηνηρεί κε ηελ ειηθία ηνπο θαζψο πξφθεηηαη γηα παηδηά άλσ ησλ 7:5 πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δηεξγαζίεο πξέπεη λα ηηο έρνπλ ππεξθεξάζεη.     

 Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην ηε δνθηκαζία θσλνινγηθήο εμέιημεο Π..Λ. (1995) 

ππάξρνπλ  ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα θσλνινγηθήο εμέιημεο πνπ πηζηνπνηνχλ φηη ηελ 

θαζπζηέξεζε ησλ παηδηψλ ηνπ παξφληνο δείγκαηνο ζηελ γισζζηθή αλάπηπμε. 

πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη ην ΓΑΓ1 πξαγκαηνπνηεί πηψζε θσλήκαηνο ζε πνζνζηφ 

0,99%, ην ΓΑΓ5 ζε πνζνζηφ 3,96%, ελψ νη πηψζεηο θσλεκάησλ εκθαλίδνληαη σο 

δηαδηθαζία απινπνίεζεο σο ηα 5-5:6. Αθφκε ην ΓΑΓ1 πξαγκαηνπνηεί κεηάζεζε ζε 

πνζνζηφ 0,99% θαη ην ΓΑΓ2 ζε πνζνζηφ 1,98% ελψ ε κεηάζεζε παξαηεξείηαη έσο ηα 3:6-

4:0.Δπηπξφζζεηα, ην ΓΑΓ4 πξαγκαηνπνηεί ζηηγκηθνπνίεζε ζε πνζνζηφ 0,99% ελψ ε 

ζπζηεκηθή απηή θσλνινγηθή δηεξγαζία εκθαλίδεηαη ζε παηδηά ηππηθήο απφ ηα 2:6-3:6. ην 

ΓΑΓ5 εληνπίζηεθε ερεξνπνίεζε ζε πνζνζηφ 0,99% ηξέπνληαο ην /s/ ζε /z/ ελψ νη 

ζπζηεκηθέο δηεξγαζίεο θηάλνπλ έσο ηα 3:6 έηε θαη ην s θαηαθηάηαη απφ παηδηά ηππηθήο 

έσο ηα 4 έηε. Σν ίδην άηνκν, ην  ΓΑΓ5, παξνπζηάδεη ρεηιηθνπνίεζε ζε πνζνζηφ 1,98% 

ηξέπνληαο ην /ð/ ζε /v/ , παξ’ φιν πνπ ε ζπζηεκηθή δηαδηθαζία ηεο ρεηιηθνπνίεζεο ζε 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζα έθηαλε έσο ηα 3:6 έηε  θαη ην /ð/ έρεη θαηαθηεζεί απφ έλα 

παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο έσο ηα 4:6 ηνπ έηε. Αθφκε ην ΓΑΓ5 παξνπζηάδεη αθνκνίσζε ζε 

πνζνζηφ 0,99%, παξ’ φιν πνπ ε αξκνλία εκθαλίδεηαη ζε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο  έσο 

ηελ ειηθία ησλ 3:6 θαη ν θζφγγνο /ʎ/ηνλ νπνίν αληηθαζηζηά θαηά ηελ αθνκνίσζε κε ην 

θζφγγν /j/ έπξεπε λα έρεη ήδε θαηαθηεζεί απφ 4:0 έσο 4:6 εηψλ (Π..Λ., 1995). Ωζηφζν, 

ζε έλα παηδί, ην ΓΑΓ3 δελ πξνζκεηξήζεθε θάπνηα θσλνινγηθή δηεξγαζία, ελ αληηζέζεη κε 

ηα ππφινηπα παηδηά ηνπ δείγκαηνο.        

 Δπίζεο,  ηα ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα πνπ πάζρνπλ ζην δείγκα, ην ΓΑΓ1 θάλεη 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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απινπνίεζε ζπκθσληθνχ ζπκπιέγκαηνο ζε πνζνζηφ 0,99%, ην ΓΑΓ2 θάλεη πξνζζήθε 

θσλήκαηνο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κνηάδεη λα αθνκνηψλεη πξνθαηαβνιηθά ην 

ζχκπιεγκα ζε πνζνζηφ 0,99% κε ην επφκελφ ηνπ ζηε ιέμε vivlio, έπξεπε λα θαηαθηεζεί 

απφ 3:6-4:0. Σν παηδί ζηελ πεξίπησζε απηή ίζσο πξνζπαζψληαο λα ελαξκνλίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσλεκάησλ ηεο πξψηεο ζπιιαβήο κε ηε δεχηεξε ζπιιαβή θάλεη απηή 

ηε θσλνινγηθή δηεξγαζία.Δπίζεο, ην ΓΑΓ4 ζπληειεί αιινίσζε ηνπ ζπκθσληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο /xtr/ ην νπνίν έπξεπε λα έρεη ήδε θαηαθηεζεί απφ ηελ ειηθία ησλ 5,6-6,0 

εηψλ. Αθφκε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΓΑΓ 5 πνπ πινπνηεί απινπνηήζεηο ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ ζε πνζνζηφ 2,97% ζην ζχκπιεγκα /ðʝ/ επί παξαδείγκαηη παξαηεξείηαη φηη 

έπξεπε λα έρεη θαηαθηεζεί έσο ηελ ειηθία ησλ 4:6 εηψλ. Σν ζχκπιεγκα /str/ έπξεπε λα έρεη 

ήδε θαηαθηεζεί έσο ηελ ειηθία ησλ 5:6 εηψλ θαζψο θαη ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα  /ftç/  

έπξεπε λα έρεη θαηαθηεζεί  κεηά ηελ ειηθία ησλ 5:6-6:0. πλεπψο, ηα παξαπάλσ 

ζπλεπάγνληαη θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ησλ θζφγγσλ θαη ησλ ζπκθσληθψλ 

ζπκπιεγκάησλ θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα πνπ ηφληδε ηελ χπαξμε 

θσλνινγηθψλ ιαζψλ ζην ιφγν ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή 

λνεκνζχλε (Πέηζα & Οθαιίδνπ, 2011. Πέηζα, 2011).    

 Παξ’ φια απηά, αμηνζεκείσηεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο ζηα 

ππφινηπα γισζζηθά ηεζη, θαζψο δηαπηζηψλνληαη νη απνθιίζεηο ηνπο. ην δεχηεξν παηδί επί 

παξαδείγκαηη, παξαηεξείηαη ρακειφο βαζκφο ζηε δνθηκαζία  εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ 

(Βνγηλδξνχθαο, Πξσηφπαππαο,  ηδεξίδεο, 2009), ελψ ζηνπο ππνινίπνπο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη αξθεηά θνληά, εθηφο απφ δχν ηνπ ΓΑΓ4 θαη ηνπ ΓΑΓ3 πνπ εκθαλίδνληαη λα αλήθνπλ 

ζηνλ πςειφ κέζν φξν θαη ζην αλψηεξν επίπεδν αληίζηνηρα. Απηφ ππξνδνηεί ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ απηνχ ζην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο, ζην νπνίν ζπγθεληξψλεη 

κεγάιν αξηζκφ. Απηφ ην γεγνλφο ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε λα δηαπηζηψλνληαη νη ειιείςεηο 

ηνπ αηφκνπ κέζσ δηαθφξσλ δνθηκαζηψλ θαη θξηηεξίσλ.    

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C:%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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 Ωο πξνο ηε δνθηκαζία εηθφλσλ δξάζεο 

(Βνγηλδξνχθαο,  ηαπξαθάθε,   Πξσηφπαπαο, 2011) παξαηεξείηαη παξφκνηα επίδνζε φισλ 

εθηφο ηνπ ΓΑΓ2 πνπ είρε κηθξφηεξε επίδνζε θαη εκθαλίδεη γισζζηθή θαζπζηέξεζε, 

θαζψο σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπ επίδνζε βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ ρακεινχ κέζνπ φξνπ, 

ελψ σο πξνο ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο, δειαδή ηε πιεξνθνξηαθή επάξθεηα αλήθεη ζην κέζν 

φξν, αιιά ζηε γξακκαηηθή πάιη ζην ρακειφ κέζν φξν, πνπ δείρλεη φηη ην παηδί απηφ 

εκθαλίδεη δπζθνιίεο θαη ζηε γξακκαηηθή θαη ζηε πξαγκαηνινγία, θαη γελλά 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ζηε δνθηκαζία ηεο θσλνινγηθήο εμέιημεο 

(Π..Λ., 1995). ε απηή ηε δνθηκαζία εκθαλίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεί θάπνηεο θσλνινγηθέο 

δηεξγαζίεο εθηφο ηεο ειηθίαο ηνπ, ην ίδην φκσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα  ππφινηπα παηδηά εθηφο 

ηνπ ΓΑΓ3. πλεπψο, ε θάζε δνθηκαζία εμεηάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο γιψζζαο θαη 

ηνπ ιφγνπ ηνπ παηδηνχ θαη επαιεζεχεη φηη ην θάζε άηνκν απνηειεί έλα ηδηαίηεξν 

πεξηζηαηηθφ κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά πεξηζηαηηθά αθφκε θαη απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ 

ηελ ίδηα δηαηαξαρή επηθνηλσλίαο θαη ιφγνπ, απηή ε πνηθηινκνξθία άιισζηε ζηε δηαηαξαρή 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο θέληξηζε ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πνιιψλ επηζηεκφλσλ 

(Kjelgaard,  Tager-Flusberg, 2001. Rapin, Dunn, Allen, Stevens, Fein, 2009).  

 Πην αλαιπηηθά, ηα δεδνκέλα ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ κε ηα πνζνζηά θαη ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ αλαιχζεθαλ ζην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε πνζνηηθή ηνπο επίδνζε ζην κέζν κήθνο 

εθθσλήκαηνο αθνχ πξψηα αλαιχζεθε θαη ππνινγίζηεθε ζην praat. ην ζεκείν απηφ 

νθείιεηαη λα επηζεκαλζεί φηη νη κνλάδεο κέηξεζεο εμηζνξξνπήζεθαλ κεηαηξέπνληαο ζηα 

ηζάμηά ηνπο δεθαδηθά ηα πνζνζηά ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ επί ηηο εθαηφ. Έπεηηα 

αλαδεηήζεθε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απεδείρζε πσο δε 

ζπζρεηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα.     

 πλεπψο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αθνξνχζε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

http://www.biblionet.gr/author/55985/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/90033/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://www.biblionet.gr/author/76546/%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%82
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κεηαβιεηψλ ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ησλ θσλνινγηθψλ ιαζψλ ησλ 

παηδηψλ θαη ε αξρηθή ππφζεζε ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο απνξξίθζεθε θαηφπηλ ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο. ε απηφ ην ζεκείν επνηθνδνκεηηθή θξίλεηαη ε παξάζεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξέαζαλ ην απνηέιεζκα.         

 πγθεθξηκέλα, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο έπξαηηαλ ειάρηζηεο 

θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο θαζψο θαη ε κηθξή απφθιηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

ζηαηηζηηθά επεξέαζε, φπσο απεδείρζε απφ ηηο ελδείμεηο ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ γηα 

κεδεληθέο ηηκέο. Αθφκε, έλαο άιινο παξάγσλ  πνπ επεξέαζε ήηαλ ην γεγνλφο φηη ππήξμε 

κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ, σο πξνο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο κε επαθφινπζν  λα πθίζηαηαη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Παξ’ φια απηά, αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, ην 

νπνίν δελ είρε εμεηαζηεί ζην παξειζφλ, θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα 

πεξαηηέξσ αλάιπζε, κε ζπλππνινγηζκφ άιισλ παξαγφλησλ αθφκε θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ. Αθφκε, κπνξεί λα επηιερζεί ε  εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζε άιιν 

πιεζπζκφ, φπσο ζε άηνκα κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη εηδηθή γισζζηθή 

δηαηαξαρή πνπ έρνπλ θσλνινγηθέο δπζθνιίεο, γηα λα γίλεη θάπνηα ζπγθξηηηθή κειέηε. 

Άιισζηε θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα ππξνδνηεί θαη άιια εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ 

δηεξεχλεζεο.  

4.5 πκπεξάζκαηα 

πλεπψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ιφγσ ηνπ δπζεχξεηνπ θαη 

πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο παξαηίζεληαη κε επηθχιαμε θαη επνκέλσο δελ ζπληζηάηαη ε 

νπνηαδήπνηε γελίθεπζε. Παξ’ φια απηά, νη δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, φπσο 

παξαηέζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ζρνιηάζηεθαλ ζηε ζπδήηεζε, απέδεημαλ φηη ην θάζε 

παηδί απνηειεί έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηζηαηηθφ πνπ ρξήδεη ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο.  
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4.6 Πξνηάζεηο          

 Αθφκε ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο θξίλεηαη επηηαθηηθή είηε 

ζπγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε άιιε ειηθηαθή νκάδα είηε 

θαη ζε άιιε δηαηαξαρή φπσο ε νκάδα πνπ πξνηάζεθε σο αληίζηνηρε, κε ειάρηζηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηεο εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο. Αμηνζεκείσηε θξίλεηαη ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο επίδνζεο αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη γισζζηθή 

θαζπζηέξεζε φπσο ην ΓΑΓ2, ηνπ νπνίνπ ε επίδνζε ήηαλ ρακειή ζε φιεο ηηο γισζζηθέο 

δνθηκαζίεο. Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ κέζνπ κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο ππνδεηθλχεηαη σο 

κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ ζηαδίνπ ελφο αηφκνπ θαη ίζσο εμππεξεηεί σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ δείθηεο ειέγρνπ ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε εθείλα άιισλ 

ζηαζκηζκέλσλ ηεζη.        

 Δπηπξφζζεηα,  ε  κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ζε ειιεληθφ 

πιεζπζκφ αλ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο επεξεάδεηαη απφ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο 

ή αθφκε θαη απφ ηελ ψξα πνπ εθηπιίζζεηαη ή θαη απφ ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ ζε επίπεδν 

απζφξκεηνπ ιφγνπ. Δπίζεο κία άιιε εξεπλεηηθή πξφηαζε πνπ θξίλεηαη αμηνζεκείσηε 

είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο ιέμεο δηαθέξεη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά αλ εθκαηεχηεθε κε πεξηγξαθή εηθφλσλ ή κε απζφξκεην παηρλίδη.  

 Δλψ ε αλαιπηηθφηεξε εμέηαζε ηεο ππφζεζεο αλ δηάθνξνη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ σο πξνο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά επνηθνδνκεηηθή. Αθφκε, κειινληηθά ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

εμεηάζεη αλ νη θσλνινγηθέο δηεξγαζίεο ησλ παηδηψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο, αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ηνπο αλάινγα κε ην πιαίζην ζην νπνίν εμεηάδνληαη 

θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα θσλνινγηθά ιάζε ζηνλ πξνηξεπφκελν ιφγν θαη νη θσλνινγηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ παηδηψλ ζην απζφξκεην ιφγν, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο αιιαγέο πνπ 

κπνξεί λα επηθέξεη ζηα απνηειέζκαηα ην άηνκν πνπ ζα εθηπιίζζεη ηε ζπδήηεζε κε ην 



83 
 

παηδί θαη ν βαζκφο ηεο νηθεηφηεηάο αλάκεζά ηνπο.      

 Δληέιεη, ε αμηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ απηνχ δείθηε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε άιινπο 

πιεζπζκνχο θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα δηεπξπλζεί ην δείγκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

θάπνηα αληηζηνηρία κε ειηθηαθά ζηάδηα, δηφηη νη ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ ην θξηηήξην σο 

ζεκαληηθφ εξγαιείν αιιά ειέγρνληαο ην πην εκπεξηζηαησκέλα ζε αλ επξχηεξν θαη 

πνιππιεζέζηεξν δείγκα ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα είλαη εληππσζηαθά. 
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4.7 Πεξηνξηζκνί          

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνέθπςαλ θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε 

παξαηίζεληαη κε επηθχιαμε δηφηη ην δείγκα ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη νη απνθιίζεηο κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ εμαηξεηηθά κηθξέο.  Αθφκε ην 

πεξηνξηζκέλν δείγκα απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε παηδηά ηεο εξεπλήηξηαο θαη 

ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη πνιπκνξθία κέζα ζην θάζκα φπσο επηζεκάλζεθε ζηε 

βηβιηνγξαθία κε επαθφινπζν άιια απφ ηα παηδηά λα είλαη εμαηξεηηθά κηθξά θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δνθηκαζίεο, άιια λα βγαίλνπλ κε πςειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο θαη άιια κε εμαηξεηηθά ρακειφ, ηα νπνία αλαγθαζηήθακε λα αθαηξέζνπκε 

θαζψο ζέζακε ην θξηηήξην ηεο ηππηθήο λνεκνζχλεο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δνθηκαζίεο. 

Δπίζεο νξηζκέλα αλ θαη νη ινγνζεξαπεπηέο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο γλψξηδαλ φηη κπνξνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ δελ κπνξνχζακε λα ην πηζηνπνηήζνπκε κε ηε ρνξήγεζε ησλ ηεζη, δηφηη 

ηα παηδηά δε ζπλεξγάδνληαλ, δειαδή δελ επηζπκνχζαλ ηε ρνξήγεζε θαξηψλ. 

 πλεπψο, ε νπνηαδήπνηε γελίθεπζε θξίλεηαη ακθίβνιε, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

ελδείμεηο πνπ ζηεξίρηεθαλ ζε κία νιηγνκειή σο πξνο ην δείγκα έξεπλα. Άξα, ζπζηήλεηαη 

πεξεηαίξσ έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο έρνληαο σο έξεηζκα ηηο ελδείμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ ζπγθαηαιερζείζαο θαη ηεο παξνχζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη ηνπο 

παξαπάλσ αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη λα νδεγεζεί ζε γεληθεχζηκα απνηειέζκαηα, είηε 

δηεπξχλνληαο ειηθηαθά ην δείγκα είηε ζε επίπεδν δηαηαξαρήο θαη θάλνληαο κία ζχγθξηζε 

ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 
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4.8 Δπίινγνο           

 ε κία πξνζπάζεηα λα ζπλνςηζηνχλ ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη φηη ππήξμαλ 

ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θάπνησλ 

θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη ηππηθή 

λνεκνζχλε. Αθφκε θαηαγξάθεθαλ νη επηδφζεηο ηνπο σο πξνο ην κέζν κήθνο εθθσλήκαηνο 

ιέμεο. Παξ’φια απηά,δε πηζηνπνηήζεθε ε χπαξμε θάπνηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ κέζνπ 

κήθνπο εθθσλήκαηνο ιέμεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ παηδηψλ. 

Ωζηφζν, φπσο πξνιέρζεθε νη εξεπλεηηθέο ελδείμεηο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο, δηφηη νη 

απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δείγκαηνο ήηαλ 

κηθξή, ιφγσ ησλ ειάρηζησλ θσλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο. Δλ’ 

νιίγνηο, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ πξνγελέζηεξσλ θαη ηεο παξνχζεο έξεπλαο 

ελδείμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζε έλα άιιν πιεζπζκφ 

κε πεξηζζφηεξα θσλνινγηθά ιάζε, φπσο απηφο ηεο εηδηθήο γισζζηθήο δηαηαξαρήο. 
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