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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η όρος «Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή» χρησιµοποιείται για την περιγραφή
των ελλειµµάτων που παρουσιάζει ο λόγος κάποιων παιδιών που ενώ είναι απόλυτα
φυσιολογικά από κάθε άλλη άποψη, δεν ακολουθούν την αναµενόµενη για την ηλικία
τους γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά αυτά παρ’ όλο που δεν έχουν κάποιο
νευρολογικό, νοητικό ή ψυχολογικό πρόβληµα, καθυστερούν στην παραγωγή των
πρώτων λέξεων ενώ αργότερα εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην εκµάθηση και
στην κατανόηση της γλώσσας. Οι δυσκολίες τους αυτές εντοπίζονται σε όλα τα
επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης του λόγου, µε προεξάρχοντα τα µορφοσυντακτικά και
κατά περιπτώσεις τα φωνολογικά τους ελλείµµατα. Η ποιότητα και η ένταση των
γλωσσικών τους προβληµάτων ποικίλλει, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται κάποιες
υποκατηγορίες της διαταραχής αυτής, οι οποίες περιγράφουν πληρέστερα την φύση
των δυσκολιών που αντιµετωπίζει κάθε οµάδα παιδιών.
Η µελέτη της ειδικής γλωσσικής διαταραχής δεν είναι πρόσφατη, αλλά έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία είκοσι χρόνια, κατά την διάρκεια
των οποίων οι έρευνες για την διερεύνηση της φύσης των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε την διαταραχή αυτή έχουν πολλαπλασιαστεί,
παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες κυρίως στους ειδικούς που ασχολούνται µε την
θεραπευτική της αντιµετώπιση. Σε µία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
εντύπωση προκαλεί η ποικιλία των όρων που έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί για
να αποδώσουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον χαρακτήρα της διαταραχής αυτής.
Από τα µέσα ως τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα άρχισαν µε µελέτες
περίπτωσης να εξετάζουν τις ιδιαιτερότητες κάποιων παιδιών που είχαν φυσιολογική
µη λεκτική νοηµοσύνη και ανεπτυγµένες ικανότητες κατανόησης, όµως παρουσίαζαν
πολύ περιορισµένη παραγωγή λόγου. Ο Liebmann (1898) ήταν ο πρώτος που έκανε
λόγο για τον διαχωρισµό των παιδιών µε τέτοιου είδους προβλήµατα και σηµείωσε
ότι κάποια από αυτά που περιλαµβάνονταν στην κατηγορία της «εκ γενετής λεκτικής
κώφωσης» (congenital word deafness) είχαν σηµαντικά προβλήµατα κατανόησης της
γλώσσας.
Από τις αρχές του εικοστού αιώνα στην βιβλιογραφία συναντάται συχνότερα
ο όρος «εκ γενετής αφασία» (congenital aphasia) για την περιγραφή της διαταραχής
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µε σηµαντικά ελλείµµατα στην παραγωγή και στην κατανόηση που δεν σχετίζονται
µε προβλήµατα ακοής ή προβλήµατα µε τα αρθρωτικά όργανα και χαµηλή
νοηµοσύνη. Αργότερα, άρχισαν να χρησιµοποιούνται οι όροι «παιδική αφασία»
(infantile aphasia) και «αναπτυξιακή/εξελικτική αφασία» (developmental aphasia),
χωρίς να διαφοροποιείται η διαγνωστική κατηγορία στην οποία αναφέρονταν, ενώ
από το 1960 έκαναν την εµφάνισή τους και οι «expressive developmental aphasia»
«expressive-receptive

developmental

aphasia»,

αλλά

και

ο

όρος

«αναπτυξιακή/εξελικτική δυσφασία» (developmental dysphasia) που χρησιµοποιείται
από κάποιους ακόµα και σήµερα για την ειδική γλωσσική διαταραχή. Σταδιακά
εγκαταλείφθηκε ο όρος αφασία, επειδή παρέπεµπε στην απουσία της γλώσσας, ενώ η
δυσφασία θεωρήθηκε ότι εκφράζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τα γλωσσικά προβλήµατα
που παρουσίαζαν τα παιδιά µε την διαταραχή αυτή.
Η νέα τάση που εµφανίστηκε στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα ήταν η
εγκατάλειψη και των δύο αυτών όρων. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε η
ανάγκη διαχωρισµού των παιδιών µε αυτού του είδους τα γλωσσικά ελλείµµατα από
τις περιπτώσεις των ενηλίκων που µετά από κάποια νευρολογική βλάβη, όπως ένα
εγκεφαλικό, παρουσίαζαν προβλήµατα στην παραγωγή και στην κατανόηση του
λόγου. Οι όροι αφασία και δυσφασία είχαν συνδεθεί µε νευρολογικές διαταραχές και
καθώς αυτό δεν ίσχυε για τα παιδιά αυτά έπρεπε να εγκαταλειφθούν, ενώ οι
περιπτώσεις των παιδιών που µετά από κάποιο ατύχηµα εµφάνισαν γλωσσικά
προβλήµατα εντάχθηκαν στις επίκτητες διαταραχές και σε σύνδροµα όπως το
«Landau-Kleffner».
Επιπλέον, η µετατόπιση των ερευνών για την εξελικτική δυσφασία ή αφασία
προς τα επίπεδα της µελέτης των ιδιαίτερων γλωσσικών χαρακτηριστικών των
παιδιών αυτών είχε ως αποτέλεσµα την γενίκευση της χρήσης της λέξης «γλώσσα» σε
συνδυασµό µε κάποιο συνώνυµο του ελλείµµατος. Έτσι, προέκυψαν όροι όπως
«παιδικός λόγος» (infantile speech), «καθυστερηµένη οµιλία» (delayed speech),
«γλωσσική διαταραχή» (language disorder), «ειδικό γλωσσικό έλλειµµα» (specific
language deficit) και «ειδική γλωσσική διαταραχή» (specific language impairment),
που χρησιµοποιείται σήµερα ευρέως, κυρίως στον τοµέα της έρευνας (Leonard,
2000).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το γλωσσικό προφίλ των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρατηρήθηκε από πολύ νωρίς και κίνησε το ενδιαφέρον των ειδικών, οι
οποίοι αναγνώρισαν µε τον καιρό τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον λόγο των
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παιδιών αυτών και αναζήτησαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα την καταλληλότερη
ορολογία για να αποτυπώσουν τα χαρακτηριστικά τους µε ακρίβεια. Παράλληλα,
παρατηρείται η δυσκολία καθορισµού οµοιογενών οµάδων παιδιών που έχουν
εντοπισµένα προβλήµατα στα συγκεκριµένα επίπεδα οργάνωσης του λόγου τους,
όµως δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα γλωσσικά ελλείµµατα που
παρουσιάζουν κάποια από αυτά είναι κοινά και µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
οµάδες.
Το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την διερεύνηση όλων των κλινικών πτυχών
της ειδικής γλωσσικής διαταραχής υποκινείται από την ανάγκη να βελτιωθεί το
επίπεδο

και

η

αποτελεσµατικότητα

των

θεραπευτικών

τεχνικών

που

χρησιµοποιούνται για την αποκατάσταση του λόγου των παιδιών που λαµβάνουν την
διάγνωση της διαταραχής αυτής. Η πρόοδος των ερευνών συντελεί στην καλύτερη
κατανόηση του εύρους των γλωσσικών προβληµάτων τους, καθώς και στην παροχή
αξιόλογων ερµηνευτικών θεωριών για την προέλευσή τους. Ειδικά όσον αφορά στα
ερµηνευτικά µοντέλα για την ειδική γλωσσική διαταραχή, όπως θα φανεί από την
αναφορά σε αυτά στο πέµπτο κεφάλαιο, παρ’ όλο που εµφανίζουν σηµαντικές
διαφορές ως προς την έµφαση που δίνουν σε κάποιους γλωσσολογικούς και µη
µηχανισµούς, βοηθούν σηµαντικά του κλινικούς της παθολογίας της γλώσσας να
επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπευτική τεχνική που αρµόζει στις ατοµικές
περιπτώσεις που αντιµετωπίζουν και να εξηγήσουν την προέλευση των γλωσσικών
χαρακτηριστικών που εµφανίζει κάθε παιδί µε την διαταραχή αυτή.
Ένας επιπλέον λόγος που καθιστά την µελέτη της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η παροχή σηµαντικών πληροφοριών και
για τις άλλες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, οι οποίες εµφανίζουν κάποια
κοινά σηµεία µε την εν λόγω διαταραχή. Η πληρέστερη γνώση της µίας διαταραχής
προωθεί και την κατανόηση άλλων παρόµοιων διαταραχών, καθώς και διαταραχών
που έχουν διαφορετική συµπτωµατολογία και τα γλωσσικά προβλήµατα που τα
συνοδεύουν είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η κώφωση,
καθώς παιδιά που µεγαλώνουν µε κωφούς γονείς µαθαίνουν να χρησιµοποιούν την
νοηµατική γλώσσα και ταυτόχρονα υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα κάποια από αυτά
να παρουσιάσουν δυσκολίες στην γλωσσική παραγωγή και κατανόηση. Έτσι, τα
ευρήµατα των ερευνών για την ειδική γλωσσική διαταραχή µπορούν να
συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και αυτών των παιδιών.
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Παράλληλα, οι µελέτες που αφορούν στην ειδική γλωσσική διαταραχή
αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµες και στην προώθηση των θεωριών που
ασχολούνται µε την ανάπτυξη και την οργάνωση του γλωσσικού συστήµατος στο
σύνολό του. Στις έρευνες που εξετάζουν αυτή την διαταραχή γίνεται συχνή αναφορά
στην τυπική γλωσσική ανάπτυξη, µε την πορεία της οποίας συγκρίνονται τα
συγκεκριµένα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών και µε βάση την οποία
γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτούν και να κατανοηθούν. Όµως, η σχέση ανάµεσα
στην τυπική γλωσσική ανάπτυξη και στην εν λόγω διαταραχή είναι αµφίδροµη,
καθώς τα ευρήµατα των ερευνών για την ειδική γλωσσική διαταραχή προκαλούν τις
θεωρίες για την φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς το γλωσσικό προφίλ των
παιδιών αυτών δεν συµβαδίζει µε τις προβλέψεις τους, ούτε, όµως, µπορεί να
χαρακτηριστεί µε βεβαιότητα ως αποκλίνον. Εποµένως, εάν η γλωσσική ανάπτυξη
των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή δεν θεωρείται παθολογική, τότε προβάλλει
επιτακτική η ανάγκη πρόβλεψης και ερµηνείας της από τις θεωρίες για την τυπική
γλωσσική ανάπτυξη.
Έτσι, η σφαιρική µελέτη της ειδικής γλωσσικής διαταραχής θεωρείται
απαραίτητη για την διερεύνηση όλων των διαφορετικών πτυχών της και για την
παροχή της αποτελεσµατικότερης βοήθειας στα παιδιά αυτά. Το ενδιαφέρον των
ερευνητών που ασχολούνται µε την ειδική γλωσσική διαταραχή περιστρέφεται γύρω
από τα θέµατα του ακριβούς καθορισµού των διαγνωστικών κριτηρίων της µε βάση
τα οποία θα διευκολύνεται η διάγνωσή της, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο θα
είναι ασφαλέστερη η διάγνωση και η διαφοροδιάγνωσή της από άλλες γλωσσικές
διαταραχές. Επιπλέον, µεγάλο µέρος της επιστηµονικής έρευνας ασχολείται µε τα
γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών αυτών, καθώς και µε την πιθανή αιτιολογία της,
ένα θέµα στο οποίο δεν υπάρχει ακόµα απόλυτη συµφωνία απόψεων. Τέλος, έµφαση
δίνεται στις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για την ερµηνεία της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής που είναι πολυάριθµες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για την κατανόηση
της διαταραχής αυτής.
Όσον αφορά στην προσπάθεια ορισµού της ειδικής γλωσσικής διαταραχής,
επιχειρείται η εύρεση ενός ασφαλούς τρόπου εντοπισµού των παιδιών που
παρουσιάζουν συγκεκριµένα γλωσσικά προβλήµατα, παρ’ όλο που επισηµαίνεται ότι
πρόκειται µία ετερογενή οµάδα παιδιών που εµφανίζουν πολλά διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Ένα επιπλέον πρόβληµα που απασχολεί τους ειδικούς είναι και η
ανεύρεση υποκατηγοριών για την ειδική γλωσσική διαταραχή, µε στόχο να
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διευκολυνθεί η διαδικασία της διάγνωσης και της θεραπευτικής παρέµβασης σε κάθε
οµάδα παιδιών ξεχωριστά. Η αναζήτηση της επικράτησης της εν λόγω διαταραχής
στον γενικό πληθυσµό αποδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντική, ενώ ενδιαφέρον
παρουσιάζει το φαινόµενο της επιµονής των γλωσσικών δυσκολιών και σε
µεγαλύτερες ηλικίες. Επιπλέον, πολλές διαχρονικές έρευνες ασχολούνται και µε την
ανακάλυψη των στρατηγικών που εφαρµόζουν τα παιδιά αυτά για να µπορούν να
ανταποκρίνονται, ανεξάρτητα από το αν τα καταφέρνουν ή όχι, στις απαιτήσεις της
κάθε ηλικίας.
Προκειµένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η ειδική γλωσσική διαταραχή
απαιτείται η διεξοδική µελέτη των συγκεκριµένων γλωσσικών ελλειµµάτων των
παιδιών µε αυτή την διαταραχή. Ο προσφορότερος, ίσως, τρόπος για να
πραγµατοποιηθεί µία τέτοια µελέτη είναι να εξεταστούν οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν ως προς τα πέντε επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, δηλαδή ως προς την
φωνολογία, την σηµασιολογία, την µορφολογία, την σύνταξη και την πραγµατολογία.
Ο στόχος των ερευνητών είναι να διερευνήσουν την σοβαρότητα και την ποιότητα
των γλωσσικών προβληµάτων των παιδιών αυτών και να εντοπίσουν τις γλωσσικές
δοµές στις οποίες τα επίπεδα παραγωγής και κατανόησης συµβαδίζουν µε την
χρονολογική τους ηλικία και δεν θεωρούνται προβληµατικές. Αναµφισβήτητα ο
λόγος των παιδιών αυτών δεν µπορεί να απέχει ολοκληρωτικά από εκείνον των
παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, εποµένως θα υπάρχουν και αντιστοιχίες µε την
τυπική γλωσσική ανάπτυξη, οι οποίες πρέπει να επισηµαίνονται.
Ένα ζήτηµα που απασχολεί ιδιαίτερα τους κλινικούς της παθολογίας της
γλώσσας

είναι

αναµφισβήτητα

η

διαδικασία

της

διάγνωσης

και

της

διαφοροδιάγνωσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής από άλλες γλωσσικές
διαταραχές. Η διαδικασία της διάγνωσης ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα και για να
είναι αποτελεσµατική πρέπει η αξιολόγηση της κατάστασης των παιδιών που
εξετάζονται να είναι πολύ προσεκτική. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει από
το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών που εκδηλώνουν την διαταραχή
αυτή εµφανίζουν καθυστερηµένη έναρξη της γλωσσικής παραγωγής είναι ότι πρέπει
η ειδική γλωσσική διαταραχή να διαχωριστεί από την απλή καθυστέρηση της οµιλίας,
και επιπλέον από τις διαταραχές της ανάγνωσης που συνήθως εµφανίζουν τα παιδιά
αυτά στην σχολική ηλικία. Έτσι, ανακύπτει το θέµα της καταλληλότερης ηλικίας
στην οποία πρέπει να διαγιγνώσκεται η ειδική γλωσσική διαταραχή, ώστε να
διαφοροποιείται από την καθυστέρηση της οµιλίας και από την δυσλεξία που ίσως
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την ακολουθεί, καθώς και από κάποια ψυχολογικά προβλήµατα που µπορεί να
συνυπάρχουν.
Η αιτιολογία της ειδικής γλωσσικής διαταραχής έχει απασχολήσει µεγάλο
µέρος της επιστηµονικής έρευνας, όµως οι ερευνητές δεν έχουν ακόµα καταλήξει σε
συµφωνία για την προέλευσή της. Με την συνεισφορά επιδηµιολογικών ερευνών
µελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εµφανίζουν την διαταραχή
αυτή και γίνεται µία προσπάθεια σύνδεσης των παρατηρούµενων γλωσσικών
ελλειµµάτων µε την οικογενειακή τους κατάσταση, τους προγεννητικούς και
περιγεννητικούς παράγοντες που µπορεί να συµβάλλουν στην εκδήλωση της εν λόγω
διαταραχής. Αυτοί οι παράγοντες απαντώνται στην βιβλιογραφία ως παράγοντες
επικινδυνότητας και δεν φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τις έρευνες για την
αιτιολογία της διαταραχής. Αντίθετα, συνιστούν παράγοντες που όταν εµφανίζονται
αυξάνουν τις πιθανότητες να εκδηλωθεί η συγκεκριµένη διαταραχή. Έρευνες που
έχουν πραγµατοποιηθεί σε οικογένειες µε γλωσσικά προβλήµατα και σε δίδυµα
παιδιά διερευνούν την πιθανή γενετική βάση της διαταραχής, άλλες έρευνες µελετούν
την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, και ιδιαίτερα την σηµασία της
ποιότητας των γλωσσικών ερεθισµάτων που παρέχονται στα παιδιά αυτά, ενώ
κάποιες άλλες αναζητούν νευροφυσιολογικούς παράγοντες που πιθανόν να
ευθύνονται για την εµφάνισή της.
Η διερεύνηση των γλωσσικών ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή συνδέεται άµεσα µε την προώθηση των θεωριών που διατυπώνονται για να
ερµηνεύσουν την προέλευσή τους. Οι θεωρίες αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη των
µηχανισµών που προκαλούν τα συγκεκριµένα προβλήµατα παραγωγής και
κατανόησης στα παιδιά αυτά, οι οποίοι είτε υπολειτουργούν, είτε είναι
δυσλειτουργικοί, είτε απουσιάζουν και τα εµποδίζουν να ακολουθήσουν την πορεία
της γλωσσικής ανάπτυξης που ακολουθούν τα συνοµήλικά τους παιδιά που δεν
εµφανίζουν γλωσσικά προβλήµατα. Κάποια από τα υπάρχοντα µοντέλα ερµηνείας για
την ειδική γλωσσική διαταραχή δίνουν έµφαση στα µορφοσυντακτικά ελλείµµατα
των παιδιών αυτών και τα αποδίδουν σε ελλιπή γνώση κάποιων βασικών κανόνων και
αρχών της γραµµατικής, όπως είναι η υπόθεση του παρατεταµένου προαιρετικού
απαρεµφάτου, η θεωρία του ελλείµµατος στους υπονοούµενους γραµµατικούς
κανόνες και η υπόθεση της απουσίας των σχέσεων συµφωνίας. Από την άλλη πλευρά,
υπάρχουν οι θεωρίες που υποστηρίζουν ένα πρόβληµα στην επεξεργασία των
εισερχόµενων πληροφοριών, είτε γενικής φύσεως, όπως εκφράζεται από την θεωρία
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του επιφανειακού ελλείµµατος, είτε εντοπισµένο σε συγκεκριµένους µηχανισµούς
που λειτουργούν αναποτελεσµατικά, όπως η θεωρία του ελλείµµατος της
φωνολογικής µνήµης.
Ένα ερώτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω και το οποίο θα γίνει
προσπάθεια να απαντηθεί µετά από την συνολική θεώρηση των θεµάτων που θα
συζητηθούν στην παρούσα εργασία είναι κατά πόσο ο λόγος των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή εµφανίζεται να παρεκκλίνει από την τυπική γλωσσική
ανάπτυξη. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου παραθέτονται πέντε προσεγγίσεις του
θέµατος αυτού, οι οποίες ξεκινούν από την υπόθεση ότι πρόκειται για µία απλή
καθυστέρηση στην έναρξη της οµιλίας που έχει ως αποτέλεσµα να παρακολουθείται
µία αργοπορηµένη κατάκτηση των δοµών της γλώσσας σε σχέση µε τα παιδιά που
δεν εµφανίζουν κάποιο γλωσσικό πρόβληµα, και φθάνουν στον ισχυρισµό ότι τα
γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών δεν έχουν καµία σχέση µε την
φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη, δηλαδή βρίσκονται στα όρια της παθολογίας και
ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους ειδικούς κλινικούς.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1o
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Η Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή (Specific Language Impairment) είναι µία
αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, που χαρακτηρίζει τα παιδιά των οποίων η
γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι ανάλογη µε την ηλικία τους, χωρίς όµως να
συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες που συνοδεύουν συνήθως την εκδήλωση των
γλωσσικών διαταραχών, όπως χαµηλός δείκτης νοηµοσύνης, κάποιο ακουστικό ή
νευρολογικό πρόβληµα. Μία επεξήγηση του όρου ειδική αναπτυξιακή διαταραχή
(Specific Developmental Disorder) αναφέρει ότι είναι «ειδική» επειδή δεν υπάρχει
µία προφανής αιτιολογία για τα προβλήµατα που παρουσιάζει και ότι το επίπεδο
γλωσσικής ανάπτυξης είναι χαµηλότερο του αναµενόµενου και «αναπτυξιακή» διότι
τα προβλήµατα ξεκινούν από µικρή ηλικία και επιδρούν αρνητικά κατά την διάρκεια
της ανάπτυξης. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές διαφορετικές ονοµασίες για την
ειδική γλωσσική διαταραχή, όπως ∆υσφασία (Dysphasia), Εξελικτική ή Αναπτυξιακή
∆υσφασία (Developmental Dysphasia), Γενετική ∆υσφασία (Genetic Dysphasia), ενώ
τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που εµφανίζει το κάθε παιδί που λαµβάνει µία
τέτοια διάγνωση έχει οδηγήσει τους ειδικούς της παθολογία της γλώσσας στο
συµπέρασµα ότι πρόκειται για µία διαταραχή µε µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς την
κλινική της εικόνα.
Το

πρόβληµα

αυτό

αντιµετωπίστηκε

από

τους

κλινικούς

µε

την

χρησιµοποίηση κριτηρίων αποκλεισµού (exclusion criteria) για την ειδική γλωσσική
διαταραχή. Αυτό σηµαίνει ότι αντί να οριστούν κάποια κριτήρια, τα οποία όταν θα
πληρούνται να δίνεται η διάγνωση της διαταραχής, όπως συµβαίνει µε τις
περισσότερες διαταραχές, κατέληξαν σε κάποια κριτήρια που δεν θα πρέπει να
συνυπάρχουν µε την ελλιπή γλωσσική ανάπτυξη του υπό εξέταση παιδιού για να
δοθεί η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Αυτά τα κριτήρια αποκλεισµού
σύµφωνα µε τους Stark και Tallal (1981) είναι η απουσία νοητικής καθυστέρησης,
δηλαδή ο δείκτης νοηµοσύνης να υπερβαίνει το 85, η απουσία προβληµάτων ακοής,
κινησιακών ή αισθητηριακών προβληµάτων, δηλαδή όρασης ή προβλήµατα µε τα
αρθρωτικά όργανα, η απουσία ψυχολογικών προβληµάτων που να χρήζουν
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παρακολούθησης, η απουσία εγκεφαλικής βλάβης, επιληψίας και αυτιστικών
συµπτωµάτων.
Εποµένως, χωρίς την παρουσία των παραπάνω παραγόντων, η ειδική
γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από σηµαντικά προβλήµατα καθυστέρησης και
διαταραχές στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών αυτών, µε προεξάρχοντα στοιχεία
την ελλιπή ανάπτυξη του λεξιλογίου και την κατάκτηση των µορφοσυντακτικών
δοµών της γλώσσας τους, καθώς και προβλήµατα φωνολογίας. Τα δεδοµένα του
αυθόρµητου λόγου δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή αγνοούν ή δυσκολεύονται στην χρήση των υπονοούµενων γραµµατικών
κανόνων που χρησιµοποιούνται για το µαρκάρισµα του χρόνου στα ρήµατα και του
αριθµού στα ουσιαστικά, δεν κατορθώνουν να δηλώσουν σωστά την συµφωνία στις
αναφορικές αντωνυµίες και αδυνατούν να ελέγξουν τις ακολουθίες των χρόνων στον
εκφερόµενο λόγο τους.
Τα προβλήµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή εντοπίζονται
στην φωνολογία, την µορφολογία, την σύνταξη, την πραγµατολογία (όπως θα
παρουσιαστούν στο δεύτερο κεφάλαιο) και µε βάση την ισχυρότερη επικράτηση
ελλειµµάτων σε κάποιο από τα επίπεδα της οργάνωσης του λόγου έχουν προταθεί
κάποιες υποκατηγορίες της διαταραχής. Ωστόσο, η προσπάθεια των ερευνητών να
εντοπίσουν αυτές τις υποκατηγορίες δεν είναι εύκολη, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις
παιδιών που διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθµό που να µην ταιριάζουν σε καµία από
αυτές, περιπλέκοντας ακόµα περισσότερο την κλινική εικόνα της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής, καθώς

και την διάγνωσή της. Κατά συνέπεια, οι απόψεις που

εκφράζονται δεν χαρακτηρίζονται από απόλυτη συµφωνία.
Οι Rapin και Allen (1982, 1988) κατέληξαν στην αναγνώριση τριών
κατηγοριών, η πρώτη από τις οποίες περιελάµβανε τα παιδιά µε τις µεγαλύτερες
δυσκολίες στην κατάκτηση της µορφοσύνταξης και της φωνολογίας (phonologicsyntactic deficit syndrome), που ήταν και η πολυπληθέστερη. Στην δεύτερη
κατηγορία κυριαρχούσε το πρόβληµα της εύρεσης λέξεων, δηλαδή η αδυναµία των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή να χρησιµοποιήσουν την κατάλληλη λέξη σε
ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο, χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες στην
µορφοσύνταξη και στην φωνολογία (lexical-semantic deficit syndrome). Στην τρίτη
υποκατηγορία ανήκουν τα παιδιά που παρουσιάζουν µειωµένη γλωσσική παραγωγή,
εξαιτίας σηµαντικών προβληµάτων στην κατανόηση, όµως αποτελούν περιορισµένο
πληθυσµό (verbal auditory agnosia ή word deafness). Οι Wilson και Risucci (1986)
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πρότειναν τέσσερις υποοµάδες, εκ των οποίων η µία περιλαµβάνει τα παιδιά µε
προβλήµατα στην γλωσσική παραγωγή και φυσιολογική κατανόηση, η δεύτερη
παιδιά µε συνδυασµένα ελλείµµατα στην παραγωγή και στην κατανόηση, η τρίτη
παιδιά µε δυσκολίες στην ακουστική µνήµη και στην ανάκληση, ενώ στην τέταρτη
κατηγορία ανήκουν τα παιδιά µε προβλήµατα σε όλα τα προαναφερθέντα επίπεδα
(Leonard, 2000).
Ενώ φαινοµενικά οι απόψεις των ερευνητών διαφέρουν ως προς την
κατηγοριοποίηση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, υπάρχουν δύο άξονες
γύρω από τους οποίους συγκλίνουν, µε σηµείο αναφοράς την διαφορά που
παρατηρείται µεταξύ παραγωγής και κατανόησης. Ο πρώτος αναφέρεται στις
αυξηµένες δυσκολίες της γλωσσικής παραγωγής όσον αφορά στην µορφοσύνταξη και
στην φωνολογία και ο δεύτερος στα συνδυασµένα προβλήµατα κατανόησης και
παραγωγής, ενώ οι υποκατηγορίες που αναγνωρίζονται εµπίπτουν σε κάποια από τις
δύο αυτές πλευρές, δίνοντας έµφαση στα επί µέρους γλωσσικά ελλείµµατα. Οι
επικρατούσες σήµερα υποκατηγορίες κάνουν λόγο για µία σηµασιολογική–
πραγµατολογική διαταραχή, µία ειδική γλωσσική διαταραχή εύρεσης λέξεων και µία
µορφολογική-συντακτική διαταραχή, στην οποία περιλαµβάνεται η Γραµµατική
Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή (Grammatical SLI), που συγκεντρώνει και το
ενδιαφέρον των περισσοτέρων σύγχρονων ερευνητών.
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η περίπτωση της γραµµατικής ειδικής γλωσσικής
διαταραχής, επειδή η αναγνώριση -από την van der Lely- µίας κατηγορίας παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή που έχουν εντοπισµένα προβλήµατα στην γραµµατική
παραγωγή και κατανόηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, αλλά και τις
αµφισβητήσεις πολλών ερευνητών. Σύµφωνα µε την van der Lely υπάρχει µία
κατηγορία παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, τα γλωσσικά ελλείµµατα των
οποίων περιορίζονται στον τοµέα της κλιτικής µορφολογίας και για τα οποία
ευθύνεται η ελλιπής κατάκτηση των γραµµατικών κανόνων που διέπουν την γλώσσα,
εποµένως

πρόκειται

για

ένα

εστιασµένο

γλωσσικό

πρόβληµα,

χωρίς

να

παρατηρούνται άλλου είδους γλωσσικές αδυναµίες στα παιδιά αυτά. Η ίδια η van der
Lely προβλέπει την κριτική που προκύπτει από µία τέτοια θεωρία, υποστηρίζοντας
ότι πρόκειται για µία οµοιογενή οµάδα παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, µέρος
µίας ευρύτερης υποκατηγορίας παιδιών µε προβλήµατα στην µορφοσύνταξη, και όχι
µία αυτόνοµη οµάδα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή (van der Lely,
1996).
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Αυτή η ιδιαιτερότητα που παρατηρεί η van der Lely στα παιδιά που
συµµετείχαν στις έρευνές της στηρίζεται και από τα ευρήµατα άλλων ερευνητών,
όµως η ερµηνεία που δίνουν αυτοί στην εµφάνιση των παρατηρούµενων ελλειµµάτων
στο µορφολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου των παιδιών µε την εν λόγω
διαταραχή δεν συµφωνεί µε την υπόθεση της van der Lely για την ύπαρξη ενός
ξεχωριστού γλωσσικού µηχανισµού, ο οποίος είναι αφοσιωµένος στην κατάκτηση της
γραµµατικής. Οι Tomblin και Pandich (1999) συζητούν υπέρ της ύπαρξης ενός
συστήµατος που ελέγχει ταυτόχρονα την κατάκτηση των συντακτικών και των
λεξικολογικών πλευρών της γλώσσας, βασισµένοι στα αντίστοιχα ευρήµατα ερευνών
τους, στις οποίες τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή που εξετάστηκαν
παρουσίαζαν εκτός από τις δυσκολίες στην γραµµατική και προβλήµατα στην
ανάπτυξη του λεξιλογίου. Έτσι, καταλήγουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας
αυτοτελής µηχανισµός για την κατάκτηση της γραµµατικής, όπως πρεσβεύει η van
der Lely.
Οι ερευνητές αυτοί προσθέτουν ότι τα συµπεράσµατα της van der Lely δεν
µπορούν να παραπέµψουν στην ύπαρξη µία ξεχωριστής κατηγορίας παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, τα οποία έχουν µεµονωµένο πρόβληµα στην µορφολογία και σε
κανένα άλλο επίπεδο οργάνωσης του λόγου, επειδή αυτά προέκυψαν κυρίως από την
παρακολούθηση ενός παιδιού, του ΑΖ, του οποίου πράγµατι η γλωσσική ανάπτυξη
χαρακτηριζόταν από µία τέτοια ιδιοµορφία. Απορρίπτουν την οικοδόµηση µίας
θεωρίας πάνω στην µελέτη µίας µόνο περίπτωσης, η οποία µπορεί να είναι µία
εξαίρεση στον κανόνα που θέλει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και της µορφολογίας
ως αµοιβαία εξαρτώµενους µηχανισµούς (Tomblin & Pandich, 1999).
Σχετικά µε τα θέµατα που εγείρουν οι Tomblin και Pandich (1999) προς
συζήτηση, η van der Lely υπερασπίζεται τις απόψεις της για την γραµµατική ειδική
γλωσσική διαταραχή, επισηµαίνοντας ότι τα παιδιά που έχει µελετήσει παρουσίασαν
ήπιας µορφής λεξικολογικά προβλήµατα, τα οποία προκαλούνταν από τις
προεξάρχουσες δυσκολίες στην γραµµατική, και προτείνει την ύπαρξη δύο
µηχανισµών που ευθύνονται για την κατάκτηση του λεξιλογίου. Ο ένας µηχανισµός
σχετίζεται µε την κατανόηση των κοινωνικών προτύπων, δηλαδή µε το
πραγµατολογικό επίπεδο της γλώσσας και παραπέµπει στην µάθηση των
συγκεκριµένων ουσιαστικών και ρηµάτων, ενώ ο άλλος µε τις δοµικές και
γραµµατικές αλυσίδες της γλώσσας, συναφής µε την εκµάθηση των αφηρηµένων
ουσιαστικών και ρηµάτων. Τα παιδιά µε την γραµµατική ειδική γλωσσική διαταραχή
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δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τις δοµές που ελέγχει ο πρώτος µηχανισµός,
δηλαδή µε την πραγµατολογική πλευρά της εκµάθησης του λεξιλογίου, αντίθετα
δυσκολεύονται σηµαντικά στην εκµάθηση και στην χρησιµοποίηση των προτύπων
που σχετίζονται µε την γραµµατική, µε αποτέλεσµα την παρατηρούµενη αδυναµία
τους να αντιληφθούν την σηµασία των πρωτότυπων ρηµάτων (novel verbs), των
αφηρηµένων λέξεων, τις έννοιες της συσχέτισης και τα ποσοτικά επιρρήµατα. Η van
der Lely καταλήγει ότι οι γραµµατικές αλυσίδες (grammatical cues) διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση του λεξιλογίου και κατά συνέπεια ευθύνονται για
την εκδήλωση των γλωσσικών ελλειµµάτων στα επίπεδα της γραµµατικής και της
σηµασιολογίας των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Αντιτιθέµενη στο µεθοδολογικό σφάλµα που επικαλούνται οι Tomblin και
Pandich (1999), η van der Lely (1999) υπογραµµίζει το γεγονός ότι τα
χαρακτηριστικά γλωσσικά προβλήµατα του παιδιού ΑΖ εµφανίζονται και στα
υπόλοιπα έξι παιδιά που εξετάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο και τα στοιχεία που έχουν
στην διάθεσή τους αποδεικνύουν ότι τα παιδιά αυτά είναι µέρος ενός ποσοστού 1020% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή που
εµφανίζουν τα ίδια γλωσσικά ελλείµµατα. Όσον αφορά στην αυτοτέλεια αυτών των
χαρακτηριστικών, η van der Lely υποστηρίζει ότι η εικόνα των παιδιών αυτών
διέφερε σηµαντικά από εκείνη της οµάδας ελέγχου, καθώς στην δοκιµασία της
αφήγησης µίας ιστορίας τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη αντιµετώπισαν
δυσκολίες στην χρησιµοποίηση των αντωνυµιών όταν δήλωναν την επανεµφάνιση
ενός προσώπου και δεν έκαναν λάθη στις γραµµατικές ασκήσεις που σχετίζονταν µε
την χρήση των ίδιων αντωνυµιών, ενώ τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
εµφάνισαν την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Εποµένως, δεν µπορεί να στηριχθεί η άποψη
ενός πιο γενικού ελλείµµατος, αφού η έρευνα αποδεικνύει την ύπαρξη µίας
κατηγορίας παιδιών µε σηµαντικά προβλήµατα στην ανάπτυξη της γραµµατικής και
απαρατήρητες σχεδόν πραγµατολογικές δυσκολίες (van der Lely, 1999).
Η εικόνα της επικράτησης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής στον γενικό
πληθυσµό δεν είναι ιδιαίτερα σαφής, επειδή λίγες είναι οι έρευνες που καταλήγουν σε
ένα ποσοστό που να αντιπροσωπεύει τον αριθµό των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή και όχι γενικά µε κάποια γλωσσική διαταραχή. Για παράδειγµα, ο
Beitchman και οι συνεργάτες του (1986) εξέτασαν ένα τυχαίο δείγµα παιδιών και
βρήκαν ότι στο 4,56% από αυτά η γλωσσική τους ανάπτυξη δεν ήταν η αναµενόµενη
για την ηλικία τους, χωρίς όµως να διευκρινίζεται το είδος του γλωσσικού
14

προβλήµατος που τα χαρακτήριζε (Palmour, 1997). Σε τέτοιου είδους έρευνες, όµως,
εξετάζεται µόνο η ποιότητα της έκφρασης των παιδιών και όχι άλλες παράµετροι,
όπως η νοηµοσύνη τους, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αναγνωριστούν µε
ακρίβεια πόσα από αυτά τα παιδιά είχαν την ειδική γλωσσική διαταραχή.
Μία εξαιρετικά αξιόλογη προσπάθεια έγινε από τον Tomblin (1996), ο οποίος
µελέτησε το επίπεδο της γλωσσικής ανάπτυξης µεγάλου δείγµατος παιδιών και ο
οποίος διενέργησε πολλές διαφορετικές δοκιµασίες, ώστε να διασφαλίσει τον
αποκλεισµό των παιδιών που εµφάνιζαν κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισµού για την
ειδική γλωσσική διαταραχή, ώστε να αναγνωριστούν µε ασφάλεια τα παιδιά µε την εν
λόγω διαταραχή. Οι δοκιµασίες εξέταζαν τις ικανότητες των συµµετεχόντων στην
παραγωγή και στην κατανόηση της γραµµατικής, στο λεξιλόγιο και στην αφήγηση.
Μάλιστα εκτός από την διενέργεια αυτών των δοκιµασιών, όλα τα παιδιά
εξετάστηκαν και από επαγγελµατία κλινικό, του οποίου η διαγνωστική εκτίµηση
ταίριαζε σε ποσοστό 99% µε τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών που είχαν προηγηθεί.
Ο Tomblin (1996) κατέληξε σε ένα ποσοστό 7,4%, το οποίο δεν είναι εύκολο να
αµφισβητηθεί, καθώς υπάρχουν ελάχιστες εξίσου αξιόπιστες ερευνητικές εκτιµήσεις
που να υποστηρίζουν κάτι διαφορετικό (Tomblin, 1996).
Παρατηρώντας την εξέλιξη των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν
τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, έχει διαπιστωθεί η επιµονή των
περισσοτέρων δυσκολιών τους στην εφηβεία, ακόµα και στην ενήλικη ζωή τους.
Παρ’ όλο που κάποια από αυτά εµφανίζουν µικρή βελτίωση µε την πάροδο του
χρόνου, η οποία ίσως οφείλεται, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, στην επιτυχή χρήση
κάποιων αντισταθµιστικών µεθόδων, οι οποίες καλύπτουν -ως έναν βαθµό- τα
σοβαρά γλωσσικά τους ελλείµµατα. Μία έρευνα των Aram και Nation (1980)
απέδειξε ότι το 40% των παιδιών που κατά την προσχολική ηλικία είχαν διαγνωστεί
για κάποια γλωσσική διαταραχή, µετά από τέσσερα χρόνια δεν παρακολουθούσαν
µαθήµατα στις ίδιες τάξεις µε τους συνοµηλίκους τους, αλλά σε ειδικές τάξεις, ενώ οι
γλωσσικές δυσκολίες που είχαν οδηγήσει στην προηγούµενη διάγνωσή τους
παρέµεναν το ίδιο έντονες, σε ποσοστό 40%. Επιπλέον, το εντυπωσιακό εύρηµα των
ίδιων ερευνητών είναι ότι το παιδιά της προσχολικής ηλικίας που είχαν λάβει κάποια
θεραπεία για τα γλωσσικά τους προβλήµατα συνέχισαν να εκδηλώνουν τις ίδιες
δυσκολίες µετά από τέσσερα χρόνια, ενώ τα παιδιά της σχολικής ηλικίας που
ακολουθούσαν θεραπεία βρέθηκαν να έχουν µία στατιστικά σηµαντική βελτίωση,
κυρίως στα επίπεδα της φωνολογίας (Aram & Nation, 1980).
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Πιο πρόσφατα και άλλες έρευνες, όπως των Bishop και Edmundson (1987a),
Bishop και Adams (1990), Tallal, Curtiss και Caplan (1988), καταλήγουν στα ίδια
ευρήµατα. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, εξετάστηκαν τα ίδια παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή στις ηλικίες των τεσσάρων, πεντέµισι περίπου και οκτώµισι
ετών. Στην ηλικία των 5:6, το 56% των παιδιών αυτών εξακολουθούσε να έχει
σηµαντικές γλωσσικές δυσκολίες, ενώ στα 8:6 τα ίδια παιδιά παρέµεναν αρκετά πίσω
από τις επιδόσεις των συνοµηλίκων τους. Αντίθετα, εκείνα που είχαν βελτιωθεί στην
ηλικία των 5:6 ετών παρουσίαζαν µικρές διαφορές από τους συµµαθητές τους στα
γλωσσικά τεστ. Παράλληλα, τα ευρήµατα των Tallal, Curtiss και Caplan (1988) µετά
την παρακολούθηση εκατόν ένα παιδιών για πέντε χρόνια, απέδειξαν την επιµονή των
γλωσσικών προβληµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, τα οποία
γίνονται αιτία να µοιάζει ο λόγος τους µε εκείνον παιδιών ενός ή δύο χρόνων
νεότερων (Leonard, 2000).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών µε την ειδική
γλωσσική διαταραχή που σχετίζονται µε την µορφολογία είναι πιθανότερο να τα
ακολουθήσουν και στην σχολική ηλικία, ενώ αντίθετα όσο µεγαλώνουν οι µη
λεκτικές γνωστικές τους ικανότητες δείχνουν να συµβαδίζουν µε εκείνες των
συνοµηλίκων τους. Μία πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόµενο προτείνουν οι Paradis
και Gopnik (1997), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή ειδικά µετά την εισαγωγή τους στο σχολείο, κάνουν χρήση κάποιων
αντισταθµιστικών µεθόδων, µε στόχο να γίνουν περισσότερο αποτελεσµατικοί στην
καθηµερινότητά τους και να αναπληρώσουν το κενό που δηµιουργείται από την
αδυναµία τους να χρησιµοποιήσουν σωστά κάποιες σηµαντικές γλωσσικές δοµές. Οι
δύο τρόποι που χρησιµοποιούν είναι η στήριξή τους στις πραγµατολογικές πλευρές
της γλώσσας και ταυτόχρονα η εφαρµογή των µεταγνωστικών κανόνων (Paradis &
Gopnik, 1997).
Προκειµένου να γίνουν αντιληπτές οι δύο αυτές αντισταθµιστικές
στρατηγικές, πρέπει να γίνει αναφορά σε κάποιες σηµαντικές έννοιες στην
ψυχογλωσσολογία. Η πρώτη αφορά στον όρο υποκείµενη γλωσσική ικανότητα
(implicit linguistic competence), η οποία αναφέρεται στις ασυνείδητες γνώσεις που
διαθέτουν όλα τα παιδιά για την χρήση της µητρικής τους γλώσσας και που έχει ως
αποτέλεσµα την σχεδόν αυτόµατη παραγωγή σωστών ακολουθιών, χωρίς καµία
επίγνωση των διαδικασιών που υποκρύπτονται. Αντίθετα, η µεταγνωστική διάσταση
της γλώσσας (explicit-metalinguistic knowledge) επέρχεται όταν το παιδί µαθαίνει
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τους µορφολογικούς και συντακτικούς κανόνες της γλώσσας του και είναι πλέον σε
θέση να παράγει γλωσσικές ακολουθίες µε πλήρη συνείδηση της εφαρµογής των
κανόνων που χρειάζονται για να είναι σωστές.
Οι Paradis και Gopnik (1997) παρατηρούν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή στηρίζονται στην χρησιµοποίηση των µεταγνωστικών κανόνων που έχουν
διδαχθεί και όταν ρωτώνται πως κατόρθωσαν να παράγουν κάποιες σωστές
γλωσσικές δοµές παραδέχονται την σχεδόν «τυφλή» χρησιµοποίησή τους, πολλές
φορές σε υπερβολικό βαθµό, όπως για παράδειγµα όταν προσθέτουν την κατάληξη «–
ed» για τον αόριστο χρόνο σε ανώµαλα ρήµατα που τελικά µοιάζουν µε σύνθετες
µορφές και όχι µε ρήµατα µε κλιτική κατάληξη. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι δεν
διαθέτουν τις έµφυτες γλωσσικές ικανότητες που να τους επιτρέπουν την γρήγορη
επεξεργασία και κατανόηση του λόγου, µε αποτέλεσµα να προτρέπουν τον
συνοµιλητή τους να µιλάει πιο αργά ή να επαναλάβει, να µην µπορούν να
αναγνωρίσουν µε επιτυχία τα γραµµατικά λάθη σε κάποιες εκφωνήσεις και να
δυσκολεύονται στην εφαρµογή των γραµµατικών κανόνων που γνωρίζουν σε
άγνωστές τους λέξεις.
Ο άλλος µηχανισµός που µαθαίνουν να εφαρµόζουν τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή για να καλύπτουν τις δυσκολίες τους στην κατανόηση και στην
παραγωγή

σωστών µορφολογικά

ακολουθιών είναι η στήριξή

τους στις

πραγµατολογικές πλευρές της γλωσσικής επικοινωνίας, δηλαδή σε ένα σύνολο µη
γλωσσολογικών διαδικασιών. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στα επίπεδα της µορφοσύνταξης,
άλλοτε της σηµασιολογίας και της φωνολογίας, όµως σπάνια εκδηλώνουν
προβλήµατα στην κοινωνική χρήση της γλώσσας και στα πλαίσια της πραγµατικής
επικοινωνίας. Έτσι, θεωρείται αναµενόµενο να στηρίζονται τα παιδιά αυτά στην
πραγµατολογική επικοινωνία, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν και να
παράγουν ευκολότερα τα µη λεκτικά µηνύµατα, τα οποία ίσως δεν ήταν σε θέση να
τα αποδώσουν σωστά ως λεκτικά µηνύµατα. Μάλιστα, αυτή είναι µία πρακτική που
ακολουθούν όλα τα παιδιά στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, πριν από την
επαφή τους µε τους µορφολογικούς και συντακτικούς περιορισµούς της γλώσσας
τους (Paradis & Gopnik, 1997).
Από όσα ειπώθηκαν ως τώρα για την ειδική γλωσσική διαταραχή, διαπιστώνει
κανείς ότι πρόκειται για µία γλωσσική διαταραχή µε µεγάλη ανοµοιογένεια, που
εµφανίζεται στο 7% των παιδιών και που η διάγνωσή της γίνεται µε βάση κριτήρια
17

αποκλεισµού, τα οποία αποµονώνουν τα παρατηρούµενα γλωσσικά ελλείµµατα από
άλλες συνιστώσες, όπως πρόβληµα στα ακουστικά ή αρθρωτικά όργανα, νευρολογική
βλάβη, νοητική καθυστέρηση και αυτιστικά σύνδροµα. Παρ’ όλη την ανοµοιογένεια
της διαταραχής αυτής εντοπίζονται κάποιες υποκατηγορίες, από τις οποίες η πιο
χαρακτηριστική είναι η µορφολογική-συντακτική, ενώ κατά κοινή παραδοχή τα
σηµαντικότερα προβλήµατα όλων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
εντοπίζονται στην µορφολογία και στην σύνταξη. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι
τα γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών αυτών συνήθως επιµένουν και στην εφηβεία,
µε την εξαίρεση των φωνολογικών δυσκολιών που συνήθως ξεπερνώνται, όµως τα
παιδιά µαθαίνουν µε τον καιρό να χρησιµοποιούν κάποιους αντισταθµιστικούς
µηχανισµούς, ώστε να καλύπτουν τα γλωσσικά τους ελλείµµατα και να διευκολύνεται
η επικοινωνία τους. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι η χρησιµοποίηση των µεταγνωστικών
κανόνων που διδάσκονται για την γλώσσα τους, καθώς και η στήριξή τους στην
πραγµατολογική διάσταση της γλώσσας και στα πλεονεκτήµατα της µη λεκτικής
επικοινωνίας.

Πριν κλείσει αυτό το κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάστηκαν κάποια
χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή, κρίνεται
απαραίτητη η συζήτηση ενός ερωτήµατος που απασχολεί συχνά τους ερευνητές, και
το οποίο θα επιχειρηθεί να απαντηθεί στο τέλος της παρούσας εργασίας.

Τα

γλωσσικά πρότυπα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι εντελώς
διαφορετικά από εκείνα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη ή
είναι απλά διαφοροποιήσεις του ίδιου συστήµατος που ευθύνεται για την ανάπτυξη
όλων των παιδιών; Το ερώτηµα αυτό εµφανίζεται συχνά στην παλαιότερη
βιβλιογραφία µε τους δύο όρους καθυστέρηση (delay) και απόκλιση (deviant).
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή είναι αποτέλεσµα της καθυστερηµένης έναρξης του λόγου τους, ενώ άλλοι
ότι ο λόγος των παιδιών αυτών συνολικά δεν έχει σχέση µε ό,τι θεωρείται
«φυσιολογικό».
Εκτός από αυτές τις δύο ακραίες θέσεις, στην βιβλιογραφία βρίσκει κανείς
πέντε κυρίαρχες τάσεις στην προσπάθεια χαρακτηρισµού της ιδιαιτερότητας που
παρουσιάζει ο λόγος των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και τον τρόπο που
διαφέρει από εκείνον των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την
18

πρώτη από αυτές, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αργούν περισσότερο από
τα άλλα παιδιά να παράγουν τις πρώτες λέξεις, µε συνέπεια να αργούν περισσότερο
να φτάσουν στα επίπεδα που βρίσκονται οι συνοµήλικοί τους. Εποµένως, τα
γλωσσικά τους ελλείµµατα χαρακτηρίζονται µόνο από χρονική καθυστέρηση, ενώ
σύµφωνα µε την δεύτερη θεωρία η χρονική καθυστέρηση ισχύει, όµως από κάποια
ηλικία και µετά η γλωσσική τους ανάπτυξη µένει στάσιµη και δεν φθάνει ποτέ στα
επίπεδα της άρτιας εκµάθησης, όπως συµβαίνει στα παιδιά µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη.
Μία άλλη πρόταση, µε την οποία συµφωνούν τα περισσότερα ερευνητικά
δεδοµένα, κάνει λόγο για χρονική και ποιοτική διαφοροποίηση στην ανάπτυξη το
λόγου των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, καθώς σε κάποια ηλικία θα έχουν
µεγαλύτερη ευκολία στην εκµάθηση µίας µορφοσυντακτικής δοµής από ότι σε
κάποια άλλη, όπως για παράδειγµα στα αγγλικά το µαρκάρισµα του πληθυντικού µε
το «-s» επιτυγχάνεται σε µικρότερη ηλικία από ότι το µαρκάρισµα του αορίστου µε
το «-ed». Επιπλέον, µία τέτοια διαφορά παρατηρείται και στην αντιστοιχία µε την
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, όταν δηλαδή τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στο µαρκάρισµα του πληθυντικού έχουν την
ίδια επίδοση µε τα παιδιά που είναι ένα χρόνο νεότερα, ενώ για το µαρκάρισµα του
αορίστου η επίδοσή τους µοιάζει µε εκείνη των παιδιών δύο ετών µικρότερα. Σε µία
διαφορετική θεωρία υποστηρίζεται ότι ο λόγος των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή διαφοροποιείται µόνο ως προς την αυξηµένη συχνότητα κάποιων λαθών,
όπως η αυξηµένη χρήση των αντωνυµιών σε αιτιατική αντί σε ονοµαστική πτώση, τα
οποία ξεπερνούν κατά πολύ την συχνότητα εµφάνισής τους στον λόγο των παιδιών µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Τέλος, υπάρχει και η άποψη εκείνων που θέλουν το σύνολο των γλωσσικών
χαρακτηριστικών των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή ως αποκλίνον από το
φυσιολογικό. Μία τέτοια προοπτική δεν φαίνεται πολύ πιθανή, καθώς οι
περισσότερες από τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε την
εν λόγω διαταραχή έχουν κάνει την εµφάνισή τους κάποια στιγµή και στον λόγο των
παιδιών που δεν έχουν εκδηλώσει κάποιο γλωσσικό πρόβληµα, ενώ υπάρχουν άλλα
χαρακτηριστικά που θεωρούνται µοναδικές περιπτώσεις ακόµα και για την οµάδα
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή (Leonard, 2000).

19

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2o
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ
Η µελέτη της κλινικής εικόνας που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή πραγµατοποιείται µε βάση τα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης,
όπως αυτά ορίζονται από την επιστήµη της γλωσσολογίας και γίνονται αντικείµενο
επεξεργασίας από την επιστήµη της ψυχογλωσσολογίας, η οποία ερευνά την
ψυχολογική πραγµατικότητα των περιγραφών των γλωσσολόγων. Τα επίπεδα
οργάνωσης του λόγου είναι η φωνητική (phonetics), η φωνολογία (phonology), η
σηµασιολογία (semantics), η µορφολογία (morphology), η σύνταξη (syntax) και η
πραγµατολογία (pragmatics). Η φωνητική µελετά τους ήχους της γλώσσας, οι οποίοι
παράγονται από τα φωνητικά όργανα και καλούνται φθόγγοι, ενώ η φωνολογία
µελετά τους φθόγγους από την λειτουργική τους πλευρά, όταν αυτοί διαφέρουν
διακριτικά µεταξύ τους, όσον αφορά στην γλωσσική επικοινωνία. Η σηµασιολογία
ερευνά την οργάνωση του νοητικού λεξικού µίας συγκεκριµένης γλώσσας, το οποίο
περιλαµβάνει το λεξιλόγιο και την σηµασία των λέξεων που περιέχονται σε αυτό. Η
µορφολογία µελετά τα µορφήµατα (morphemes), που είναι οι µικρότερες µονάδες
έκφρασης και φορείς σηµασίας, ως προς την κλίση, την σύνθεση και την παραγωγή
τους. Η σύνταξη µελετά τις συνταγµατικές σχέσεις των λέξεων µέσα σε µία πρόταση,
δηλαδή την δοµή της πρότασης, ενώ η πραγµατολογία ασχολείται µε την γλωσσική
πράξη που επιτελείται στα πλαίσια της επικοινωνίας, δηλαδή την ένταξη της
γλωσσικής πραγµατικότητας στην πράξη (Πήτα, 1998).
Όσον αφορά στην ειδική γλωσσική διαταραχή, τα επίπεδα οργάνωσης του
λόγου µε τα οποία ασχολείται η έρευνα εντοπίζονται κυρίως στο πεδίο της
µορφοσύνταξης και της σηµασιολογίας, λιγότερο στην φωνολογία, ενώ ελάχιστες
έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην πραγµατολογία, καθώς οι δυσκολίες των
παιδιών σε αυτό τον τοµέα αποκαλύπτονται περιορισµένες. Τα σηµαντικότερα
γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε την ειδική γλωσσική διαταραχή βρίσκονται
στην µορφολογία, την σύνταξη και στην κατάκτηση του λεξιλογίου, όπως φαίνεται
και από τις αντίστοιχες υποκατηγορίες της διαταραχής, οι οποίες αναφέρθηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο. Η έρευνα στα πεδία αυτά εξελίσσεται διαρκώς και
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παρουσιάζει νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήµατα, ενώ η βασική επιδίωξη των
ερευνητών είναι να αποσαφηνίσουν όλες τις πτυχές των γλωσσικών ελλειµµάτων των
παιδιών αυτών και να καταλήξουν σε σαφή συµπεράσµατα για την φύση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής.
Α. ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε στόχο τον καθορισµό των
υποκατηγοριών της ειδικής γλωσσικής διαταραχής δείχνουν ότι τα περισσότερα
παιδιά που λαµβάνουν αυτή την διάγνωση παρουσιάζουν σηµαντικά ή πιο
περιορισµένα φωνολογικά προβλήµατα, τα οποία συνυπάρχουν πάντα µε τα
γλωσσικά ελλείµµατα στην µορφοσύνταξη και την σηµασιολογία. Έτσι, το ερώτηµα
που προκύπτει είναι εάν τα προβλήµατα αυτά αντανακλούν ένα εστιασµένο έλλειµµα
στο φωνολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου ή εάν τα προβλήµατα στην
φωνολογία των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή εκδηλώνονται ως αποτέλεσµα
των γενικότερων περιορισµών στον λόγο τους.
Τα φωνολογικά προβλήµατα των παιδιών αυτών εξετάζονται όσον αφορά
στην ακρίβεια παραγωγής των συµφώνων µίας γλώσσας, στις φωνολογικές
διαδικασίες που εµπλέκονται στην παραγωγή των λέξεων, στα ασυνήθιστα λάθη που
πραγµατοποιούν τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή και τα οποία απουσιάζουν από
τα γλωσσικά πρότυπα των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς και στις
προσωδιακές ιδιαιτερότητες του λόγου τους. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν
δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές όταν συγκρίνονται µε τους συνοµηλίκους τους
στην ποιότητα της φωνολογικής παραγωγής και κατανόησης, ενώ βασικό µέληµα των
ερευνητών είναι να διαπιστώσουν µία πιθανή σύνδεση των φωνολογικών δυσκολιών
µε τα προβλήµατα των παιδιών αυτών στην παραγωγή συγκεκριµένων γραµµατικών
µορφηµάτων.
Ξεκινώντας από την κατάκτηση των συµφώνων, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παράγουν κάποια από αυτά πολύ αργότερα σε σχέση µε τα συνοµήλικά
τους, όπως τα ρινικά /n/, /m/, το ηχηρό /b/ και το /w/. Όσον αφορά σε κάποια άλλα
σύµφωνα, όπως τα στοµατικά /s/ και /v/, τα οποία κατακτώνται από τα παιδιά µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη σε µεγαλύτερες ηλικίες, στα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή προκαλούν σηµαντικές δυσκολίες ακόµα και κατά την σχολική ηλικία. Για
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τα φωνήεντα δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες, όµως οι υπάρχουσες συγκλίνουν στο
συµπέρασµα ότι αυτά που αποδεικνύονται απαιτητικά για τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, παρουσιάζονται επίσης δύσκολα και για τους συνοµηλίκους
τους χωρίς γλωσσικά προβλήµατα (Leonard, 2000).
Μελετώντας τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την φωνολογική παραγωγή
των παιδιών µε ειδική γλωσσικά διαταραχή και τα χαρακτηριστικά της, οι έρευνες
καταλήγουν σε κατηγορίες γενικεύσεων, οι οποίες αντανακλούν τις αλλαγές που
πραγµατοποιούνται σε κάποιες ακολουθίες και συµπλέγµατα φθόγγων. Τέτοιου
είδους γενικεύσεις αποτελούν η απαλοιφή του τελευταίου συµφώνου µίας λέξης
(word-final consonant deletion), η µείωση ενός συµπλέγµατος συµφώνων στο τέλος
της λέξης (word-final consonant cluster reduction) και η απαλοιφή της πρώτης
αδύναµης συλλαβής (word-initial weak syllable deletion). Κατά κανόνα τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή επιδεικνύουν τις ίδιες κατηγορίες λαθών µε τα παιδιά
χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, µε την διαφορά ότι οι δυσκολίες αυτές επιµένουν,
συχνά έως και την ενήλικη ζωή τους.
Οι Bortolini και Leonard (2000) µελέτησαν αυτούς τους τρεις δοµικούς
περιορισµούς κατά την παραγωγή κάποιων λέξεων σε παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή και σε παιδιά µε την ίδια γλωσσική ηλικία, αλλά µικρότερη χρονολογική
ηλικίας. Τα ευρήµατά τους έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στην
συνολική ακρίβεια εκφοράς των λέξεων, καθώς τα παιδιά που δεν είχαν γλωσσικά
προβλήµατα συγκέντρωσαν ποσοστό 78,33% ενώ τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή µόλις 43,44%. Οι µικρότερες διαφορές των δύο οµάδων εντοπίζονται στην
κατηγορία της απαλοιφής του τελευταίου συµφώνου των λέξεων, ενώ η πλειοψηφία
των λαθών των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίστηκε από την
απαλοιφή της πρώτης αδύναµης συλλαβής των λέξεων. Αντίθετα, τα παιδιά της
οµάδας ελέγχου είχαν περισσότερα λάθη στην κατηγορία της µείωσης ενός
συµπλέγµατος συµφώνων στο τέλος των λέξεων, ενώ ταυτόχρονα είχαν πολύ χαµηλά
ποσοστά απαλοιφής του τελευταίου συµφώνου.
Εποµένως, οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρουσιάζουν σηµαντικά φωνολογικά ελλείµµατα, καθώς η ακρίβεια των
λέξεων που παρήγαγαν διέφερε σηµαντικά από την αντίστοιχη των παιδιών της ίδιας
γλωσσικής ηλικίας, και επιπλέον παρουσίαζαν αυξηµένες δυσκολίες στην εκφορά
των µόνων αρχικών και τελικών συµφώνων και των συµπλεγµάτων συµφώνων. Έτσι,
φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από µία ασυνέπεια στην παραγωγή των
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συµφώνων, όπως αποδεικνύεται από την αδυναµία τους να τα εκφέρουν σωστά όταν
αυτά εµφανίζονταν σε απλές λέξεις και άλλες φορές αδυνατούσαν να διατηρήσουν
την σωστή προφορά τους σε όλες τις λέξεις. Μία τέτοια ανακολουθία παραπέµπει
στην διατύπωση µίας υπόθεσης για την προέλευση αυτών των προβληµάτων των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή από ένα ελλειµµατικό σύστηµα φωνολογικών
αναπαραστάσεων (Bortolini & Leonard, 2000).
Ωστόσο, ο λόγος των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται
και από φωνολογικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν εµφανίζονται σε κανένα στάδιο
της φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης. Αυτές οι ιδιοµορφίες περιλαµβάνουν την
αντικατάσταση κάποιων φωνηµάτων µε άλλα που παραδοσιακά κάνουν την εµφάνισή
τους σε επόµενα στάδια της ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση της αντικατάστασης
του /d/ µε το /v/, καθώς και την προσθήκη κάποιων ρινικών συµφώνων στην αρχή ή
στο τέλος λέξεων όπου δεν υπάρχουν κανονικά. Επιπλέον, κάποια παιδιά παράγουν
τα σύµφωνα /k/ και /g/ στην αρχή λέξεων που κανονικά δεν περιέχουν χειλικά
σύµφωνα, ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος τους. Επιχειρώντας να ερµηνευθούν
τέτοιου είδους λάθη στον λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή κάποιοι
µπορεί να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε αυτή την διαταραχή
παρουσιάζουν περίεργα φωνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία απουσιάζουν από τον
λόγο των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Ωστόσο, µία πιο προσεκτική εξέταση αυτών των ευρηµάτων αποκαλύπτει
δύο σηµαντικά σηµεία, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν πριν την παραδοχή
αυτής της πρότασης. Πρώτον, οι ιδιαιτερότητες αυτές προκύπτουν από την
παρατήρηση των γλωσσικών χαρακτηριστικών συγκεκριµένων παιδιών και από
µελέτες περίπτωσης, και έτσι η γενίκευση αυτών των ευρηµάτων για όλα τα παιδιά µε
την ειδική γλωσσική διαταραχή δεν θεωρείται απόλυτα ασφαλής. ∆εύτερον, πολλά
παιδιά που η γλωσσική τους ανάπτυξη είναι φυσιολογική έχουν παρουσιάσει κάποια
χρονική στιγµή ασυνήθιστα φωνολογικά λάθη, όπως την µεταφορά των συριστικών
συµφώνων στο τέλος των λέξεων ή την προσθήκη ρινικών συµφώνων στο τέλος
λέξεων, εκεί που κανονικά υπάρχουν ηχηρά σύµφωνα. Εποµένως, η σωστότερη
ερµηνεία που µπορεί να αποδοθεί σε αυτά τα πρωτότυπα φωνολογικά στοιχεία που
παρουσιάζει ο λόγος των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή θα ήταν ότι
εµφανίζονται γενικά µε µεγαλύτερη συχνότητα στα παιδιά αυτά από ότι στα παιδιά
χωρίς γλωσσικά προβλήµατα (Leonard, 2000).
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Εξετάζοντας την φωνολογική παραγωγή, δεν γίνεται να αγνοηθούν τα
προσωδιακά στοιχεία της γλώσσας, όπως ο ρυθµός, ο τόνος και η επιτόνιση,
χαρακτηριστικά των οποίων η διακριτική λειτουργία θεωρείται πολύ σηµαντική για
την εκφραστική και αντιληπτική διαδικασία της γλώσσας. Η σηµασία τους είναι
καθοριστική, επειδή τα στοιχεία αυτά της φωνολογίας συντελούν στον µηχανισµό
αποκωδικοποίησης της γλώσσας, βοηθώντας την αναγνώριση και την κατανόηση των
γλωσσικών στοιχείων αλλά και του γλωσσικού πλαισίου µέσα στο οποίο
πραγµατοποιείται η επικοινωνία (Πήτα, 2000). Μάλιστα, πολλές έρευνες για την
διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας αποδεικνύουν ότι η ικανότητα ελέγχου και
σωστού χειρισµού των προσωδιακών στοιχείων της γλώσσας διευκολύνει και βοηθά
στην διαδικασία της γλωσσικής ανάπτυξης.
Οι van der Meulen, Janssen και Den Os (1997) σχεδίασαν µία έρευνα µε
στόχο να εξετάσουν δύο σηµαντικές λειτουργίες των προσωδιακών στοιχείων, την
γλωσσολογική και την συγκινησιακή. Η γλωσσολογική λειτουργία της προσωδίας
αναφέρεται στον χειρισµό της για την απόδοση διαφοροποιήσεων στην ερµηνεία των
λέξεων, για την περιγραφή του είδους των προτάσεων και για την απόδοση της
ανάλογης έµφασης στον λόγο, ενώ η συγκινησιακή λειτουργία τους σχετίζεται µε την
µετάδοση πληροφοριών για την συναισθηµατική κατάσταση του οµιλητή κατά την
διάρκεια της επικοινωνιακής πράξης. Σε προηγούµενες έρευνες τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή εµφάνισαν µειωµένη ακρίβεια στην αναγνώριση λεκτικά
µεταδιδόµενων συγκινησιακών µηνυµάτων σε σχέση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα.
Η έρευνα που πραγµατοποίησαν οι van der Meulen, Janssen και Den Os
(1997) περιελάµβανε δύο δοκιµασίες. Η πρώτη αφορούσε στην επανάληψη κάποιων
φράσεων µε γλωσσολογικό και συγκινησιακό περιεχόµενο και διαφορετικό δυναµικό
τόνο (prosody imitation task), στοχεύοντας στην µελέτη της παραγωγικής απόδοσης
της επιτόνισης και στην µέτρηση του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε παιδί για τις
απαντήσεις του. Η δεύτερη δοκιµασία απαιτούσε την αντιστοίχηση ζωγραφιών µε
πρόσωπα που εξέφραζαν διάφορες συγκινησιακά φορτισµένες καταστάσεις, όπως
λύπη, θυµό, φόβο και χαρά, µε τις αντίστοιχες φράσεις (emotion identification task),
για να ελεγχθεί η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίσουν το συναισθηµατικό
περιεχόµενο του εκφερόµενου λόγου.
Τα ευρήµατά τους καταδεικνύουν την µειωµένη ικανότητα των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή να παράγουν σωστά τα προσωδιακά στοιχεία των λέξεων
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σε σύγκριση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, τόσο για τις προτάσεις µε
γλωσσολογικό περιεχόµενο όσο και εκείνες που είχαν συγκινησιακή φόρτιση.
Αντίθετα, η ίδια έρευνα δεν επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατα προηγούµενων
ερευνητών όσον αφορά στην κατανόηση των συγκινησιακών χαρακτηριστικών των
προτάσεων, καθώς οι δύο οµάδες παιδιών είχαν παρόµοιες επιδόσεις. Το
σηµαντικότερο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι ερευνητές σχετίζεται µε την
ηλικία των παιδιών, η οποία φαίνεται ότι διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην
έκφραση και στην κατανόηση των εν λόγω στοιχείων της φωνολογίας, καθώς στις
ηλικίες τεσσάρων έως έξι ετών τα παιδιά και των δύο οµάδων παρουσίασαν σαφή
βελτίωση στην ικανότητά τους να µιµηθούν και να αναγνωρίσουν τα προσωδιακά
στοιχεία των συγκινησιακά φορτισµένων εκφωνήσεων.
Ωστόσο, οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι παρ’ όλο που η διαφορά στην επίδοση
των δύο οµάδων παιδιών στην δοκιµασία της αναπαραγωγής των προσωδιακών
χαρακτηριστικών καταδεικνύει την ύπαρξη αντιληπτικών και παραγωγικών
δυσκολιών στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, τα δεδοµένα αυτά δεν
επαρκούν για να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν
κάποιο έλλειµµα στην παραγωγή των προσωδιακών στοιχείων της γλώσσας. Οι
ανακρίβειες στην παραγωγή και στην κατανόηση µπορεί να αντανακλούν τα
γενικότερα γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών αυτών και να αποδεικνύουν την
εµπλοκή άλλων ελλειµµάτων, τα οποία δυσχεραίνουν την σωστή φωνολογική
παραγωγή και κατανόηση (van der Meulen, Janssen & Den Os, 1997).
Είναι φανερό, εποµένως, ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα στο φωνολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου
τους, όπως στην περίπτωση της εκφοράς κάποιων συµφώνων και συµπλεγµάτων
συµφώνων, στην πραγµατοποίηση λαθών κατά τις εκφωνήσεις τους, στην εκδήλωση
κάποιων ασυνήθιστων εκφορών οι οποίες απουσιάζουν παντελώς από τον λόγο των
παιδιών µε φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς και στην παραγωγή και
κατανόηση των προσωδιακών στοιχείων της γλώσσας. Ωστόσο, οι δυσκολίες τους
αυτές δεν συνιστούν πάντα σηµαντικά σηµεία αδυναµίας στα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών µε ελάχιστα
τέτοιου είδους προβλήµατα.
Επανερχόµενοι σε ένα θέµα που προβληµατίζει ιδιαίτερα τους ερευνητές και
τους κλινικούς της παθολογίας της γλώσσας, υπάρχει µεγάλη συζήτηση σχετικά µε
µία πιθανή σχέση µεταξύ των φωνολογικών ατελειών των παιδιών µε την εν λόγω
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διαταραχή µε τα σηµαντικά προβλήµατα που παρουσιάζουν και στο µορφολογικό
επίπεδο της γλώσσας. Οι ανάλογες υποθέσεις ξεκινούν από το γεγονός ότι κάποια
γραµµατικά µορφήµατα, στα οποία τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
εκδηλώνουν σηµαντικές δυσκολίες, απαιτούν τον ακριβή χειρισµό κάποιων
προσωδιακών στοιχείων της γλώσσας, όπως των τελικών συµπλεγµάτων συµφώνων.
Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες γύρω από το ζήτηµα αυτό αποδεικνύουν την
ύπαρξη µίας αλληλεπιδραστικής σχέσης µεταξύ της αδυναµίας των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή να παράγουν και να αντιληφθούν σωστά κάποια φωνήµατα µε
τα ελλείµµατα που έχουν κατά την παραγωγή και την κατανόηση κάποιων
συγκεκριµένων µορφηµάτων.
Οι Bortolini και Leonard (2000) σχεδίασαν µία έρευνα µε στόχο να εξετάσουν
αυτή την υπόθεση, στην αγγλική και στην ιταλική γλώσσα, και τα ευρήµατά τους την
επιβεβαιώνουν. Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων της ίδιας έρευνας που
αναφέρθηκαν προηγούµενα µε κάποια γραµµατικά µορφήµατα που προκαλούν
δυσκολίες στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή έδειξε ότι πολλά από τα λάθη
που έκαναν τα παιδιά αυτά, για παράδειγµα η απαλοιφή του τελευταίου συµφώνου
µίας λέξης και η µείωση ενός συµπλέγµατος συµφώνων στο τέλος της λέξης,
επηρεάζουν αρνητικά την εκµάθηση µορφηµάτων όπως το «–s» στο µαρκάρισµα του
πληθυντικού των ουσιαστικών, το «΄s» της γενικής πτώσης στην δήλωση της κτήσης,
η κατάληξη «-ed» για τον σχηµατισµό του αορίστου και κάποια άρθρα.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι φωνολογικοί περιορισµοί στον λόγο των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή επιτείνουν τα µορφολογικά προβλήµατα στον λόγο τους,
ένα φαινόµενο το οποίο παρατηρείται και σε άλλες γλώσσες εκτός των αγγλικών.
Όµως, το γεγονός ότι κάποια από τα φωνολογικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν
στον λόγο των παιδιών που συµµετείχαν στην συγκεκριµένη έρευνα δεν έδειξαν να
σχετίζονται µε τις δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και στο µορφολογικό επίπεδο,
εγείρει νέους προβληµατισµούς για την αποδοχή µίας τέτοιας υπόθεσης. Έτσι, οι
ερευνητές υπογραµµίζουν ότι δεν µπορεί µε βεβαιότητα να υποστηριχθεί η πρόταση
ότι τα φωνολογικά προβλήµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
επηρεάζουν τις δυσκολίες τους στην µορφολογία, ούτε και το αντίθετο, µε
αποτέλεσµα να γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι τα προβλήµατα αυτά µπορούν απλά να
συνυπάρχουν, χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο. Αντίθετα, µπορούν να θεωρηθούν
ως ελλείµµατα µε κοινό παρονοµαστή, τα οποία κάποιες φορές εκδηλώνονται
ταυτόχρονα και άλλες φορές ανεξάρτητα (Bortolini & Leonard, 2000).
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Β. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η µελέτη της σηµασιολογίας αφορά στην οργάνωση των µονάδων του
νοητικού λεξικού (mental lexicon), το οποίο περιλαµβάνει το λεξιλόγιο µίας
συγκεκριµένης γλώσσας, ενώ η αντιληπτική και η παραγωγική διαδικασία του
λεξικού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ειδικούς γλωσσολόγους και
ψυχογλωσσολόγους, επειδή µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην κατανόηση της
διαδικασίας διαµόρφωσης του νοητικού λεξικού των παιδιών µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη, αλλά και των παιδιών που παρουσιάζουν γλωσσικές διαταραχές. Το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην παρούσα εργασία αποτελεί η κατάκτηση του
λεξιλογίου από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και οι δυσκολίες στην
εκµάθησή του κατά την προσχολική και σχολική ηλικία. Μέσα από την εξέταση της
γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών αυτών παρατηρείται µία καθυστέρηση στην
παραγωγή των πρώτων λέξεων και στην παραγωγή συγκεκριµένων γλωσσικών
δοµών, όπως των ρηµάτων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται προβλήµατα εύρεσης
λέξεων και δυσκολίες στην γρήγορη κατονοµασία αντικειµένων και στην αντιστοιχία
µη-λέξεων µε άγνωστα αντικείµενα.
Επίσης, κάποιες έρευνες ξεκινούν την συζήτηση γύρω από την σχέση των
ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην σηµασιολογία µε τις
δυσκολίες που παρουσιάζουν όσον αφορά στην χρήση και εκµάθηση των
συντακτικών δοµών της γλώσσας, θεωρώντας αυτά τα επίπεδα οργάνωσης του λόγου
άµεσα συνυφασµένα µεταξύ τους. Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι τα
γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή δεν µπορούν να
εξετάζονται ως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αντίθετα θεωρούν ότι υπάρχουν
πολλές συσχετίσεις µεταξύ των δυσκολιών στα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και η
διερεύνησή τους επιβάλλεται προκειµένου να γίνουν κατανοητές όλες οι κλινικές
πτυχές της ειδικής γλωσσικής διαταραχής και να διατυπωθούν πιο αποτελεσµατικές
προτάσεις για την θεραπεία της.
Τα περισσότερα από τα παιδιά που λαµβάνουν την διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής έχουν καθυστερήσει σηµαντικά στην παραγωγή των πρώτων
λέξεων. Μελέτες περίπτωσης αποκάλυψαν παιδιά που δεν είχαν παράγει καµία λέξη
ως τις ηλικίες των τεσσάρων ή πέντε ετών και περιπτώσεις άλλων παιδιών που το
λεξιλόγιό τους περιελάµβανε µόλις πενήντα λέξεις στα δυόµισι και τρία τους χρόνια.
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Μία σύγχρονη έρευνα των Trauner, Wufeck, Tallal και Hesselink (1995) σε συνολικά
εβδοµήντα ένα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή έδειξε ότι ο µέσος όρος ηλικίας
για την παραγωγή των πρώτων λέξεων είναι οι είκοσι τρεις µήνες, ενώ για τα παιδιά
µε φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη οι έντεκα µήνες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα πρώτα
ανησυχητικά σηµάδια για την εµφάνιση της εν λόγω διαταραχής αναγνωρίζονται
στην ηλικία που οι επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών αναµένεται να εκφραστούν
λεκτικά και παρατηρείται κάποια καθυστέρηση (Leonard, 2000).
Μελετώντας την ποιότητα των πρώτων λέξεων των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή παρατηρούνται σηµαντικές οµοιότητες µε τα χαρακτηριστικά
της τυπικής γλωσσικής κατάκτησης. Οι περισσότερες λέξεις που αποτελούν το
λεξιλόγιό τους, είναι κυρίως τα ουσιαστικά και πολύ λιγότερο τα επίθετα και τα
ρήµατα. Τα συχνότερα εµφανιζόµενα ουσιαστικά αναφέρονται σε καθηµερινά
αντικείµενα, ζώα, ονόµατα φαγητών και ποτών, ενώ τα επίθετα είναι περιορισµένα.
Τα ρήµατα που χρησιµοποιούν τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή είναι τα πιο
συνηθισµένα (για παράδειγµα «κάνω» και «θέλω»), τα οποία είναι συχνότερα και
στον λόγο των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, σε µικρότερο βαθµό από ότι
στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή (Βαρλοκώστα, 2000).
Μετά την παραγωγή των πρώτων λέξεων, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή στην προσχολική ηλικία δεν διαφέρουν πολύ από τους συνοµηλίκους τους
στην παραγωγή και στην κατανόηση του λεξιλογίου, όπως δείχνουν οι ανάλογες
έρευνες. Οι Clarke και Leonard (1996) µελέτησαν τις ικανότητες λεξικολογικής
κατανόησης µίας οµάδας παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην ηλικία των
τριών ετών, που αδυνατούσαν να εκφέρουν δύο λέξεις µαζί σε µία εκφορά, και
διαπίστωσαν ότι η ικανότητα κατανόησης δεν συµβάδιζε µε την χρονολογική τους
ηλικία. Η άλλη οµάδα παιδιών µε την ίδια διαταραχή, ηλικίας από 4:2 µέχρι 5:3 ετών,
έδειξε παρόµοιες επιδόσεις µε την οµάδα ελέγχου όσον αφορά στην κατανόηση των
λεξικολογικών ερεθισµάτων. Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι παρ’ όλη την
καθυστερηµένη λεξικολογική τους ανάπτυξη, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή κατορθώνουν να φτάσουν τις επιδόσεις των παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα, στον τοµέα της κατανόησης, επειδή, όπως υποστηρίζουν, µόλις
φθάσουν στο επίπεδο της παραγωγής των πρώτων λέξεων, οι φυσιολογικές νοητικές
τους ικανότητες, η συνδροµή των περιβαλλοντικών παραγόντων και οι πρώτες
γραµµατικές γνώσεις που αποκτούν, τους επιτρέπουν να παρουσιάσουν µία πιο
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γρήγορη ανάπτυξη και να εµπλουτίσουν το νοητικό τους λεξικό (Clarke & Leonard,
1996).
Στην έρευνα που προαναφέρθηκε σηµειώθηκε ότι τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή που συµµετείχαν σε αυτήν αδυνατούσαν να εκφέρουν πάνω από
µία λέξη (single-word utterances) στην ηλικία των τριών ετών. Πράγµατι, τα
περισσότερα από τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή –σύµφωνα µε ανάλογες
έρευνες των Trauner, Wufeck, Tallal και Hesselink (1995)- ξεκινούν τους πρώτους
συνδυασµούς λέξεων περίπου στους τριάντα επτά µήνες, ενώ για τα παιδιά µε
φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη ισχύει η ηλικία των δεκαεπτά µηνών. Γενικά οι
λέξεις που χρησιµοποιούν µοιάζουν µε εκείνες των παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα, δηλαδή, παρατηρείται συχνή χρήση του ποιητικού αιτίου µε την
προσωπική αντωνυµία «me», ακολουθούµενο από ρήµατα που διατίθενται στο
λεξιλόγιο του παιδιού (για παράδειγµα «me play»), και επιπλέον εκφορές που
περιλαµβάνουν επίθετα συνδυασµένα µε ουσιαστικά (όπως «little rabbit»). Έτσι, τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή εµφανίζουν µία καθυστέρηση στην παραγωγή
συνδυασµών λέξεων, χωρίς, όµως, η ποιότητα των εκφορών τους να διαφέρει
σηµαντικά από εκείνες των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Από µία σύντοµη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρατηρεί κανείς ότι οι
ικανότητες λεξικολογικής κατανόησης των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
απασχολούν ιδιαίτερα τους ερευνητές, οι οποίοι χρησιµοποιούν δοκιµασίες που
στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας για γρήγορη αντιστοιχία µη-λέξεων µε
άγνωστα αντικείµενα (fast-mapping ability) µετά από µία µόνο παρουσίαση. Η
Dollaghan (1987), εφαρµόζοντας τέτοιου είδους δοκιµασίες σε παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, διαπίστωσε ότι είχαν
µεγαλύτερες δυσκολίες από την οµάδα ελέγχου στην αντιστοίχηση της µη-λέξης
«koob» µε ένα άγνωστο αντικείµενο, ενώ και οι Rice, Buhr και Nemeth (1990)
ζήτησαν από κάποια άλλα παιδιά να αναγνωρίσουν τις λέξεις από κατηγορίες
αντικειµένων, πράξεων, προσδιορισµών και συναισθηµατικών καταστάσεων, µετά
από δέκα παρουσιάσεις την κάθε µία. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
απέδωσαν σε µικρότερο βαθµό από τα παιδιά των δύο οµάδων ελέγχου χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα, εµφανίζοντας περισσότερες δυσκολίες στις λέξεις που
δήλωναν πράξεις (Leonard, 2000).
Αναφέρθηκε προηγούµενα ότι κατά την κατάκτηση των πρώτων λέξεων, η
εκµάθηση των ρηµάτων αποδεικνύεται καθυστερηµένη και εξαιρετικά δύσκολη για
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τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή. Στην προσχολική ηλικία, τα προβλήµατα
επιµένουν, καθώς ο λόγος τους περιλαµβάνει πολύ συχνή χρήση των συνηθισµένων
ρηµάτων, τα οποία άλλοτε αποδίδονται σωστά και άλλοτε όχι. Σε µία έρευνα της
Σταυρακάκη (2000) για την ελληνική γλώσσα, φαίνεται αυτή η αδυναµία των παιδιών
µε ειδική γλωσσική διαταραχή να παράγουν τα κατάλληλα ρήµατα στις δοκιµασίες
που έπρεπε να περιγράψουν µία κατάσταση που έβλεπαν σε µία εικόνα, ενώ όσον
αφορά στην κατανόηση των ρηµάτων δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µε την οµάδα ελέγχου.
Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή χρησιµοποίησαν στις απαντήσεις
τους πολύ συχνότερα από τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα σηµασιολογικά
υποπροσδιορισµένα ρήµατα (light verbs), σε σχέση µε το σύνολο των υπολοίπων
λεξικών ρηµάτων (main verbs). Επιπλέον, τα σηµασιολογικά υποπροσδιορισµένα
ρήµατα που παρήγαγαν τα παιδιά αυτά περιορίζονταν στα «κάνω», «πάω» και
«είµαι», ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου παρήγαγαν και τα «δίνω», «παίρνω» και
«βάζω». Πρέπει, µάλιστα, να τονιστεί το γεγονός ότι η συνολική σωστή παραγωγή
των ρηµάτων για τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή ήταν πολύ χαµηλότερη από την
οµάδα ελέγχου, µε µόνο σαράντα σωστές απαντήσεις από το σύνολο των εκατόν
πενήντα έξι εκφορών τους. Ερµηνεύοντας την παρατηρούµενη διαφορά στην
παραγωγή και στην κατανόηση των ρηµάτων, η ερευνήτρια καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή διαθέτουν πολλά ρήµατα
στο νοητικό τους λεξικό, όµως οι διαδικασίες πρόσβασης σε αυτά θα πρέπει να είναι
ελλειµµατικές (Σταυρακάκη, 2000).
Κατά την σχολική ηλικία, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
αντιµετωπίζουν ακόµα προβλήµατα κατά την εκµάθηση του λεξιλογίου, όµως τα
επίπεδα κατανόησής τους ακολουθούν τα πρότυπα των παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα. Η µελέτη του τρόπου οργάνωσης και του εύρους του νοητικού λεξικού
των παιδιών αυτών πραγµατοποιείται µέσα από την εξέταση της ικανότητάς τους να
παράγουν ικανοποιητικούς και πλήρεις ορισµούς των λέξεων που γνωρίζουν. ∆ηλαδή
όταν ένα παιδί είναι σε θέση να διατυπώσει έναν σωστό ορισµό για µία έννοια ή λέξη,
αυτό θα σηµαίνει ότι είναι εξοικειωµένο µε την λέξη αυτή και µπορεί να την
χρησιµοποιήσει ικανοποιητικά για επικοινωνιακούς σκοπούς. Η ικανότητα ορισµού
των λέξεων εξελίσσεται από τα πρώτα χρόνια της γλωσσικής ανάπτυξης σε όλα τα
παιδιά, περνώντας από διάφορα στάδια. Σε µικρότερες ηλικίες οι λέξεις που
αντιπροσωπεύουν έννοιες προσωπικές, πράξεις και στενά προσδιοριζόµενες έννοιες
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µαθαίνονται µε µεγαλύτερη ευκολία, ενώ µεγαλώνοντας τα παιδιά αποκτούν την
ικανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περισσότερο αφηρηµένων και
περίπλοκων εννοιών, όπως την έκφραση συναισθηµατικών καταστάσεων.
Αναγνωρίζοντας την σηµασία εξέτασης αυτής της ικανότητας των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή και για την πρόβλεψη της ακαδηµαϊκής τους επίδοσης, οι
Marinellie και Johnson (2002) µελέτησαν τις ικανότητες δεκάχρονων παιδιών µε την
εν λόγω διαταραχή στον ορισµό κάποιων κοινών ουσιαστικών: «apple», «baby»,
«boat», «book», «coat», «horse», «house», «mouth», «pencil» και «train»,
βαθµολογώντας τις απαντήσεις τους σχετικά µε την ποιότητα απόδοσης του
περιεχοµένου (content) των λέξεων και την δοµή της απάντησης (form), δηλαδή την
παραγωγή µίας µόνο λέξης ή ολόκληρης πρότασης και την χρήση προσδιορισµών. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής, όπως και άλλων αντίστοιχων, δείχνουν ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή σηµειώνουν χαµηλότερες επιδόσεις από αυτές
της οµάδας ελέγχου, τόσο όσον αφορά στην απόδοση του περιεχοµένου των λέξεων
όσο και στην δοµή των απαντήσεών τους.
Σε µία ποιοτική ανάλυση των εκφορών τους, τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή χρησιµοποιούν πιο συχνά την δήλωση της λειτουργίας µίας λέξης στην
προσπάθειά τους να δώσουν έναν ορισµό για αυτήν, σε σχέση µε τα παιδιά χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα. Επιπλέον, δυσκολεύονται στην διατύπωση εκφωνήσεων που
να

αποδίδουν

πλήρως

και

ολοκληρωµένα

την

έννοια

των

ουσιαστικών,

προσδιορίζοντας δηλαδή την συγκεκριµένη κατηγορία στην οποία ανήκουν και
ταυτόχρονα κάποιους σχετικούς προσδιορισµούς. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή προτιµούν να ορίζουν τις λέξεις χρησιµοποιώντας γενικούς όρους, όπως το
«something...» και διάφορους προσδιοριστικούς όρους, χωρίς να είναι ιδιαίτερα
σαφείς. Μετά το τέλος της πρώτης απάντησης των παιδιών για την κάθε µία λέξη που
τους δόθηκε, οι ερευνήτριες τα ρώτησαν αν έχουν να προσθέσουν κάτι άλλο σε όσα
είχαν προαναφέρει (prompted task), παρέχοντάς τους περισσότερο χρόνο για να
θυµηθούν κάτι περισσότερο. Τα περισσότερα από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρουσίασαν βελτιωµένους ορισµούς για τις ίδιες λέξεις, οδηγώντας τις
ερευνήτριες στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο από
τους συνοµηλίκους τους χωρίς γλωσσικά προβλήµατα προκειµένου να αξιοποιήσουν
κατάλληλα το εύρος των λεξικολογικών τους δυνατοτήτων (Marinellie & Johnson,
2002).
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Εκτός από τις προαναφερθείσες δυσκολίες µε τον ορισµό των λέξεων, τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην σχολική ηλικία παρουσιάζουν σηµαντικά
προβλήµατα εύρεσης λέξεων («word-finding» problems, «lexical look-up» problems).
Πρόκειται για την αδυναµία χρησιµοποίησης των κατάλληλων λέξεων για κάθε
περιεχόµενο, η οποία εκδηλώνεται µε εκτεταµένες χρονικά παύσεις στον λόγο τους,
µε συχνές περιφράσεις και χρήση αόριστων εκφράσεων, όπως «it» ή «stuff» στα
αγγλικά, καθώς και σηµασιολογικές αντικαταστάσεις. Από τις αντίστοιχες έρευνες
προκύπτουν δύο βασικές ερµηνείες για τα προβλήµατα αυτά. Η πρώτη, που έχει ήδη
διατυπωθεί, πρεσβεύει την παρουσία των λέξεων που απαιτούνται στο νοητικό λεξικό
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, αλλά η πρόσβαση σε αυτές δεν
πραγµατοποιείται επιτυχώς. Η δεύτερη ερµηνεία υποστηρίζει ότι κάποιες λέξεις
διατηρούν ισχυρότερες συνδέσεις µε τα σηµασιολογικά, µορφολογικά και
φωνολογικά χαρακτηριστικά τους από ότι συµβαίνει µε κάποιες άλλες και είναι πιο
καλά αποµνηµονευµένες, µε αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολη και γρήγορη η
ανάκληση και η χρησιµοποίησή τους (Leonard, 2000).
Μία προσφιλής για τους ερευνητές µέθοδος µελέτης της λεξικολογικής
πρόσβασης αποτελεί η χρήση δοκιµασιών για την λεξιλογική διάκριση λέξεων από
µη-λέξεις (lexical decision tasks), στις οποίες οι λέξεις προβάλλονται ως οπτικά ή
ακουστικά ερεθίσµατα και τα παιδιά καλούνται να διακρίνουν όσο µπορούν
γρηγορότερα τις λέξεις µε τις µη-λέξεις, που µοιάζουν µεταξύ τους σηµασιολογικά,
µορφολογικά και φωνολογικά (priming tasks). Η πλειοψηφία των ερευνών αυτού του
είδους επιδεικνύον κοινά ευρήµατα. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επιλογή των παρουσιαζόµενων λέξεων από
ότι τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Συγκεκριµένα, η Kehayia (1997), η οποία παρείχε οπτικά ερεθίσµατα στα
παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνά της (visual lexical decision task), διαπίστωσε ότι
οι χρόνοι αντίδρασης των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή ήταν το ίδιο αργοί
για τις λέξεις και τις µη-λέξεις που παρουσιάζονταν σε απλή µορφή ή µε διαφορετική
κλιτικότητα, καθώς και για τα οµαλά και ανώµαλα ρήµατα, δείχνοντας ότι τα παιδιά
αυτά δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν τις λέξεις από τις µη-λέξεις και ότι αδυνατούν
να επεξεργαστούν νοητικά τις λέξεις διαχωρίζοντάς τις στα συστατικά τους, όπως
θέµα+κατάληξη, διαδικασία που θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο απάντησης.
Η ερευνήτρια συµπεραίνει ότι οι λεξιλογικές αναπαραστάσεις στα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή δεν δηµιουργούνται ακολουθώντας τις διαδικασίες που ισχύουν
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για τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, καθώς οι λέξεις αποθηκεύονται στην
µνήµη τους ως ενιαία σύνολα, ενώ ο µηχανισµός της ανάλυσης-τεµαχισµού των
λέξεων είτε είναι απών είτε υπολειτουργεί (Kehayia, 1997).
Παράλληλα, οι Royle, Jarema και Kehayia (2002) εξέτασαν, χρησιµοποιώντας
την µέθοδο της ακουστικής λεξιλογικής επιλογής (auditory lexical decision task), τον
χρόνο πρόσβασης στο νοητικό λεξικό των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και
επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα της προαναφερθείσας έρευνας. Τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ότι τα παιδιά της οµάδας ελέγχου για
την πραγµατοποίηση της σηµασιολογικής συσχέτισης των λέξεων που τους δόθηκαν,
ενώ ταυτόχρονα και οι απαντήσεις τους εµφάνισαν πολλά λάθη. Οι ερευνητές
συµφωνούν ότι οι διαδικασίες λεξικολογικής αναπαράστασης που ισχύουν για τα
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη δεν ισχύουν και για τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, όπως φαίνεται από την µη αναµενόµενη χειρότερη επίδοσή
τους στα ανώµαλα ρήµατα από ότι στα οµαλά, όπως συνέβη µε την οµάδα ελέγχου.
Ένα επιπλέον εύρηµα της συγκεκριµένης έρευνας είναι ότι τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις στις λέξεις υψηλής
συχνότητας, όσον αφορά στον χρόνο αντίδρασης και στην ακρίβεια της
αντιστοίχησης, ακόµα και όταν αυτές έµοιαζαν µορφολογικά και φωνολογικά µε
κάποιες λέξεις χαµηλής συχνότητας, οδηγώντας στο συµπέρασµα ότι η συχνότητα
επηρεάζει σηµαντικά την πρόσβαση στις λεξιλογικές αναπαραστάσεις των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή, οι οποίες δεν επηρεάζονται από την µορφολογική
διαφοροποίηση των λεξιλογικών τύπων (Royle, Jarema & Kehayia, 2002).
Οι έρευνες λεξιλογικής επιλογής που προαναφέρθηκαν αποδεικνύουν ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή έχουν σηµαντικά προβλήµατα στην διάκριση
των υπαρχουσών λέξεων από τις µη-λέξεις, καθώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο
από τους συνοµηλίκους τους για να ανταποκριθούν στα ερεθίσµατα αυτά, ενώ και η
ορθότητα των απαντήσεών τους δεν είναι η αναµενόµενη. Από τα ευρήµατα άλλων
ερευνών, οι οποίες χρησιµοποιούν δοκιµασίες ανάκλησης λέξεων (word recall tasks),
προκύπτει η υπόθεση ότι οι δυσκολίες των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
οφείλονται στην ανεπαρκή επεξεργασία τους από το µνηµονικό τους σύστηµα.
Σε τέτοιου είδους συµπεράσµατα κατέληξαν οι Sommers, Kozarevich και
Michaels (1994), που εξέτασαν τις ικανότητες των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή
στην ανάκληση ουσιαστικών, ρηµάτων, επιθέτων, επιρρηµάτων και προθέσεων,
λέξεις µε τις οποίες ήταν ιδιαίτερα εξοικειωµένα όλα τα υποκείµενα της έρευνας. Ο
33

Sommers και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή

είχαν σηµαντικότερες δυσκολίες από ότι τα παιδιά χωρίς γλωσσικά

προβλήµατα δυόµισι ετών νεότερα, στην ανάκληση των λέξεων και των πέντε
κατηγοριών, σηµειώνοντας ότι ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου εµφάνισαν
βελτιωµένη επίδοση όσο µεγάλωναν, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν
επέδειξαν παρόµοια τάση.
Ωστόσο, από την προσεκτική µελέτη της επίδοσης των δύο οµάδων παιδιών
σε κάθε κατηγορία λέξεων ξεχωριστά, φαίνεται ότι ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν
τις λέξεις παρουσιάζει πολλά κοινά σηµεία. Έτσι, τα ουσιαστικά φαίνεται ότι
αποτελούν ένα ισχυρό και ανεξάρτητο σύστηµα, το οποίο µαθαίνεται ξεχωριστά, τα
ρήµατα συνδυάζονται µε τα επίθετα, ενώ τα επιρρήµατα και οι προθέσεις έχουν,
επίσης, παρόµοια οργανωτική δοµή. Εποµένως, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή κατακτούν της σηµασιολογία της γλώσσας µε
την µεσολάβηση των ίδιων σταδίων που ισχύουν και για τα παιδιά µε φυσιολογική
γλωσσική ανάπτυξη, µε την µόνη διαφορά ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί περισσότερο
χρόνο και πραγµατοποιείται καθυστερηµένα, δηλαδή σε µεγαλύτερες ηλικίες
(Sommers, Kozarevich & Michaels, 1994).
Από όσα προηγήθηκαν για τις ικανότητες των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή όσον αφορά στην παραγωγή και στην κατανόηση του σηµασιολογικού
περιεχοµένου της γλώσσας, διαπιστώνει κανείς ότι τα παιδιά αυτά καθυστερούν στην
εκµάθηση των πρώτων λέξεων και στην παραγωγή συµπλεγµάτων λέξεων σε σχέση
µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, ενώ στην προσχολική τους ηλικία τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή διαθέτουν περιορισµένο λεξιλόγιο και
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε την παραγωγή των ρηµάτων, παρ’ όλο που οι
ικανότητες

κατανόησης

θεωρούνται

περισσότερο

ανεπτυγµένες.

Επιπλέον,

παρουσιάζουν χαµηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά µε φυσιολογική γλωσσική
ανάπτυξη σε δοκιµασίες που ελέγχουν την ικανότητα γρήγορης αντιστοιχίας µηλέξεων µε άγνωστα αντικείµενα, ενώ κατά την έναρξη της σχολικής ηλικίας
παρουσιάζουν σηµαντικά προβλήµατα στην χρησιµοποίηση των λέξεων που
απαιτούνται στα διαφορετικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, δυσκολεύονται στον ορισµό του
εννοιολογικού περιεχόµενου των λέξεων, αργούν στην διάκριση των υπαρχουσών και
των µη-λέξεων και δυσκολεύονται στην ανάκληση από την µνήµη τους λέξεων µε τις
οποίες είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένα.
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Πριν ολοκληρωθεί η αναφορά στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή στο σηµασιολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου,
πρέπει να εξεταστεί και ο τρόπος που αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν τα άλλα
γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών αυτών. Έτσι, µε αφορµή τα παρατηρούµενα
προβλήµατα στην παραγωγή των ρηµάτων, κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι για την
εκµάθηση της ερµηνείας τους δεν αρκεί η απλή έκθεσή τους στις καταστάσεις που τα
περιγράφουν, αλλά απαιτείται η γνώση του συνολικού συντακτικού πλαισίου µέσα
στο οποίο εµφανίζονται («syntactic bootstrapping»). Μέσα από αυτή την διαδικασία
τα παιδιά µπορούν να αφοµοιώσουν καλύτερα την ερµηνεία των ρηµάτων και
ακριβώς αυτή η διαδικασία αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη για τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή.
Η κατάκτηση της ερµηνείας των ρηµάτων διευκολύνεται µε την µεσολάβηση
των συνδετικών κανόνων (linking rules), καθώς αυτοί διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο στην εκµάθηση της θεωρίας της δοµής του υποκειµένου-ρήµατος (verbargument structure). Οι συνδετικοί κανόνες αντανακλούν την κανονιστική σχέση που
συνδέει τους θεµατικούς ρόλους (thematic roles), δηλαδή τον δράστη (agent) και τον
πάσχοντα (patient) µε τις συντακτικές τους λειτουργίες, δηλαδή το υποκείµενο και το
άµεσο αντικείµενο. Για κάθε θεµατικό ρόλο υπάρχει και η αντίστοιχη συντακτική του
λειτουργία και εποµένως, οι συνδετικοί κανόνες µπορούν να λειτουργούν αµφίδροµα,
από την σηµασιολογία στην σύνταξη, την λεγόµενη προληπτική σύνδεση (forward
linking) και από την σύνταξη στην σηµασιολογία, την αντίστροφη σύνδεση (reverse
linking).
Έτσι, εάν τα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις σηµασιολογικές
ιδιότητες ενός κατηγορήµατος, µπορούν µε την χρησιµοποίηση των συνδετικών
κανόνων να τα αντιστοιχίσουν µε την συντακτική τους λειτουργία. Είναι φανερό,
λοιπόν, ότι οι συνδετικοί κανόνες είναι πολύ σηµαντικοί για την διαδικασία της
γλωσσικής κατάκτησης, καθώς µε την συνδροµή των συντακτικών αλυσίδων
διευκολύνουν την εκµάθηση της ερµηνείας των ρηµάτων. Επειδή τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την παραγωγή των ρηµατικών
µορφών, η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο µεταχειρίζονται αυτούς τους κανόνες
κρίνεται αναγκαία και για την κατανόηση των µηχανισµών που ελέγχουν αυτά τα
γλωσσικά τους ελλείµµατα.
Η van der Lely (1994) πραγµατοποίησε µία τέτοια έρευνα για να εξετάσει τις
ικανότητες των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην προληπτική και στην
35

αντίστροφη σύνδεση. Στην πρώτη πειραµατική συνθήκη έδειξε στα παιδιά ένα
πρωτότυπο ρήµα µέσα από µία ανάλογη αναπαράσταση και ζήτησε από τα παιδιά να
το χρησιµοποιήσουν για να περιγράψουν αυτό που είχαν δει, µε στόχο να
παρατηρήσει αν θα αναγνωρίσουν τους θεµατικούς ρόλους που είχαν αναπαρασταθεί.
Η δεύτερη πειραµατική συνθήκη παρείχε στα υποκείµενα µία λίστα πρωτότυπων
ρηµάτων µέσα σε προτάσεις και απαιτούσε να καθορίσουν θεµατικούς ρόλους για το
κάθε ένα από αυτά, καθώς και έναν θεµατικό ρόλο ως στόχο (locative scenes), να
δηµιουργήσουν ένα γεγονός που να ταιριάζει µε το προσφερόµενο ερέθισµα και να
αναπαραστήσουν µε παιχνίδια µία πιθανή ερµηνεία για αυτό. Εποµένως, στην πρώτη
συνθήκη παρέχονταν στα παιδιά σηµασιολογικές αλυσίδες για να ελεγχθεί η
συντακτική τους απόδοση, ενώ στην δεύτερη τους παρέχονταν µόνο οι συντακτικές
αλυσίδες και µε βάση αυτές έπρεπε να αναπαραστήσουν τους κατάλληλους
θεµατικούς ρόλους.
Τα

αποτελέσµατα

της

συνθήκης

της

προληπτικής

σύνδεσης

δεν

διαφοροποιούνται σηµαντικά για την οµάδα των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή και για τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, τα οποία ήταν κατά µέσο
όρο επτά και πέντε ετών αντίστοιχα. Οι δύο οµάδες χρησιµοποίησαν παραγωγικά την
προληπτική σύνδεση για την αντιστοίχηση των θεµατικών ρόλων µε τις απαιτούµενες
συντακτικές δοµές και έκαναν ορθή χρήση των ρηµάτων µέσα σε µεταβατικές,
αµετάβατες και τοπικές προτάσεις (locative sentences). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που εµφάνισαν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι η παραγωγή λιγότερων
µεταβατικών προτάσεων, οι οποίες όµως είχαν και λιγότερα λάθη από την οµάδα
ελέγχου, η παραγωγή περισσότερων αµετάβατων προτάσεων όταν οι σκηνές
απαιτούσαν µεταβατικές και τοπικές. Επιπλέον, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή
στην πλειοψηφία τους χρησιµοποιούσαν συστηµατικά την προληπτική σύνδεση στο
80% των απαντήσεών τους, ενώ όταν δεν κατόρθωναν να την αποδώσουν σωστά
αυτό συνέβαινε επειδή χρησιµοποιούσαν υπάρχοντα ρήµατα και όχι τις δοσµένες µηλέξεις και επειδή ίσως επηρεάζονταν από την σηµασιολογική οµοιότητα που κάποια
από τα πρωτότυπα ρήµατα είχαν µε άλλα που τους ήταν γνωστά.
Όσον αφορά στην δεύτερη συνθήκη, η επίδοση των δύο οµάδων διέφερε
σηµαντικά. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετώπισαν σηµαντικές
δυσκολίες στην αντίστροφη σύνδεση, δηλαδή οι συντακτικές αλυσίδες που τους
παρέχονταν δεν επαρκούσαν για την απόδοση των κατάλληλων θεµατικών ρόλων
στις προτάσεις. Παρ’ όλο που και τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα είχαν
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χαµηλότερες επιδόσεις στην χρήση των παθητικών µεταβατικών προτάσεων, γεγονός
που επιβεβαιώνει τις ψυχογλωσσολογικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι οι
αντιστρέψιµες παθητικές προτάσεις µε γνωστά ρήµατα και οι παθητικές προτάσεις µε
πρωτότυπα ρήµατα κατακτώνται αργότερα κατά την φυσιολογική γλωσσική
ανάπτυξη, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είχαν σηµαντικότερα
προβλήµατα µε όλους τους τύπους των προτάσεων, τις ενεργητικές και παθητικές
µεταβατικές, αµετάβατες και τοπικές. Μάλιστα, κανένα από τα παιδιά αυτά δεν
παρήγαγε σωστά ενεργητικές ή παθητικές µεταβατικές προτάσεις, ενώ ένα µικρό
ποσοστό παρήγαγε σωστά τις τοπικές προτάσεις.
Ερµηνεύοντας την ικανοποιητική απόδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή στην δοκιµασία της προληπτικής σύνδεσης και την προβληµατική χρήση
της αντίστροφης σύνδεσης, η van der Lely (1994) υποστηρίζει ότι για την
αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της προληπτικής σύνδεσης χρειάζεται µία «βασική»
συντακτική αναπαράσταση που βοηθά στην ανάλυση των προτάσεων και της
γραµµικής τους διάταξης σε σχέση µε το ρήµα ή ολόκληρη την εκφορά, την οποία
φαίνεται ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή διαθέτουν. Όµως, για την
διαδικασία της αντίστροφης σύνδεσης απαιτείται µία συντακτική αναπαράσταση που
να καθορίζει κάθε συντακτικό πλαίσιο και όλες τις θέσεις του υποκειµένου µέσα σε
αυτό το πλαίσιο, δηλαδή όλες τις σχέσεις των συστατικών του πλαισίου αυτού.
Εποµένως, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή πρέπει να παρουσιάζουν ένα
έλλειµµα στην συντακτική αναπαράσταση, η οποία καθορίζει την σχέση µεταξύ της
ρηµατικής θέσης και της θέσης του υποκειµένου και είναι απαραίτητη για την ορθή
χρήση των συνδετικών κανόνων (van der Lely, 1994).
Γ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Η µορφολογία µίας γλώσσας σχετίζεται µε την µελέτη των ελάχιστων
µονάδων έκφρασης που είναι φορείς σηµασίας, δηλαδή των µορφηµάτων, τα οποία
χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό των µεγαλύτερων µονάδων, που είναι οι
λέξεις. Το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων και των ψυχογλωσσολόγων εστιάζεται στην
χρησιµοποίηση της κλιτικής (inflectional morphology) και της παραγωγικής
µορφολογίας (derivational morphology). Στην περίπτωση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή τα µορφολογικά ελλείµµατα είναι τα πιο χαρακτηριστικά στον
λόγο τους, οι ισχυρότερες αδυναµίες τους, όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, και
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κυρίως µε βάση την διερεύνησή τους αναγνωρίζεται η διαταραχή αυτή και δίνεται η
ανάλογη διάγνωση.
Τα µορφολογικά ελλείµµατα των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή είναι
άµεσα συνυφασµένα µε τα προβλήµατα που παρουσιάζουν και στο συντακτικό
επίπεδο ανάλυσης του λόγου, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται ευρέως ο όρος
µορφοσύνταξη (morphosyntactic deficits), όταν γίνεται αναφορά στα σηµαντικότερα
προβλήµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή. Μάλιστα, κάποιοι ειδικοί
θεωρούν τον διαχωρισµό των προβληµάτων αυτών ανέφικτο, επειδή στην
πραγµατικότητα τα µορφολογικά ελλείµµατα επηρεάζουν και προκαλούν συντακτικές
δυσκολίες και το αντίθετο. Παρ’ όλο που υπάρχουν ατοµικές περιπτώσεις που
δείχνουν ότι ένα παιδί µπορεί να αντιµετωπίζει σηµαντικότερα προβλήµατα µε την
γραµµατική µορφολογία και περιορισµένης βαρύτητας προβλήµατα στην σύνταξη,
δεν υπάρχουν περιπτώσεις που το ένα πεδίο να είναι προβληµατικό και το άλλο να
µένει ανέπαφο. Τα γλωσσικά ελλείµµατα αυτών των τύπων χαρακτηρίζονται από µία
ισχυρή αλληλεπιδραστική σχέση. Ωστόσο, η εξέταση των ελλειµµάτων αυτών στην
παρούσα εργασία θα γίνει ξεχωριστά, µε στόχο να γίνουν περισσότερο κατανοητά,
ενώ όπου χρειάζεται θα γίνονται οι ανάλογες συσχετίσεις.
Η µελέτη της κλιτικής και παραγωγικής µορφολογίας εστιάζεται στην χρήση
των λειτουργικών κατηγοριών (functional categories), οι οποίες περιλαµβάνουν την
κατάκτηση του συστήµατος του προσδιοριστή και του συστήµατος της κλίσης του
ρήµατος. Το σύστηµα του προσδιοριστή αναφέρεται στην χρήση των γραµµατικών
µορφηµάτων, όπως των άρθρων, του συνδετικού και βοηθητικού ρήµατος «be», των
αντωνυµιών και της πτώσης των ουσιαστικών. Το σύστηµα της κλίσης του ρήµατος
αφορά στην συµφωνία του αριθµού και του προσώπου υποκειµένου και ρήµατος,
καθώς και στον σχηµατισµό του αορίστου. Η εξέταση των µορφολογικών
ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή περιστρέφεται γύρω από
αυτούς τους τύπους, καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν διαπιστώσει σηµαντικές
δυσκολίες τέτοιου είδους στα παιδιά αυτά, παρ’ όλο που τα ευρήµατα στο σύνολό
τους δεν χαρακτηρίζονται από απόλυτη συµφωνία, γεγονός που οδηγεί τους
ερευνητές σε διαφορετικές προτάσεις για την σοβαρότητα και την προέλευση αυτών
των ελλειµµάτων.
Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί µε στόχο την σύγκριση των
παραγόµενων µορφηµάτων στον λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή,
των συνοµηλίκων τους µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και των παιδιών µε την ίδια
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γλωσσική ηλικία αναδεικνύουν πλήθος διαφορών. Τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή πλησιάζουν τα επίπεδα της παραγωγής όλων των γραµµατικών
µορφηµάτων σε µεγαλύτερες ηλικίες από ότι τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα,
ενώ ακόµα και όταν συγκρίνονται µε τα παιδιά όµοιας γλωσσικής ηλικίας, συνήθως
εµφανίζουν µικρότερα ποσοστά ορθής χρήσης τους.
Οι Leonard, Bortolini, Casselli, McGregor και Sabbadini (1992) διαπίστωσαν
ότι οι οµάδες ελέγχου, που περιελάµβαναν παιδιά ίδιας γλωσσικής ηλικίας µε αυτά
που είχαν ειδική γλωσσική διαταραχή, παρήγαγαν συχνότερα µορφήµατα για την
δήλωση του πληθυντικού των ουσιαστικών («-s»), του οµαλού αορίστου («-ed»), του
τρίτου ενικού προσώπου («–s») και για την χρήση των τύπων του συνδετικού
ρήµατος «be». Οι Rice, Wexler και Cleave (1995) επιβεβαίωσαν τα προαναφερθέντα
ευρήµατα και επιπλέον, παρατήρησαν µειωµένη παραγωγή όλων των τύπων των
βοηθητικών ρηµάτων «be» και «do» (Leonard, 2000). Από την µελέτη της
οικογένειας που πραγµατοποίησαν οι Gopnik και Crago (1991) παρατήρησαν ότι όλα
τα οκτάχρονα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή παρέλειπαν συχνά ή σχηµάτιζαν
λανθασµένα τους χρόνους, τους παρεµφατικούς τύπους και την συµφωνία ως προς το
φύλο και τον αριθµό πολλών λειτουργικών λέξεων (Gopnik και Crago, 1991).
Ο Albertini (1980) παρακολούθησε για έξι µήνες την παραγωγή
συγκεκριµένων γραµµατικών µορφηµάτων (τις προθέσεις «in» και «on», την
κατάληξη «–ing», το κτητικό «’s» και την κατάληξη του πληθυντικού «-s») στον
λόγο παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και παιδιών µε την ίδια γλωσσική
ηλικία, αλλά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Μετά από το διάστηµα των έξι µηνών, τα
παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή ήταν σε θέση να χρησιµοποιούν µε ευχέρεια µόνο
τις προθέσεις, ενώ τα παιδιά της οµάδας ελέγχου είχαν καλύτερες επιδόσεις και στους
τύπους µε το «-ing», αλλά και στην ένδειξη του πληθυντικού µε το «–s». Ειδικότερα
για τον πληθυντικό των ουσιαστικών, τα ευρήµατα των σχετικών ερευνών
εµφανίζονται αντικρουόµενα, καθώς µερικοί ερευνητές δεν διαπίστωσαν σηµαντικά
ελλείµµατα στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή σε σχέση µε τα παιδιά µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη (Leonard, 2000).
Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή επιδεικνύουν κάποια επίπεδα παραγωγικότητας
στην χρήση των µορφολογικών τους γνώσεων, που φαίνονται από την ικανότητά τους
να γενικεύουν µε ικανοποιητικό αποτέλεσµα γνωστά τους µορφήµατα για τον
σχηµατισµό µη-λέξεων. Μία τέτοια έρευνα πραγµατοποίησαν οι Bellaire, Plante και
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Swisher (1994), για να εξετάσουν την ικανότητα των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή, ηλικίας κατά µέσο όρο 10:3 ετών, να εφαρµόσουν τους κανόνες
χρησιµοποίησης των µορφηµάτων που σχετίζονταν µε τον σχηµατισµό του
πληθυντικού, του τρίτου ενικού προσώπου, του οµαλού αορίστου, του κτητικού «’s»
και του συγκριτικού και υπερθετικού βαθµού, σε άγνωστες µη-λέξεις. Τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή έκαναν συνολικά τον τριπλάσιο αριθµό λαθών σε σχέση
µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, τα οποία είχαν τυπική γλωσσική ανάπτυξη και µέσο
όρο ηλικίας 9:9 ετών.
Σε µία ποιοτική ανάλυση των επιδόσεων των δύο οµάδων παιδιών, δεν
σηµειώθηκε καµία διαφορά στην περίπτωση του σχηµατισµού του πληθυντικού, ενώ
στο κτητικό «’s» και στον οµαλό αόριστο τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα δεν
έκαναν κανένα λάθος. Στην χρήση των υπόλοιπων µορφηµάτων, οι επιδόσεις των
παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή απείχαν πολύ από τις αντίστοιχες της οµάδας
ελέγχου. Ωστόσο, ο τύπος των λανθασµένων απαντήσεων των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, οδήγησε τους ερευνητές στο συµπέρασµα ότι διαθέτουν –ως
κάποιο βαθµό- την εσωτερικευµένη αναπαράσταση των ιδιοτήτων των µορφηµάτων
και των κανόνων της µορφολογίας, τους λείπει, όµως, η παραγωγικότητα στην οποία
βασίζεται η επιτυχής χρήση τους (Bellaire, Plante & Swisher, 1994).
Όσον αφορά στο θέµα του αορίστου, υπάρχει πλήθος ερευνών γύρω από την
διερεύνηση των ικανοτήτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή να
σχηµατίζουν κατάλληλα τους οµαλούς και ανώµαλους τύπους του αορίστου, χωρίς,
όµως, να υπάρχει απόλυτη οµοιοµορφία στα αποτελέσµατά τους. Από τη µία πλευρά,
υπάρχουν οι έρευνες που δείχνουν ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατά τους
σχετίζονται µε τον σχηµατισµό των οµαλών τύπων των ρηµάτων, και όχι των
ανώµαλων, γεγονός που καταδεικνύεται από την αυξηµένη τάση των παιδιών µε την
εν λόγω διαταραχή να παραλείπουν το µαρκάρισµα του αορίστου όταν χρειάζεται και
από την µειωµένη τάση τους να οµαλοποιούν τα ανώµαλα ρήµατα και τα ψευδορήµατα (novel verbs). Από την άλλη πλευρά, κάποιοι ερευνητές διαπιστώνουν ότι
στον λόγο των παιδιών αυτών εµφανίζεται η ίδια διαφοροποίηση στον σχηµατισµό
των οµαλών και ανώµαλων τύπων που ισχύει για την τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Υπέρ της δεύτερης υπόθεσης τάσσονται οι Oetting και Horohov (1997) που
µελέτησαν τον σχηµατισµό του οµαλού και ανώµαλου αορίστου σε παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή ηλικίας έξι ετών και παιδιών µε την ίδια χρονολογική και
γλωσσική ηλικία χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Παρ’ όλο που τα παιδιά µε την εν
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λόγω διαταραχή υπολείπονταν στην παραγωγή των κατάλληλων τύπων σε σχέση και
µε τις δύο οµάδες ελέγχου, όσον αφορά στον οµαλό αόριστο, ο τρόπος µε τον οποίο
σχηµάτιζαν τους ρηµατικούς τύπους έµοιαζε µε αυτόν που χρησιµοποιούσαν τα
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Μάλιστα, όταν χρησιµοποίησε ρήµατα που
είχαν τον ίδιο τύπο µε τα αντίστοιχά τους ουσιαστικά (denominal verbs) και τα οποία
σχηµατίζονται µε τον οµαλό τύπο του αορίστου, η επίδοσή τους ήταν όµοια µε αυτή
και των δύο οµάδων ελέγχου (Leonard, 2000).
Στην υποστήριξη της πρώτης πρότασης καταλήγουν οι van der Lely και
Ullman (2001), οι οποίοι µε την έρευνα που πραγµατοποίησαν εξέτασαν την
παραγωγή του οµαλού και ανώµαλου αορίστου, γνωστών και πρωτότυπων ρηµάτων,
σε παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή περίπου έντεκα ετών. Όσον αφορά στα
υπάρχοντα ρήµατα, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή εµφάνισαν µεγαλύτερες
δυσκολίες από τα παιδιά µε την ίδια γλωσσική ηλικία στους οµαλούς και στους
ανώµαλους τύπους των ρηµάτων, ενώ η συχνότητα επηρέασε περισσότερο τα παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή από την οµάδα ελέγχου µόνο στην περίπτωση των
οµαλών τύπων. Όσον αφορά στα ψευδο-ρήµατα, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή είχαν την τάση να σχηµατίζουν λιγότερο συχνά από ότι τα παιδιά χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα οµαλούς τύπους, ενώ οι ανώµαλοι τύποι που παρήγαγαν δεν
διέφεραν σηµαντικά από τους αντίστοιχους της οµάδας ελέγχου.
Υπάρχουν δύο σηµεία σε αυτή την έρευνα που χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
Το πρώτο αφορά στην έννοια της συχνότητας, η οποία αναφέρεται στην οικειότητα
που έχουν τα παιδιά µε κάποιες πολύ συνηθισµένες λέξεις, πρόκειται δηλαδή για την
υψηλή ή χαµηλή συχνότητα εµφάνισής τους στο καθηµερινό τους λεξιλόγιο. Η
επίδραση της συχνότητας έχει αποδειχθεί πολύ ισχυρή για τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, ενώ σε συνδυασµό µε τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας
των ρηµάτων και τον τρόπο σχηµατισµού του αορίστου, φαίνεται ότι επηρεάζει την
παραγωγή των οµαλών και των ανώµαλων µορφών. Στην συγκεκριµένη έρευνα τα
παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή αποδείχθηκαν περισσότερο ευαίσθητα στην
επίδραση της συχνότητας των ρηµάτων από όλες τις οµάδες ελέγχου στον
σχηµατισµό των οµαλών τύπων των υπαρχόντων ρηµάτων, ενώ για τα ανώµαλα
ρήµατα η επίδραση της συχνότητας ήταν η ίδια για τις δύο οµάδες, καθώς τα ρήµατα
που ήταν περισσότερο γνωστά σχηµατίζονταν µε µεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία.
Το δεύτερο σηµαντικό σηµείο που παρατηρείται στην έρευνα των van der
Lely και Ullman (2001) είναι η τάση των παιδιών να υπερ-οµαλοποιούν τους
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ανώµαλους τύπους κάποιων ρηµάτων, όπως για παράδειγµα «give-gived». Τα παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή εµφάνισαν σε µικρότερο βαθµό αυτή την τάση σε
σχέση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, γεγονός που προβλέπεται από την
υπόθεση ότι το πρόβληµά τους πηγάζει από την ύπαρξη ενός δυσλειτουργικού
κανόνα, ο οποίος εµποδίζει την ανάκληση του σωστού ανώµαλου τύπου και
καταλήγει στην χρήση του κανόνα που θέλει τον αόριστο να σχηµατίζεται µε την
κατάληξη «-ed». Στην βιβλιογραφία οι ερευνητές συµφωνούν ως προς αυτή την τάση
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, όµως τα ευρήµατα διαφοροποιούνται
ανάλογα µε την συχνότητα εµφάνισης αυτού του φαινοµένου στον λόγο τους.
Τελικά, οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι η επίδοση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή είναι ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από αυτή των παιδιών
χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, επειδή ο τρόπος σχηµατισµού των οµαλών και των
ανώµαλων τύπων του αορίστου για τα συνηθισµένα και για τα πρωτότυπα ρήµατα
ήταν διαφορετικός για τις δύο οµάδες και, επιπλέον, η συχνότητα δεν είχε την ίδια
επίδραση σε όλα τα παιδιά. Ερµηνεύοντας τα ευρήµατά τους, υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην
κατάκτηση και στην χρησιµοποίηση των γραµµατικών κανόνων που καθορίζουν την
κλίση των ρηµάτων και απαιτούν την διαµόρφωση µίας αφηρηµένης αναπαράστασης
για την ρίζα του ρήµατος και την κατάληξη του αορίστου, ενώ συνολικά τα γλωσσικά
ελλείµµατα των παιδιών αυτών θεωρούνται αποτέλεσµα ενός εντοπισµένου
προβλήµατος στην γραµµατική µορφολογία (van der Lely & Ullman, 2001).
Από τις έρευνες που σχετίζονται µε την µελέτη της ικανότητας των παιδιών µε
την εν λόγω διαταραχή να παράγουν σωστά τους τύπους του οµαλού και ανώµαλου
αορίστου σε γνωστά ρήµατα, αλλά και την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν
στον σχηµατισµό τους σε ψευδο-ρήµατα, µπορεί κανείς να καταλήξει σε δύο βασικά
συµπεράσµατα. Πρώτον, ότι τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα
µε την παραγωγή των οµαλών τύπων, ενώ ταυτόχρονα εµφανίζουν µία έντονη τάση
αποφυγής των υπερ-οµαλοποιήσεων, τόσο στα γνωστά όσο και στα άγνωστά τους
ρήµατα, αντίθετα µε ό,τι ισχύει για τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. ∆εύτερον,
τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, παρ’ όλο που χρησιµοποιούν συνήθως
λανθασµένους τύπους του αορίστου, διαθέτουν κάποιες παραγωγικές ικανότητες,
όπως φαίνεται από την ικανότητα σχηµατισµού του σε άγνωστα ρήµατα. Αυτό
σηµαίνει ότι γνωρίζουν µερικούς γραµµατικούς κανόνες, όµως αδυνατούν να τους
εφαρµόσουν µε τον κατάλληλο τρόπο. Εποµένως, είναι φανερό ότι η παραγωγή του
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αορίστου από τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή είναι ποσοτικά και ποιοτικά
διαφορετική από αυτήν που συναντάται κατά την τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Μία επιπλέον σηµαντική δυσκολία των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή εντοπίζεται στην µορφολογική χρήση των αντωνυµιών, δηλαδή στην
δήλωση της συµφωνίας σε αριθµό, πτώση και γένος, µε αποτέλεσµα λάθη όπως «Her
is running», «Him sick» να είναι ιδιαίτερα συχνά στον λόγο των παιδιών αυτών. Η
µελέτη των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή µε
την παραγωγή των αντωνυµικών τύπων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τους
ερευνητές, καθώς οι αντωνυµίες διαφοροποιούνται όταν αλλάζει το πλαίσιο στο
οποίο χρησιµοποιούνται, όπως ανάλογα µε τον αριθµό και το γένος αυτού στον οποίο
αναφέρονται ή ανάλογα µε τον γραµµατικό τους ρόλο µέσα σε µία πρόταση. Ωστόσο,
οι υπάρχουσες έρευνες δεν συµφωνούν απόλυτα όσον αφορά στα παρατηρούµενα
προβλήµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, επειδή η
απόδοσή τους σε σχέση µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη άλλοτε
εµφανίζεται διαφορετική και άλλοτε δείχνει να υποτάσσεται τους ίδιους κανόνες.
Μία από τις πρώτες συστηµατικές µελέτες της χρήσης των αντωνυµικών
πτώσεων από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι αυτή των Loeb και
Leonard (1991), οι οποίοι εξέτασαν την ποιότητα των παραγόµενων αντωνυµικών
τύπων και την σχέση που οι πιθανές διαφορές µε τις αντίστοιχες των παιδιών χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα σχετίζονται µε τις δυσκολίες τους στην δήλωση της
συµφωνίας στην µορφολογία των ρηµατικών τύπων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα
παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή εµφάνισαν περισσότερο συχνά σε σχέση µε
την οµάδα ελέγχου την τάση να υποκαθιστούν τις αντωνυµίες ονοµαστικής πτώσης
µε τις αντίστοιχες στην αιτιατική πτώση, και µάλιστα στο τρίτο ενικό πρόσωπο.
Επιπλέον, παρατήρησαν ότι τα λάθη τους αυτά σχετίζονταν µε τις δυσκολίες τους στο
µαρκάρισµα του χρόνου των ρηµάτων και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι και οι δύο
τύποι των ελλειµµάτων αυτών θα πρέπει να έχουν κοινή προέλευση, όπως
προβλέπεται σύµφωνα µε την θεωρία του επιφανειακού ελλείµµατος που προτείνει ο
Leonard για την ερµηνεία της ειδικής γλωσσικής διαταραχής (Moore, 1995, 2001).
Τέτοιου είδους ευρήµατα υπάρχουν άφθονα στην σχετική βιβλιογραφία, όµως
µπορεί να συναντήσει κανείς και άλλες έρευνες µε διαφορετικά αποτελέσµατα, που
έρχονται σε αντίθεση µε όσα προαναφέρθηκαν. ∆ύο τέτοιες έρευνες παρουσιάζει η
Moore (1995, 2001), η οποία παρατήρησε ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή εµφάνισαν συνολικά περισσότερα λάθη στην χρήση των αντωνυµιών από
43

τους συνοµηλίκους τους µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, αλλά όχι και από τα παιδιά
µε την ίδια γλωσσική ηλικία. Στην πρώτη από αυτές συµµετείχαν παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή και παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα ηλικίας κατά µέσο όρο
πέντε ετών και παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη ηλικίας τριών ετών. Η ποιοτική
ανάλυση των παραγόµενων αντωνυµικών τύπων έγινε µε βάση την πτώση, το φύλο,
τον αριθµό, το πρόσωπο και την συνοχή των απαντήσεών τους, διαµορφώνοντας
τελικά τρεις κατηγορίες, τα λάθη της πτώσης, της σηµασιολογίας και της συνοχής.
Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή παρήγαγαν συνολικά περισσότερα
λάθη από την οµάδα ελέγχου των παιδιών µε την ίδια χρονολογική ηλικία αλλά χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα, αλλά δεν εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε
σχέση µε τα παιδιά της ίδιας γλωσσικής ηλικίας. Όσον αφορά στην ποιότητα των
λαθών τους, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή πραγµατοποίησαν τα ίδια λάθη µε
τις δύο οµάδες ελέγχου στις κατηγορίες των σηµασιολογικών λαθών (αριθµός και
γένος) και των λαθών συνοχής, ενώ για τα λάθη της πτώσης δεν εµφάνισαν
περισσότερα από τα νεότερα σε ηλικία παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη (να
σηµειωθεί ότι τα παιδιά µε την ίδια χρονολογική ηλικία δεν έκαναν κανένα λάθος
στην πτώση). Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις απαντήσεις όλων των οµάδων, η
Moore (1995) παρατήρησε ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και τα παιδιά
µε την ίδια γλωσσική ηλικία αντιµετώπισαν σηµαντικότερες δυσκολίες µε τις
αντωνυµίες θηλυκού γένους, καθώς ένα ποσοστό 91,3% και 87,5% των λαθών τους
αντίστοιχα αφορούσε σε τύπους θηλυκού γένους (Moore, 1995).
Σε επόµενη έρευνά της, η Moore (2001) επιβεβαίωσε τα προαναφερθέντα
ευρήµατά της, µελετώντας περισσότερο διεξοδικά τα πρότυπα των παραγόµενων
αντωνυµικών τύπων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και µε τυπική
γλωσσική ανάπτυξη, προκειµένου να διερευνήσει το ενδεχόµενο να ακολουθούν τα
ίδια πρότυπα εκµάθησης και χρησιµοποίησης των αντωνυµιών. Στην έρευνα αυτή
συµµετείχαν παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και τα παιδιά µε την ίδια
χρονολογική ηλικία είχαν µέσο όρο ηλικίας 4:6 ετών, ενώ τα παιδιά µε την ίδια
γλωσσική ηλικία ήταν κατά µέσο 3:4 ετών. Όσον αφορά στην εξέταση των
συγκεκριµένων τύπων λαθών, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή παρήγαγαν το ίδιο συχνά µε τα παιδιά ίδιας γλωσσικής ηλικίας
λάθη στο τρίτο ενικό πρόσωπο, καθώς και στους τύπους των θηλυκών αντωνυµιών,
περισσότερα όµως από τα συνοµήλικά τους παιδιά. Παράλληλα, εµφανίστηκε
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αυξηµένη τάση των δύο οµάδων παιδιών να υποκαθιστούν την ονοµαστική πτώση µε
τύπους στην αιτιατική πτώση («him/her» αντί «he/she»).
Συµπερασµατικά, η Moore υποστηρίζει ότι οι παρατηρούµενες οµοιότητες
στην απόδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και των παιδιών µε την
ίδια γλωσσική ηλικία, αλλά µικρότερη χρονολογική ηλικία, αποδεικνύουν ότι τα
πρότυπα κατάκτησης και χρήσης των αντωνυµιών που εφαρµόζουν τα παιδιά µε την
διαταραχή αυτή είναι τα ίδια και για τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Εποµένως, οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
µπορούν να ερµηνευτούν µε βάση τις θεωρίες της τυπικής κατάκτησης των
αντωνυµικών τύπων και να θεωρούνται στο σύνολό τους καθυστερήσεις και όχι
αποκλίσεις από το φυσιολογικό (Moore, 2001).
Τα µορφολογικά προβλήµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, έχουν µελετηθεί και στην ελληνική γλώσσα µε
πρόσφατες έρευνες, των οποίων τα ευρήµατα επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό όσα
έχουν παρατηρηθεί για την αγγλική γλώσσα, λαµβάνοντας, όµως, υπ’ όψιν τις
διαγλωσσικές διαφορές που υπάρχουν. Έτσι, η αναγωγή στα ελληνικά δεδοµένα
κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι υπάρχουσες έρευνες το επιτρέπουν. Οι έρευνες αυτές
εντοπίζονται στην κλιτική και παραγωγική µορφολογία, όµως πρέπει να τονιστεί ότι
είναι περιορισµένες σε αριθµό και κάποιες από αυτές αποτελούν µελέτες περίπτωσης,
µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει µε ασφάλεια αναγωγή στο γενικό πληθυσµό
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ξεκινώντας από την περίπτωση των µορφηµάτων που χρησιµοποιούνται ως
λειτουργικές λέξεις, δηλαδή τα άρθρα, τα κλιτικά και οι αντωνυµίες, οι αντίστοιχες
έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν κάποια
προβλήµατα στην παραγωγή και στην χρήση τους στον καθηµερινό λόγο. Όσον
αφορά στα οριστικά και αόριστα άρθρα, η µελέτη της χρήσης τους στον αυθόρµητο
λόγο ενός παιδιού µε ειδική γλωσσική διαταραχή ηλικίας 3:8 ετών, αποκαλύπτει ότι
δεν υπάρχει καµία εµφάνιση του οριστικού άρθρου σε υποχρεωτικά περιβάλλοντα,
ενώ και το αόριστο άρθρο εµφανίζεται σχεδόν πάντα ως αµαρκάριστος τύπος ως προς
το γένος και την πτώση. Συνολικά, οι χρήσεις του αόριστου άρθρου είναι συνήθως
λανθασµένες, ενώ παρατηρείται η τάση να εµφανίζεται ως προσδιοριστικό
ουσιαστικών αρσενικού και θηλυκού γένους, σπάνια όµως ουδέτερου γένους
(Βαρλοκώστα, 2000). Η περιορισµένη και λανθασµένη παραγωγή των οριστικών
άρθρων φαίνεται και στην περίπτωση ενός άλλου παιδιού τριών ετών, το οποίο σε
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ποσοστό 91,7% των εκφορών του παρέλειπε το οριστικό άρθρο, ενώ τις υπόλοιπες
φορές το χρησιµοποιούσε σωστά (∆ιαµαντή, 2000).
Από µία άλλη µελέτη περίπτωσης, οι Tsimpli και Stavrakaki (1999)
διαπιστώνουν ότι το συγκεκριµένο παιδί µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην ηλικία
των 5:5 ετών παράγει ανεπιτυχώς το οριστικό άρθρο στις εκφορές της (σε ποσοστό
94,55% έναντι 5,45% των ορθών απαντήσεών της), ενώ το αόριστο άρθρο
χρησιµοποιείται τις περισσότερες φορές σωστά. Τα λάθη στην χρήση του οριστικού
άρθρου που παρατηρήθηκαν περιελάµβαναν την ολοκληρωτική παράλειψή του σε
µεγαλύτερο βαθµό, καθώς και η υποκατάστασή του µε τον αόριστο τύπο. Όσον
αφορά στα λάθη του αόριστου άρθρου, υπήρξαν περιπτώσεις µη-γραµµατικής χρήσης
του, δηλαδή όταν αναφερόταν σε µη µετρήσιµα ουσιαστικά, όπως οι λέξεις χιόνι ή
βροχή, και χρησιµοποίησής του υποκαθιστώντας το οριστικό ή µία άλλη λέξη, την
οποία παρέλειπε. Εποµένως, προκύπτει µία τάση υπεργενίκευσης της χρήσης του
αόριστου άρθρου από το συγκεκριµένο παιδί (Tsimpli & Stavrakaki, 1999).
Μία επιπλέον δυσκολία που απασχολεί τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή είναι η χρήση των κλιτικών αντωνυµιών, καθώς στην ελληνική γλώσσα η
αιτιατική του οριστικού άρθρου συµπίπτει µορφολογικά µε το τρίτο πρόσωπο των
κλιτικών αντωνυµικών τύπων (τον, την, το, τους, τις, τα). Οι Tsimpli και Stavrakaki
(1999) εξέτασαν την παραγωγή των κλιτικών αντωνυµιών σε συντακτική θέση
αντικειµένου και ανακάλυψαν ότι η ορθή χρήση του τρίτου προσώπου ήταν πολύ
περιορισµένη, ενώ για το δεύτερο πρόσωπο υπήρξε το ίδιο ποσοστό παραλείψεων και
ορθών απαντήσεων. Από τις ογδόντα έξι περιπτώσεις που απαιτούσαν την παραγωγή
του τρίτου προσώπου, στις ογδόντα τρεις παραλείφθηκε, ενώ στις υπόλοιπες που
εµφανίστηκε θεωρείται αποτέλεσµα επανάληψης της εκφώνησης του ερευνητή.
Ωστόσο, υπήρχαν και πολλές άλλες περιπτώσεις που ενώ το παιδί άκουσε την σωστή
χρήση της αντωνυµίας από τον ερευνητή, συνέχιζε να την παραλείπει στις εκφορές
της, οδηγώντας τις ερευνήτριες στο συµπέρασµα ότι αυτή η γραµµατική κατηγορία
δεν έχει κατακτηθεί επιτυχώς στην ηλικία αυτή. Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι οι
περισσότερες ορθές εκφορές στις οποίες χρησιµοποιήθηκε το πρώτο πρόσωπο των
κλιτικών αποτελούσαν στερεότυπες φράσεις µε ρήµατα υψηλής συχνότητας, όπως οι
φράσεις «Με λένε», «Μ’ αρέσει», «Μ’ αρέσουνε». Κάτι παρόµοιο ισχύει και για τις
εκφορές του δεύτερου πρόσωπου, στις οποίες όταν χρησιµοποιούνταν λιγότερο
συνηθισµένα ρήµατα παρατηρήθηκε µεγαλύτερη τάση παράλειψης των αντωνυµιών,
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γεγονός που δείχνει ότι η εξοικείωσή της µε την παραγωγή του δεύτερου προσώπου
δεν αγγίζει τα αναµενόµενα για την ηλικία της επίπεδα (Tsimpli & Stavrakaki, 1999).
Όσον αφορά στην εκχώρηση της πτώσης στα ουσιαστικά, φαίνεται ότι και σε
αυτό το πεδίο τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν κάποια
προβλήµατα. Από την µελέτη περίπτωσης ενός παιδιού µε την διαταραχή αυτή
ηλικίας 3:8 ετών, η Βαρλοκώστα (2000) παρατηρεί ότι στην πλειοψηφία των
ουσιαστικών που χρησιµοποιούνται σε θέση υποκειµένου δεν αποδίδεται σωστά η
ονοµαστική πτώση, αντίθετα παρουσιάζονται ως αµαρκάριστοι τύποι. Αντίθετα, τα
ουσιαστικά που έχουν τον συντακτικό ρόλο του αντικειµένου διατηρούν την
αιτιατική πτώση, ακολουθώντας τον ανάλογο κανόνα. Επιπλέον, ο λόγος του
συγκεκριµένου παιδιού δεν εµφανίζει κανένα ουσιαστικό σε γενική πτώση στα
υποχρεωτικά

περιβάλλοντα,

αλλά

στις

περιπτώσεις

αυτές

χρησιµοποιεί

αµαρκάριστους τύπους (Βαρλοκώστα, 2000).
Σε µία άλλη µελέτη περίπτωσης, τα παιδί ηλικίας τριών ετών δεν παρουσιάζει
σηµαντικά προβλήµατα µε την ονοµαστική πτώση των ουσιαστικών και των
αντωνυµιών που λειτουργούν ως υποκείµενα, ούτε και µε την αιτιατική ως
αντικείµενα. Η ερευνήτρια, όµως, επισηµαίνει ότι το δείγµα των εκφορών του παιδιού
αυτού µε χαρακτήρα ονοµατικών φράσεων δεν ήταν µεγάλο και περιείχε πολλές
στερεότυπες λέξεις, όπως «µπαµπάς», «καφέ». Παρ’ όλο που από τα ευρήµατα αυτά
µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι τέτοιου είδους προβλήµατα µε την εκχώρηση της
πτώσης στα ουσιαστικά δεν απέχουν πολύ από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
πολλά παιδιά κατά την τυπική γλωσσική ανάπτυξη, υπάρχει ένας τύπος λαθών που
απουσιάζει από τον λόγο των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Πρόκειται για
την παρατηρούµενη τάση να υποκαθίσταται η ονοµαστική πτώση µε την αιτιατική,
γεγονός που αποµακρύνει τους ερευνητές από την υπόθεση ότι τα ελλείµµατα των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή έχουν τον χαρακτήρα µίας καθυστέρησης,
που ακολουθεί τα µορφοσυντακτικά πρότυπα της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης
(∆ιαµαντή, 2000).
Όσον αφορά στην απόδοση της συµφωνίας του υποκειµένου µε το ρήµα στις
παραγόµενες εκφωνήσεις των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, οι έρευνες για
την ελληνική γλώσσα δείχνουν ότι σε γενικά πλαίσια δεν αντιµετωπίζουν πολύ
σηµαντικά προβλήµατα, µε την εξαίρεση κάποιων συγκεκριµένων προσώπων. Οι
Tsimpli και Stavrakaki (1999) παρατηρούν ότι σε ποσοστό 66,63% δηλώνεται η
συµφωνία µε επιτυχία, µε την χρήση του τρίτου ενικού προσώπου να είναι
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εντυπωσιακά ακριβής. Το ίδιο ισχύει και για το πρώτο ενικό και πληθυντικό
πρόσωπο, καθώς και για το τρίτο πληθυντικό, ενώ τα ποσοστά µειώνονται για την
εφαρµογή του δεύτερου ενικού. Το δυσκολότερο πρόσωπο αποδεικνύεται το δεύτερο
πληθυντικό, που παράγεται σωστά µόνο σε ποσοστό 2,96% (Tsimpli & Stavrakaki,
1999). Η ίδια εικόνα προκύπτει και από την περίπτωση που µελετά η ∆ιαµαντή
(2000), που, όµως, διαπιστώνει µεγαλύτερη ακρίβεια για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα
και προσθέτει ότι, όπως συµβαίνει και µε την τυπική γλωσσική ανάπτυξη, υπάρχει
µία αυξηµένη τάσης υπεργενίκευσης του τρίτου ενικού προσώπου, υποκαθιστώντας
άλλα πρόσωπα σε υποχρεωτικά περιβάλλοντα (∆ιαµαντή, 2000).
Προχωρώντας στην περίπτωση του µορφολογικού χαρακτηρισµού του
χρόνου, όπως και για την αγγλική γλώσσα, παρατηρείται µία µεγάλη δυσκολία στην
παραγωγή των αοριστικών τύπων από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή. Η
Σταµούλη (2000) διαπιστώνει ότι ένα παιδί ηλικίας 4:3 είναι σε θέση να χρησιµοποιεί
µε ακρίβεια τον ενεστώτα στις εκφωνήσεις του, όµως η ορθή χρήση του δεν
αποδεικνύει την κατάκτηση της γραµµατικής κατηγορίας του χρόνου, επειδή ο
ενεστώτας είναι υποπροσδιοριζόµενος για χαρακτηριστικά του χρόνου. Η κατάκτηση
της κατηγορίας του χρόνου φαίνεται από την ορθότητα στην χρήση των
παρελθοντικών χρόνων, στους οποίους το συγκεκριµένο παιδί υστερεί σηµαντικά. Η
παραγωγή του αορίστου είναι περιορισµένη, µε την εµφάνιση µόνο ανώµαλων τύπων,
οι οποίοι είναι πολύ συχνοί στον καθηµερινό λόγο, ενώ ο παρατατικός απουσιάζει
τελείως από τον λόγο της. Στα υποχρεωτικά για τον παρατατικό περιβάλλοντα είτε
παραλείπεται ολόκληρο το ρήµα, είτε υποκαθίσταται µε τον ενεστώτα. Το ίδιο
πρότυπο εφαρµόζεται και στην περίπτωση του αορίστου, καθώς υποκαθίσταται µε
τον ενεστώτα ή παραλείπεται εντελώς ο απαραίτητος ρηµατικός τύπος, και κυρίως,
όταν καλούνταν να παράγει έναν οµαλό τύπο (Σταµούλη, 2000). Τα ίδια
αποτελέσµατα παρουσιάζει και η ∆ιαµαντή (2000), που παρατήρησε λανθασµένη
χρήση των αοριστικών τύπων σε ποσοστό 93,7%, συµπεραίνοντας ότι το παιδί αυτό
αδυνατεί να χαρακτηρίσει µορφολογικά το παρελθόν στο ρήµα (∆ιαµαντή, 2000).
Τέλος, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η παρατηρούµενη δυσκολία των παιδιών
µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην παραγωγή των ασθενών τύπων της προσωπικής
αντωνυµίας. Από τον λόγο του παιδιού ηλικίας 3:8 ετών που µελετά η Βαρλοκώστα
(2000) απουσιάζουν εντελώς οι ασθενείς τύποι δεύτερου και τρίτου προσώπου, ενώ
για το πρώτο πρόσωπο υπάρχουν περιορισµένες αναφορές της γενικής ενικού
(«µου»). Αντίθετα, η χρήση των ισχυρών τύπων σε θέση υποκειµένου είναι
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περισσότερο παραγωγική. Κυριαρχεί το πρώτο πρόσωπο σε ονοµαστική πτώση
(«εγώ») και σε αιτιατική («εµένα»), ενώ υπάρχουν και κάποιοι τύποι στην
ονοµαστική του δεύτερου προσώπου («εσύ»), πάντα στον ενικό αριθµό
(Βαρλοκώστα, 2000).
Συµπερασµατικά, παρατηρεί κανείς ότι τα µορφολογικά ελλείµµατα στον
λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία
στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, όπως είναι η περίπτωση της σηµαντικής
αδυναµίας τους να παράγουν τους οµαλούς αοριστικούς τύπους και της αδυναµίας
τους να µαρκάρουν σωστά την πτώση των ουσιαστικών. Οι παρατηρούµενες
δυσκολίες των παιδιών αυτών δεν απέχουν σε όλες τις περιπτώσεις πολύ από τα
πρότυπα της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τις συγκρίσεις που
γίνονται µε την ποιότητα των εκφορών των παιδιών που έχουν µεγαλύτερη
χρονολογική ηλικία, αλλά βρίσκονται στα ίδια επίπεδα γλωσσικής ανάπτυξης. Οι
περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι τα γλωσσικά αυτά προβλήµατα µπορούν να
θεωρούνται καθυστερήσεις και όχι αποκλίσεις.
∆. ΣΥΝΤΑΞΗ

Η σύνταξη µελετά τις συνταγµατικές σχέσεις των λέξεων µέσα σε µία
πρόταση, δηλαδή την δοµή της πρότασης, η οποία αναλύεται στα άµεσα συστατικά
της και καθορίζει την σειρά των λέξεων µέσα σε µία πρόταση. Τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή παράγουν ικανοποιητικά τις απλές συντακτικές δοµές, όµως
υπολείπονται των συνοµηλίκων τους και των παιδιών µε την ίδια γλωσσική ηλικία
στην κατανόηση και την παραγωγή πιο σύνθετων δοµών, οι οποίες αποκλίνουν από
το

πρότυπο

υποκειµένου-ρήµατος-αντικειµένου,

όπως

οι

αναφορικές

και

ερωτηµατικές προτάσεις και η παθητική φωνή. Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι
διαφορές µε την τυπική γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι µόνο ποσοτικές, αλλά και
ποιοτικές.
Οι Leonard, Sabbadini, Volterra και Leonard (1988) µελέτησαν τον
αυθόρµητο

λόγο

παιδιών

µε

την διαταραχή

αυτή

και διαπίστωσαν ότι

αντιπροσωπεύονται σε αυτόν πλήθος συντακτικών κατηγοριών, όπως η χρήση των
ουσιαστικών µε προσδιοριστές σε προ-ρηµατική και µετα-ρηµατική θέση ή
ακολουθούµενα από προθέσεις. Παλαιότερα, οι Morehead και Ingram (1970, 1973)
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παρατήρησαν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή χρησιµοποιούσαν κατά
κανόνα όµοιες συντακτικές δοµές µε τα παιδιά της ίδιας γλωσσικής ηλικίας, όµως ο
λόγος τους είχε περιορισµένη ποικιλία (Leonard, 2000). Στην µελέτη περίπτωσης του
επτάχρονου παιδιού που παρουσιάζει η van der Lely (1997) υπογραµµίζει την
απλότητα των συντακτικών δοµών που παράγει, καθώς εµφανίζονται σπάνια στον
λόγο του σύνθετες προθετικές, προσδιοριστικές και εξαρτηµένες προτάσεις, ενώ
απουσιάζει ολοκληρωτικά η συντακτική επαναδροµή, όπως για παράδειγµα η
ενσωµάτωση µίας ονοµατικής φράσης µέσα σε µία άλλη ονοµατική φράση, µία
συντακτική δοµή που εµφανίζεται κατά την τυπική γλωσσική ανάπτυξη στην ηλικία
των τεσσάρων ετών (van der Lely, 1997).
Μία έρευνα των van der Lely και Harris (1990) που εξέτασε τις ικανότητες
κατανόησης των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, ηλικίας τεσσάρων µέχρι
πέντε ετών, σε αντιστρέψιµες ενεργητικές και παθητικές προτάσεις, προτάσεις µε
τοπικές προθέσεις και προτάσεις µε δοτική (dative sentences), διαπίστωσαν ότι παρ’
όλο που οι ενεργητικές προτάσεις ήταν ευκολότερες και για τις δύο οµάδες παιδιών,
µε και χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είχαν
συνολικά χαµηλότερη επίδοση ακόµα και από τα παιδιά µε την ίδια γλωσσική ηλικία.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στην απόδοση των
θεµατικών ρόλων, δηλαδή του δράστη και του πάσχοντα, βασιζόµενα µόνο στην
συντακτική δοµή της πρότασης (Leonard, 2000).
Η

van der Lely (1996) µελέτησε πιο διεξοδικά την συντακτική

αναπαράσταση που έχουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή για τις ρηµατικές
παθητικές προτάσεις, συγκρίνοντας την χρήση τους µε τις επιθετικές παθητικές
προτάσεις (adjectival passive sentences). Στην έρευνά της συµµετείχαν παιδιά µε την
εν λόγω διαταραχή ηλικίας 11:3 ετών, ενώ τις οµάδες ελέγχου αποτελούσαν παιδιά
χωρίς γλωσσικά προβλήµατα ηλικίας 5:9, 6:1 και 7:1 ετών. Οι προτάσεις που
δόθηκαν

στα

παιδιά

περιελάµβαναν

τέσσερις

τύπους,

απλές

ενεργητικές,

ολοκληρωµένες παθητικές, σύντοµες παθητικές που δήλωναν πράξη σε εξέλιξη και
σύντοµες αµφίσηµες προτάσεις που θα µπορούσαν να είναι και επιθετικές (για
παράδειγµα «The teddy is mended»).
Οι απαντήσεις των παιδιών κατηγοριοποιήθηκαν ως µεταβατικές, όταν τα
παιδιά αναγνώριζαν µε ακρίβεια τους θεµατικούς ρόλους, αντίστροφες, όταν οι
σωστοί θεµατικοί ρόλοι αντιστρέφονταν, επιθετικές-καταστασιακές (stative), στην
περίπτωση που η ονοµατική φράση σε θέση υποκειµένου στις παθητικές φράσεις
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βρισκόταν στην κατάσταση που περιέγραφε το ρήµα. Η πλειοψηφία των απαντήσεων
όλων των οµάδων περιελάµβανε τις µεταβατικές και τις επιθετικές, µε µοναδική
εξαίρεση την αυξηµένη χρήση των αντίστροφων από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή στην κατανόηση των ολοκληρωµένων παθητικών προτάσεων.
Μελετώντας την κάθε κατηγορία απαντήσεων ξεχωριστά, παρατηρείται η
τάση των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή να δίνουν λιγότερες µεταβατικές
απαντήσεις από όλες τις οµάδες ελέγχου, και αυτές οι απαντήσεις ήταν λιγότερο
συχνές για τις αµφίσηµες προτάσεις, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες επιδόσεις των
παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Σε µία σύγκριση των µεταβατικών
απαντήσεων που έδωσαν για όλους τους τύπους των προτάσεων, φαίνεται η δυσκολία
κατανόησης των παθητικών προτάσεων, καθώς είχαν περιορισµένες µεταβατικές
απαντήσεις για τις ολοκληρωµένες και τις σύντοµες παθητικές προτάσεις, µε
στατιστικά σηµαντικές διαφορές από τις οµάδες ελέγχου.
Στην συνέχεια, οι µεταβατικές απαντήσεις των παιδιών συγκρίνονται µε τις
επιθετικές απαντήσεις τους, µε στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος ερµηνείας των
αµφίσηµων προτάσεων, δηλαδή αν ερµηνεύτηκαν ως επιθετικές ή ως ενεργητικές. Οι
τρεις οµάδες ελέγχου εµφάνισαν περίπου τα ίδια ποσοστά µεταβατικών και
επιθετικών απαντήσεων και η απόδοση των αµφίσηµων προτάσεων ως επιθετικές και
µεταβατικές ήταν στα ίδια επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι αντιλαµβάνονται επαρκώς
την αµφισηµία των προτάσεων αυτών. Αντίθετα, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή αποδίδουν τις αµφίσηµες προτάσεις πιο συχνά µε επιθετικές απαντήσεις
από ότι µε µεταβατικές, σε ποσοστά 73% και 24% αντίστοιχα. Τέλος, οι αντίστροφες
απαντήσεις που δόθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ελάχιστες για τις οµάδες
ελέγχου, µε εξαίρεση τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, τα οποία εµφάνισαν
τις περισσότερες από αυτές στην περίπτωση των ολοκληρωµένων παθητικών
προτάσεων. Έτσι, φαίνεται ότι ο καθορισµός των θεµατικών ρόλων σε µία πρόταση
προκαλεί σηµαντικές δυσκολίες στα παιδιά αυτά.
Η van der Lely (1996) καταλήγει ότι η προτίµηση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή στις επιθετικές-καταστασιακές απαντήσεις για την κατανόηση
των

αµφίσηµων προτάσεων καταδεικνύει µία τάση επιθετικής ερµηνείας της

παθητικής µετοχής, ενώ κανονικά η συντακτική δοµή στην οποία εµφανίζεται
επιτρέπει και την µεταβατική ρηµατική ερµηνεία της. Η τάση τους αυτή δείχνει,
επίσης, ότι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις παθητικές προτάσεις
στηρίζεται σε επιθετικές παθητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι πιο απλές
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συντακτικά, από ότι σε ρηµατικές παθητικές αναπαραστάσεις, που είναι περισσότερο
σύνθετες. Προκειµένου να ερµηνευτεί ικανοποιητικά µία µεταβατική ρηµατική
παθητική πρόταση απαιτείται µία πλήρως καθορισµένη -και σύνθετη- συντακτική
αναπαράσταση, η οποία να αποκλείει τις επιθετικές ερµηνείες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η
αδυναµία διαµόρφωσης µίας τέτοιας συντακτικής αναπαράστασης από τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή προκαλεί µέρος των µορφοσυντακτικών τους
ελλειµµάτων (van der Lely, 1996).
Στην ελληνική γλώσσα οι έρευνες για την διερεύνηση της φύσης των
συντακτικών ελλειµµάτων των παιδιών µε την διαταραχή αυτή καταλήγουν στα ίδια
περίπου ευρήµατα µε αυτά που αναφέρονται για την αγγλική. Στον τοµέα της
συντακτικής κατανόησης των προτάσεων, η Stavrakaki (2002a) συνέκρινε τις
ικανότητες παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην ηλικία των 8:1 ετών µε
παιδιά που είχαν την ίδια χρονολογική και γλωσσική ηλικία, χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα, στην κατανόηση δέκα διαφορετικών τύπων προτάσεων. Οι προτάσεις
περιελάµβαναν αντιστρέψιµες απλές µεταβατικές, απλές µεταβατικές µε κλιτικά,
προτάσεις δοµών εστίασης (focus constructions), αναφορικές σε εξάρτηση από το
υποκείµενο και το

αντικείµενο (subject/object clefts), ψευδο-αναφορικές σε

εξάρτηση από το υποκείµενο και το αντικείµενο (subject/object pseudo-clefts),
προτάσεις στις οποίες η ερωτηµατική αντωνυµία ως υποκείµενο και αντικείµενο είναι
µακριά από το ρήµα της εξαρτηµένης πρότασης (long-distance who-subject/object
questions) και προτάσεις παθητικής φωνής.
Η συνολική επίδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή ήταν
σηµαντικά χαµηλότερη και από τις δύο οµάδες ελέγχου, ενώ τα παιδιά µε την ίδια
χρονολογική ηλικία είχαν πολύ καλή επίδοση σε όλα τα είδη των προτάσεων,
ξεπερνώντας και τα παιδιά µε την ίδια γλωσσική ηλικία µε τα παιδιά µε την ειδική
γλωσσική διαταραχή. Στις απλές µεταβατικές προτάσεις και στις ψευδο-αναφορικές
µε εξάρτηση από το υποκείµενο και οι τρεις οµάδες είχαν άριστη επίδοση, καθώς
µόνο σε αυτές τις προτάσεις δεν παραβιάζονταν οι προτιµήσεις επεξεργασίας
(parsing preferences). Οι προτιµήσεις επεξεργασίας περιλαµβάνουν την «κανονική»
σειρά των όρων µίας πρότασης, δηλαδή την απλή δοµή υποκείµενο-ρήµααντικείµενο, καθώς και την µορφολογική σύνδεση του θεµατικού ρόλου µε την
πτώση, δηλαδή η ονοµαστική συνδέεται µε ρόλο δράστη και η αιτιατική µε ρόλο
πάσχοντα. Επίσης, η επίδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και των
παιδιών µε την ίδια γλωσσική ηλικία στις προτάσεις δοµών εστίασης και στης
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µακριάς απόστασης της ερωτηµατικής αντωνυµίας ως υποκείµενο από την
εξαρτηµένη φράση δεν φτάνει στα επίπεδα της στατιστικής σηµαντικότητας, γεγονός
που σχετίζεται µε την µερική παραβίαση των προτιµήσεων επεξεργασίας, οι οποίες
φαίνεται ότι δηµιουργούν προβλήµατα και στα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Στα υπόλοιπα είδη προτάσεων, η επιδόσεις των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή είναι σηµαντικά χαµηλότερες από των παιδιών µε την ίδια γλωσσική
ηλικία. Οι προτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την ολοκληρωτική παραβίαση των
προτιµήσεων επεξεργασίας και τα παιδιά πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά στην
συντακτική ανάλυσή τους

προκειµένου να τις κατανοήσουν. Οι διαφορές στην

επίδοσή τους δεν ήταν µόνο ποσοτικές, αλλά παρουσιάστηκαν και ποιοτικές
ασυµµετρίες στην κατανόηση των απλών µεταβατικών προτάσεων µε τα κλιτικά, στις
προτάσεις που η ερωτηµατική αντωνυµία ως υποκείµενο ήταν µακριά από το ρήµα
της εξαρτηµένης πρότασης και στις παθητικές. Αυτές οι ασυµµετρίες δείχνουν ότι οι
συντακτικές δοµές που αποδεικνύονται προβληµατικές για τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή δεν είναι οι ίδιες και για τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα
(Stavrakaki, 2002a).
Οι ικανότητες κατανόησης των αντιστρέψιµων αναφορικών προτάσεων από
τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή είναι το αντικείµενο µίας άλλης έρευνας της
Stavrakaki (2001), στην οποία συµµετείχαν παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή 7:3
ετών, καθώς και παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη ίδιας χρονολογικής και
γλωσσικής ηλικίας, 7:3 και 4:1 ατών αντίστοιχα. Η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά
να αναπαραστήσουν το νόηµα των αναφορικών προτάσεων επτά τύπων που τους
παρουσιάστηκαν µε την βοήθεια κάποιων παιχνιδιών. Όλες οι αναφορικές προτάσεις
περιείχαν ένα κενό υποκειµένου ή αντικειµένου (subject/object gap), ενώ διέφεραν
και ως προς την γραµµατική λειτουργία της κεφαλής (subject/object head). Έτσι, οι
κατηγορίες των προτάσεων που διαµορφώθηκαν περιελάµβαναν κύριες προτάσεις
όπου το υποκείµενο ή το αντικείµενο είναι η κεφαλή και στην αναφορική πρόταση το
υποκείµενο ή το αντικείµενο είναι κενό, άλλες προτάσεις στις οποίες το αντικείµενο
ως κεφαλή και κενό συνυπάρχει µε ένα κλιτικό στην αναφορική πρόταση, στην οποία
τα κατηγορήµατα είναι άλλοτε µαρκαρισµένα µορφολογικά και άλλοτε όχι, ή
εµφανίζει το υποκείµενο της αναφορικής πρότασης σε προ-ρηµατική θέση.
Όπως και στην προηγούµενη έρευνα, η επίδοση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή ήταν πολύ χαµηλότερη σε σχέση µε τις δύο οµάδες ελέγχου, µε
εξαίρεση την χαµηλή επίδοση όλων των οµάδων στις προτάσεις µε το υποκείµενο ως
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κεφαλή και το αντικείµενο κενό, και µπορεί να συγκριθεί µόνο µε την επίδοση των
παιδιών µε την ίδια γλωσσική ηλικία. Παρόµοια απόδοση, λοιπόν, εµφανίζουν στις
προτάσεις του τύπου αντικείµενο ως κεφαλή και αντικείµενο κενό, καθώς και στην
περίπτωση του αντικείµενου ως κεφαλή και το υποκείµενο κενό. Στις υπόλοιπες
προτάσεις οι διαφορές τους ήταν στατιστικά σηµαντικές. Τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή είχαν παρόµοια απόδοση στις αναφορικές προτάσεις µε το
κλιτικό, είτε υπήρχε το µαρκάρισµα της πτώσης είτε όχι, ενώ δεν συνέβη το ίδιο και
για την οµάδα ελέγχου µε την ίδια γλωσσική ηλικία.
Παράλληλα, η απουσία του κλιτικού φαίνεται ότι επηρεάζει µόνο τα παιδιά µε
την διαταραχή αυτή, καθώς µόνο αυτά έχουν διαφορετική απόδοση στις προτάσεις µε
το κλιτικό και στις απλές προτάσεις µε το αντικείµενο ως κεφαλή και κενό στην
αναφορική πρόταση. Επιπλέον, δεν επηρεάστηκαν ούτε από την αλλαγή στην σειρά
των λέξεων, καθώς παρουσίασαν την ίδια εικόνα για τις προτάσεις µε το αντικείµενο
ως κεφαλή και κενό και στις περιπτώσεις που το υποκείµενο ήταν σε προ-ρηµατική
θέση µέσα στην αναφορική πρόταση. Η Stavrakaki (2001) συµπεραίνει, όπως και
στην προηγούµενη έρευνα, ότι οι ικανότητες κατανόησης των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις προτιµήσεις επεξεργασίας,
καθώς αποδίδουν ικανοποιητικά µόνο σε απλές και µη απαιτητικές δοµές, στις οποίες
οι προτιµήσεις επεξεργασίας δεν παραβιάζονται.
Μία ιδιαίτερα σηµαντική διαφορά στην επίδοση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή και των οµάδων ελέγχου αποτελεί η αυξηµένη τάση των
πρώτων να αντιστρέφουν τους θεµατικούς ρόλους στις αναφορικές φράσεις.
Μάλιστα, το λάθος αυτό παρουσιαζόταν από όλα τα παιδιά και σε όλα τα είδη των
προτάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την δυσκολία των παιδιών µε την εν λόγω
διαταραχή στον καθορισµό των θεµατικών ρόλων. Εποµένως, η υπόθεση ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή ακολουθούν µία διαφορετικού τύπου γλωσσική
ανάπτυξη σε σχέση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα επιβεβαιώνεται από τα
ευρήµατα της έρευνας αυτής (Stavrakaki, 2001).
Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν σηµαντικές
δυσκολίες µε τις αναφορικές και τις ερωτηµατικές προτάσεις και σε επίπεδο
παραγωγής. Όσον αφορά στις αναφορικές προτάσεις, η Stavrakaki (2002b) µελέτησε
την ποιότητα των εκφορών παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή ηλικίας 7:1 ετών
και παιδιών µε την ίδια γλωσσική ηλικία 4:1 ετών. Η συνολική επίδοση των παιδιών
µε την εν λόγω διαταραχή ήταν πολύ χαµηλότερη από την οµάδα ελέγχου και
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ποιοτική διαφορετική. Η πλειοψηφία των απαντήσεών τους ήταν λανθασµένες και
περιελάµβαναν απλές µεταβατικές προτάσεις ή αναφορικές προτάσεις στις οποίες
έλειπε η κεφαλή. Επιπλέον, οι περισσότερες αναφορικές προτάσεις που παρήγαγαν τα
παιδιά αυτά είχαν την απλή συντακτική δοµή του τύπου υποκείµενο-ρήµααντικείµενο, ενώ τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη παρουσίασαν πιο σύνθετες
εκφορές.
Όσον αφορά στις ικανότητες παραγωγής των ερωτηµατικών προτάσεων που
εξετάστηκαν στην ίδια έρευνα, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή που
συµµετείχαν ήταν 8:1 ετών και τα παιδιά µε την ίδια γλωσσική ηλικία 4:4 ετών. Η
ερευνήτρια προέτρεψε τα παιδιά στην παραγωγή απλών ερωτηµατικών προτάσεων
υποκειµένου και αντικειµένου του τύπου ποιος/ποιον+ονοµατική φράση. Ενώ η
επίδοση των παιδιών της οµάδας ελέγχου ήταν σε γενικές γραµµές πολύ υψηλή, τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετώπισαν σηµαντικά προβλήµατα, κυρίως
στις ερωτήσεις αντικειµένου.
Το πιο συνηθισµένο λάθος που πραγµατοποίησαν τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή ήταν η αντικατάσταση των ερωτηµατικών προτάσεων αντικειµένου µε
προτάσεις υποκειµένου, ενώ ταυτόχρονα µετέτρεπαν τις ερωτηµατικές προτάσεις
χωρίς αναφορικότητα σε προτάσεις µε αναφορικότητα. Η χρησιµοποίηση των
ερωτηµατικών προτάσεων µε αναφορικότητα στις περιπτώσεις αυτές αναδεικνύει ένα
διαφορετικό τρόπο παραγωγής από αυτόν που χρησιµοποιούν τα παιδιά µε τυπική
γλωσσική ανάπτυξη, γεγονός που φαίνεται και από τα υπόλοιπα λάθη τους, τα οποία
περιλαµβάνουν την αντικατάσταση ολόκληρης της ερωτηµατικής φράσης µε την
ερωτηµατική αντωνυµία στις ερωτήσεις αντικειµένου. Η Stavrakaki (2002b)
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν µπορούν
να χρησιµοποιήσουν τις απαραίτητες στρατηγικές για την συντακτική οργάνωση των
προτάσεων που παράγουν τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, εξαιτίας ενός
προβλήµατος στο υπολογιστικό τµήµα της γλώσσας, και για αυτό στηρίζονται
αποκλειστικά στην κανονική σειρά των όρων υποκείµενο-ρήµα-αντικείµενο
(Stavrakaki, 2002b).
Συµπερασµατικά, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δυσκολεύονται
στην κατανόηση και την παραγωγή των αναφορικών και ερωτηµατικών προτάσεων,
καθώς και στην παθητική φωνή, ενώ ταυτόχρονα η επίδοσή τους σε όλες τις
περιπτώσεις υποδηλώνει ότι η αναπτυξιακή πορεία που ακολουθούν είναι
διαφορετική από την τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Το κοινό συµπέρασµα των
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ερευνητών είναι ότι οι εκφορές τους στηρίζονται στην απλή δοµή της πρότασης,
δηλαδή του τύπου υποκείµενο-ρήµα-αντικείµενο και όπως φαίνεται και από τις
έρευνες που µελέτησαν τις ικανότητές τους στην αντιστροφή σύνθετων συντακτικών
δοµών, έχουν χαµηλότερη επίδοση και ποιοτικά διαφορετική από των παιδιών χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα. Επιπλέον, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή είναι
περισσότερο εξαρτηµένα από ότι τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη στην
σύνδεση της µορφολογικής πτώσης και του θεµατικού ρόλου, καθώς οι προτάσεις
στις οποίες δηλώνεται εµφανώς η µορφολογική συµφωνία της πτώσης των θεµατικών
ρόλων µε το ρόλο του δράστη σε ονοµαστική και τον ρόλο του πάσχοντα σε αιτιατική
γίνονται πιο εύκολα κατανοητές από τα παιδιά αυτά, ενώ όταν αυτή η σύνδεση
απουσιάζει δυσκολεύονται σηµαντικά. Εποµένως, τα ευρήµατα των περισσότερων
ερευνών που εξετάζουν την ικανότητα χειρισµού των συντακτικών δοµών από τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή επιβεβαιώνουν την υπόθεση ενός σηµαντικού
συντακτικού ελλείµµατος στον λόγο των παιδιών αυτών, που σχετίζεται µε τις
δυσκολίες τους και στο µορφολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου και που
αναδεικνύονται ως τα πιο χαρακτηριστικά ελλείµµατα στον λόγο τους.
Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η πραγµατολογία ασχολείται µε την επιτέλεση των γλωσσικών πράξεων, οι
οποίες δηλώνουν την πρόθεση του οµιλητή και τον σκοπό της επικοινωνίας, µε
γνώµονα τις δεδοµένες συνθήκες που καθορίζουν το πλαίσιο της επικοινωνίας. Η
αξιολόγηση των πραγµατολογικών ικανοτήτων των παιδιών µε οποιαδήποτε
γλωσσική

διαταραχή

θεωρείται

απαραίτητη

για

την

διαµόρφωση

µίας

ολοκληρωµένης εικόνας των γλωσσικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζονται συχνά από τους συνοµιλητές
τους ως παθητικοί δέκτες των µηνυµάτων της επικοινωνίας, ως ανώριµοι οµιλητές
και λιγότερο ικανοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Ωστόσο, αυτή η αντιµετώπιση
προκύπτει πιθανότατα από τις δυσκολίες που εµφανίζουν τα παιδιά αυτά στις
κοινωνικές συναλλαγές λόγω των φωνολογικών και µορφοσυντακτικών ελλειµµάτων
που παρατηρούνται από τον τρόπο έκφρασής τους.
Οι έρευνες που έχουν σχεδιαστεί για την διερεύνηση των πραγµατολογικών
ικανοτήτων των παιδιών αυτών είναι ολιγάριθµες και τα ευρήµατά τους εµφανίζονται
αντικρουόµενα. Κάποιες από αυτές κάνουν λόγο για αυξηµένα προβλήµατα
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επικοινωνίας σε µία κατηγορία παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή, τα οποία
θεωρούνται το βασικό έλλειµµά τους, µε τα υπόλοιπα γλωσσικά τους προβλήµατα να
κρίνονται ελάσσονος σηµασίας. Οι περισσότερες έρευνες, όµως, φαίνεται να
συµφωνούν µε την πρόταση ότι τα γλωσσολογικά ελλείµµατα των παιδιών αυτών
είναι τα πλέον χαρακτηριστικά για την διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής
και οι πραγµατολογικές δυσκολίες που µπορεί να συνυπάρχουν είναι δευτερογενείς,
ως αποτέλεσµα των προηγούµενων. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα γενικώς
αποδεκτά κριτήρια αποκλεισµού για την ειδική γλωσσική διαταραχή, µε βάση τα
οποία οι µη λεκτικές τους ικανότητες είναι ανάλογες µε την ηλικία τους και η
κοινωνική και συναισθηµατική τους συµπεριφορά είναι σαφώς ανώτερη από τα
επίπεδα άλλων αναπτυξιακών διαταραχών, όπως αυτιστικά σύνδροµα, φαίνεται ότι
για την πλειοψηφία των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή κάποιες επιµέρους
επικοινωνιακές δυσκολίες δεν συνιστούν αξιοσηµείωτα προβλήµατα.
Τα επίπεδα στα οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον των ερευνητών που εξετάζουν
τις ικανότητες επικοινωνίας των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι οι
γλωσσικές πράξεις, που εµπεριέχουν τις προθέσεις και τα κίνητρα του οµιλητή, το
επίπεδο της συζήτησης, στο οποίο εξετάζεται η συµπεριφορά του ατόµου που ξεκινά
τη συζήτηση και αυτού που αποκρίνεται, καθώς και στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης
που αναπτύσσεται µεταξύ των συνοµιλητών και αφορά στην ικανότητα εγκαθίδρυσης
αµοιβαίας προσοχής, διατήρησης της συγκέντρωσης στο θέµα της συζήτησης και
χειρισµού των αντιδράσεων των συνοµιλητών. Οι έρευνες σε αυτά τα πεδία
εµφανίζουν αντικρουόµενα ευρήµατα και οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα για
την φύση των πραγµατολογικών ικανοτήτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή (Rollins, Pan, Conti-Ramsden & Snow, 1994).
Όσον αφορά στις γλωσσικές πράξεις, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
κατορθώνουν να χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία κάποιες από αυτές, παρ’ όλο που
βρίσκονται σε ηλικία που ο λόγος τους περιορίζεται σε εκφορές αποτελούµενες µόνο
από µία λέξη. Τέτοιες γλωσσικές πράξεις είναι οι παρακλήσεις και η κατονοµασία, οι
οποίες πολύ συχνά εκφράζονται µε χειρονοµίες από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή, σε αντίθεση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα που προτιµούν την
λεκτική

έκφρασή

τους.

Οι

περισσότερες

γλωσσικές

πράξεις

αποδίδονται

ικανοποιητικά από τα παιδιά µε την διαταραχή αυτή και οι οµοιότητες στην επίδοσή
τους είναι εντυπωσιακές όταν συγκρίνονται µε παιδιά της ίδιας γλωσσικής ηλικίας,
ενώ στην περίπτωση των συνοµηλίκων τους δείχνουν να υστερούν µόνο όταν
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πρόκειται για πιο εξελιγµένες και σύνθετες πράξεις επικοινωνίας, που αναπτύσσονται
σε µετέπειτα αναπτυξιακά στάδια.
Οι Rom και Bliss (1981) συνέκριναν την χρήση των γλωσσικών πράξεων
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή ηλικίας 4:29 ετών, παιδιών µε την ίδια
χρονολογική ηλικία και παιδιών µε την ίδια γλωσσική ηλικία 2:79 ετών, µε βάση τα
δεδοµένα αυθόρµητου λόγου τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού τους. Τα παιδιά
µε την γλωσσική διαταραχή και µε την ίδια γλωσσική ηλικία παρήγαγαν συνολικά
λιγότερες εκφορές από την οµάδα ελέγχου της χρονολογικής ηλικίας, τα οποία είχαν
και πιο ανεπτυγµένες γλωσσικές ικανότητες λόγω της ηλικίας τους, όµως οι διαφορές
που παρατηρήθηκαν µεταξύ των τριών οµάδων στην ποιότητα των γλωσσικών
πράξεων δεν ήταν σηµαντικές, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιακών ικανοτήτων. Από όλες τις
οµάδες σηµειώθηκε αυξηµένη χρήση περιγραφικών εκφορών, φαινόµενο το οποίο
εντοπίζουν συχνά οι ερευνητές κατά την επικοινωνία των µικρών σε ηλικία παιδιών
που αλληλεπιδρούν κάτω από νατουραλιστικές συνθήκες.
Οι γλωσσικές πράξεις που δήλωναν παρεµβολή, επανάληψη, αίτηµα για
απάντηση, εξάσκηση και αυτοέκφραση δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές ανάµεσα στις τρεις οµάδες παιδιών. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή είχαν χαµηλότερη επίδοση στην έκφραση παραδοχών, µία γλωσσική
πράξη που συναντάται στον λόγο παιδιών τριών και τεσσάρων ετών µε τυπική
γλωσσική ανάπτυξη και που είναι χαρακτηριστική ανώτερων επικοινωνιακών
ικανοτήτων. Μία γλωσσική πράξη, στην χρήση της οποίας τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή διέφεραν από τις οµάδες ελέγχου ήταν η παροχή απαντήσεων, που
εµφανίστηκε περισσότερο στον λόγο τους από ότι στις οµάδες ελέγχου. Οι ερευνητές
αποδίδουν αυτή την διαφορά στο γεγονός ότι εξαιτίας των γλωσσικών ελλειµµάτων
τους δεν γίνονταν εύκολα κατανοητά από τα παιδιά µε τα οποία συνοµιλούσαν, µε
αποτέλεσµα να δέχονται περισσότερες ερωτήσεις. Εποµένως, από την συνδιαλλαγή
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή µε τους συνοµηλίκους τους φαίνεται ότι
αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της επικοινωνιακής αποτυχίας, παρ’ όλο που οι
πραγµατολογικές τους ικανότητες δεν αποδεικνύονται ιδιαίτερα προβληµατικές (Rom
& Bliss, 1981).
Ο Prinz (1982) µελέτησε τις ικανότητες των παιδιών µε την εν λόγω
διαταραχή, ηλικίας πέντε έως επτά ετών, στην κατανόηση και την παραγωγή µίας
συγκεκριµένης γλωσσικής πράξης. Η µελέτη της έκφρασης αιτηµάτων από τα παιδιά
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αυτά ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του και για να την αξιολογήσει
χρησιµοποίησε δεδοµένα από την αλληλεπίδρασή τους µε συνοµήλικά τους παιδιά
και µε ενηλίκους, ενώ για τον έλεγχο της κατανόησης των αιτηµάτων χρησιµοποίησε
προτάσεις που διαφοροποιούνταν ως προς τον βαθµό ευγένειας. Συνολικά, τα παιδιά
µε την διαταραχή αυτή εµφάνισαν χαµηλότερη επίδοση από τα παιδιά µικρότερης
ηλικίας, όσον αφορά στον τύπο και στην ποιότητα των εκφορών τους
Τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή διατύπωναν περισσότερες έµµεσες
παρακλήσεις από τα παιδιά της οµάδας ελέγχου, οι οποίες µάλιστα ήταν συντακτικά
πιο απλές και µε σηµαντικά γραµµατικά λάθη, ενώ ως προς τον βαθµό της ευγένειας
που χαρακτήριζε τις εκφωνήσεις τους, παρατήθηκε ίδιου τύπου παραγωγή αιτηµάτων
τόσο όταν απευθύνονταν στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, αποδεικνύοντας ότι δεν
διαφοροποιούν την συµπεριφορά τους ανάλογα µε την ηλικία του συνοµιλητή τους.
Παράλληλα, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή εξέφρασαν περισσότερα
αιτήµατα για δράση παρά για πληροφόρηση, σε αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου, της
οποίας η πλειοψηφία των αιτηµάτων της επιζητούσαν την λεκτική ανταπόκριση του
συνοµιλητή (Prinz, 1982).
Στην περίπτωση της συµµετοχής σε µία συζήτηση και στον χειρισµό της
αλληλεπίδρασης µε τον συνοµιλητή, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν
επιδεικνύουν σηµαντικές διαφορές µε τα συνοµήλικά τους παιδιά, ενώ οι διαφορές
ελαχιστοποιούνται σε σύγκριση µε τα παιδιά που έχουν την ίδια γλωσσική ηλικία. Ο
βαθµός στον οποίο τα παιδιά λαµβάνουν την πρωτοβουλία για την έναρξη µίας
συζήτησης είναι ενδεικτική της αποφασιστικότητάς τους στις επικοινωνιακές σχέσεις
που διαµορφώνουν. Κατά κανόνα, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή δύσκολα
ξεκινούν µία συνοµιλία µε κάποιο άλλο παιδί, ενώ όταν πρόκειται για την έναρξη
µίας συζήτησης µε κάποιον ενήλικα η συµπεριφορά τους αποδεικνύεται περισσότερο
παθητική και περιορισµένη στην δήλωση της αποδοχής και στην ένδειξη της
κατανόησης των λεγοµένων του ενήλικα, συµπεριφορές που παρουσιάζουν και
συνοµήλικά τους παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Ο Leonard (1986) συνέκρινε την ποιότητα των απαντήσεων των παιδιών µε
την εν λόγω διαταραχή και νεότερων σε ηλικία παιδιών µέσα στα πλαίσια µίας
συζήτησης. Παρατήρησε, λοιπόν, ότι όλα τα παιδιά παρήγαγαν µονολεκτικές
απαντήσεις, όµως οι απαντήσεις τους διέφεραν ως προς τον βαθµό στον οποίο ήταν
υποχρεωτικές, καταφατικές ή παρείχαν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που
απαιτούσε ο ερωτώµενος, δηλαδή κατά πόσο τα παιδιά προήγαγαν την συζήτηση. Τα
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αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρήγαγαν περισσότερες και πιο περίπλοκες απαντήσεις από τα παιδιά µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη, και σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα άλλων παρόµοιων
ερευνών αποδεικνύουν ότι, αντίθετα µε όσα υποστηρίζουν κάποιοι ερευνητές,
µπορούν να λειτουργούν ως ενεργητικοί και αποφασιστικοί συνοµιλητές.
Αναφέρθηκε προηγούµενα ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να ξεκινήσουν
µία συζήτηση τόσο µε τα συνοµήλικά τους παιδιά όσο και µε τους ενήλικες. Η
συµπεριφορά αυτή ενισχύεται όταν συναναστρέφονται µε παραπάνω από ένα άτοµα
συγχρόνως και µάλιστα όταν πρέπει να συµµετάσχουν σε µία συζήτηση που έχει ήδη
ξεκινήσει. Στην περίπτωση αυτή συνήθως περιµένουν µέχρι να τους δοθεί ο λόγος,
είτε επειδή φοβούνται την απόρριψη, την οποία έχουν αντιµετωπίσει πολλές φορές,
είτε επειδή δεν γνωρίζουν τον κατάλληλο τρόπο να αντιµετωπίσουν µία τέτοια
κατάσταση, ενώ στην περίπτωση που τελικά το επιχειρούν προτιµούν µη λεκτικές
συµπεριφορές για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των συνοµηλίκων τους
(Leonard, 2000).
Η Rollins και οι συνεργάτες της (1994) εξέτασαν τις πραγµατολογικές
ικανότητες παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και στα τρία προαναφερθέντα
επίπεδα, κατά την διαπροσωπική αλληλεπίδρασή τους µε τις µητέρες τους και τις
συνέκριναν µε εκείνες των αδελφών τους µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Όσον
αφορά στις γλωσσικές πράξεις, οι επιδόσεις των δύο οµάδων παιδιών δεν διέφεραν
σηµαντικά, καθώς χρησιµοποιούσαν µε την ίδια συχνότητα ερωτήσεις, δηλώσεις και
εκφορές που έδιναν οδηγίες και µόνο στην περίπτωση των δεσµεύσεων εµφάνισαν
χαµηλότερη επίδοση από τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Το ίδιο ισχύει και
για τις ικανότητές τους να ξεκινούν µία συζήτηση και να αποκρίνονται όταν
χρειάζεται, γεγονός που δείχνει ότι δεν είναι µόνο παθητικοί δέκτες των µηνυµάτων
που εκφράζουν οι συνοµιλητές τους, ενώ και οι ικανότητές τους στον χειρισµό της
αλληλεπίδρασης µε τους συνοµιλητές τους ήταν στα ίδια επίπεδα µε τα παιδιά µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Εποµένως, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
επιδεικνύουν αυξηµένες πραγµατολογικές ικανότητες, όµοιες µε των παιδιών χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα.
Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές εισάγουν τον όρο πραγµατολογική ευκαµψία
(pragmatic flexibility) για να περιγράψουν τις ικανότητες αυτές των παιδιών στο
σύνολό τους. Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι όταν εξετάζονται τα τρία επίπεδα
ξεχωριστά µετριάζονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ειδική
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γλωσσική διαταραχή στις συναναστροφές τους µε τους συνοµηλίκους τους και µε
τους ενήλικες, χρησιµοποιούν τον όρο πραγµατολογική ευκαµψία για να αποδώσουν
την ποιοτική διαφοροποίηση των συµπεριφορών των παιδιών των δύο οµάδων, την
διαφοροποίηση ως προς την ποικιλία των πραγµατολογικών τους εκφράσεων. Έτσι,
σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας αυτής, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή
αποδεικνύονται περισσότερο ικανά από τα παιδιά µικρότερης ηλικίας χωρίς
γλωσσικά προβλήµατα στην χρησιµοποίηση σύνθετων και πιο αποτελεσµατικών
προτύπων πραγµατολογικής συµπεριφοράς (Rollins, Pan, Conti-Ramsden & Snow,
1994).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν
υστερούν σηµαντικά στο πραγµατολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου τους σε
σχέση µε τους συνοµηλίκους τους και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
εντοπίζονται κυρίως στην δυσκολία τους να ξεκινήσουν µία συζήτηση, ειδικά όταν
πρόκειται να συνδιαλεχθούν µε κάποιον ενήλικα, ή να µπουν σε µία συζήτηση που
πραγµατοποιούν άλλα παιδιά, ενώ το επικοινωνιακό τους ρεπερτόριο συµβαδίζει σε
γενικές γραµµές µε το αναµενόµενο για την χρονολογική τους ηλικία. Ωστόσο, τα
γλωσσικά τους ελλείµµατα φαίνονται να επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο
επικοινωνίας τους, καθώς συχνά δεν γίνονται γρήγορα κατανοητές οι εκφράσεις τους
και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποδεικνύονται πιο επιρρεπή στην απόρριψη από
τους συνοµηλίκους τους. Αναµφισβήτητα υπάρχουν και κάποια παιδιά µε την
διαταραχή αυτή που αντιµετωπίζουν πιο σηµαντικά προβλήµατα επικοινωνίας, όµως
αυτά δεν αποτελούν τον κανόνα για την ειδική γλωσσική διαταραχή, αλλά µία
υποκατηγορία της.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή µε βάση τα πέντε επίπεδα οργάνωσης του
λόγου, την φωνολογία, την σηµασιολογία, την µορφολογία, την σύνταξη και την
πραγµατολογία, µε στόχο να αναδειχθούν οι συγκεκριµένες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά στην κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Η
αναφορά στα χαρακτηριστικά αυτά εµπεριέχει την περιγραφή των ελλειµµάτων τους,
τα οποία εντοπίζονται κυρίως στον τοµέα της µορφοσύνταξης. Πρέπει να τονιστεί και
πάλι ότι η ειδική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από µία ανοµοιογένεια ως
προς τα παρατηρούµενα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών που λαµβάνουν αυτή την
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διάγνωση. Έτσι, θεωρείται δεδοµένο ότι κάποια παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
µπορεί να αντιµετωπίζουν σηµαντικότερα φωνολογικά ή σηµασιολογικά προβλήµατα
από κάποια άλλα παιδιά που δυσκολεύονται περισσότερο στην κατάκτηση των
µορφοσυντακτικών δοµών της γλώσσας τους.
Η επίδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στις έρευνες που
παρουσιάστηκαν χαρακτηρίζεται ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετική από εκείνη των
συνοµηλίκων τους και σε µικρότερο βαθµό από αυτήν των παιδιών µε την ίδια
γλωσσική ηλικία, καθώς ο λόγος τους σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζει
προβλήµατα και λάθη που παραπέµπουν σε διαδικασίες που απουσιάζουν από τον
λόγο των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Τα περισσότερα ελλείµµατά τους
ερµηνεύονται µε βάση την γενικότερη καθυστέρηση που παρουσιάζει η γλωσσική
τους ανάπτυξη, δηλαδή πρόκειται για δοµές που κατακτώνται συνήθως σε µικρότερες
ηλικίες, και ταυτόχρονα υπάρχουν οι περιπτώσεις που τα γλωσσικά προβλήµατα των
παιδιών µε την διαταραχή αυτή επιµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και οι
ικανότητές τους για νέα µάθηση είναι περιορισµένες. Έτσι, η προσεκτική µελέτη των
γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι
απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της φύσης της διαταραχής και για την
προαγωγή των µεθόδων θεραπείας που ενδείκνυνται για την αντιµετώπισή τους.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3o
∆ΙΑΓΝΩΣΗ–∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ–
ΣΥΝΟΣΥΡΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής απαιτεί την συνεργασία
πολλών ειδικών, όπως παιδιάτρων, παιδοψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, νευρολόγων
και λογοπεδικών, και βασίζεται σε απλές και συστηµατικές διαδικασίες, οι οποίες
µπορούν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία της διάγνωσης και να συµβάλλουν στην
διαµόρφωση της διαφορικής διάγνωσης. Τα παιδιά µε κάποια πιθανή διαταραχή στο
λόγο τους συνήθως παραπέµπονται για λογοπεδική εξέταση µετά από αίτηµα των
γονέων ή των νηπιαγωγών και δασκάλων που παρατηρούν προβλήµατα στην
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και µετά από επισήµανση ενός γιατρού, για
παράδειγµα του παιδιάτρου.
Η λογοπεδική εξέταση περιλαµβάνει µία σειρά κλινικών εξετάσεων που
επιτρέπουν την εκτίµηση της ποιότητας της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού και
που εντοπίζει τις ιδιαιτερότητές του στο φωνητικό, µορφολογικό, συντακτικό,
σηµασιολογικό και

πραγµατολογικό επίπεδο οργάνωσης του λόγου του. Η

αξιολόγηση αυτή δεν είναι µόνο ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική, καθώς ο απώτερος
στόχος των ειδικών είναι να σχεδιάσουν την κατάλληλη διαδικασία παρέµβασης που
θα βελτιώσει τις ικανότητες επικοινωνίας του και θα προσφέρει καλύτερες
προοπτικές για το γλωσσικό και σχολικό µέλλον του. Επιπλέον, η σηµασία της
διαφορικής διάγνωσης είναι µεγάλη, επειδή πολλά παιδιά παραπέµπονται για
λογοπεδική εξέταση κατά την διάρκεια ή στην αρχή της σχολικής ηλικίας, όταν
παρατηρούνται ταυτόχρονα και δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής, µε αποτέλεσµα να
δυσχεραίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης.
Ένα ζήτηµα που απασχολεί τους κλινικούς της παθολογίας της γλώσσας είναι
η ηλικία στην οποία πρέπει να πραγµατοποιείται η επίσηµη διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής. Η προσφορότερη ηλικία για την αξιόπιστη αξιολόγηση της
ποιότητας της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού κρίνεται η ηλικία των πέντε ετών,
όµως υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η λογοπεδική εξέταση πρέπει να γίνεται
νωρίτερα, όπως για παράδειγµα στην ηλικία των τριών ετών, όταν παρατηρείται
µεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου. Ένας περιορισµός που

63

προβληµατίζει τους ειδικούς είναι ότι δεν µπορεί να γίνεται µε ευκολία η διάγνωση
της ειδικής γλωσσικής διαταραχής σε µικρής ηλικίας παιδιά, επειδή τα πρώτα στάδια
της γλωσσικής ανάπτυξης δεν πραγµατοποιούνται την ίδια εποχή και µε τον ίδιο
ρυθµό για όλα τα παιδιά.
Έτσι, υπάρχουν παιδιά που αργούν να µιλήσουν, όµως η λόγος τους
εξελίσσεται κανονικά, χωρίς να παρουσιάζει κανένα πρόβληµα, ενώ κάποια άλλα
παιδιά που καθυστερούν να µιλήσουν, τελικά εκδηλώνουν κάποιο γλωσσικό
πρόβληµα. Επειδή, λοιπόν, υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο η απλή καθυστέρηση
έναρξης της οµιλίας να εξελιχθεί σε ειδική γλωσσική διαταραχή και η παρέµβαση
των ειδικών να είναι καθυστερηµένη και ίσως λιγότερο αποτελεσµατική, τα παιδιά θα
πρέπει να παρακολουθούνται από νωρίς αν η ποιότητα της γλωσσικής τους
ανάπτυξης προκαλεί ανησυχία στους γονείς τους και να παραπέµπονται για
λογοπεδική εξέταση αν κριθεί απαραίτητο.
Η

διαγνωστική

διαδικασία

περιλαµβάνει

την

αξιολόγηση

πολλών

διαφορετικών παραγόντων µε την χρήση διάφορων µεθόδων, που στοχεύουν στην
διερεύνηση της φύσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής που εµφανίζει το παιδί και
τον καθορισµό της θεραπείας που πρέπει να ακολουθηθεί. Πρωταρχική µέριµνα του
ειδικού είναι να διαπιστώσει την ύπαρξη της διαταραχής αυτής, εξετάζοντας µε
προσοχή τα δεδοµένα που του παρέχουν οι γονείς του παιδιού και τα αποτελέσµατα
των εξετάσεων και των δοκιµασιών στις οποίες το υποβάλλει, ώστε να γίνει µε
βεβαιότητα η διαφοροδιάγνωση από άλλες διαταραχές.
Προκειµένου να αποκλειστούν τα κριτήρια που αφορούν σε οργανικής
προέλευσης συµπτώµατα, ώστε να µπορέσει να διαγνωστεί η ειδική γλωσσική
διαταραχή, ο λογοπεδικός παραπέµπει το παιδί για µία σειρά από ιατρικές εξετάσεις,
όπως η ωτολογική εξέταση, για να αποκλειστεί κάποιο πρόβληµα στην ακουστική
δίοδο, καθώς και εξετάσεις για τα άλλα αισθητηριακά συστήµατα που επηρεάζουν
την παραγωγή και την αντίληψη των ερεθισµάτων, όπως όραση και κίνηση, ο έλεγχος
των αρθρωτικών του οργάνων που πιθανόν να εµποδίζουν την φυσιολογική γλωσσική
παραγωγή και ο έλεγχος της εγκεφαλικής δοµής µε την χρήση νευροαπεικονιστικών
µεθόδων, όπως µε την µαγνητική αξονική τοµογραφία (MRI), ώστε να διασφαλιστεί
η απουσία τραυµατισµού στον εγκέφαλο. Επιπλέον, πρέπει να αποκλειστεί το
ενδεχόµενο τα γλωσσικά προβλήµατα που παρουσιάζει το παιδί να οφείλονται σε
κάποιο αυτιστικό σύνδροµο ή να επηρεάζονται από συµπτώµατα επιληψίας. Αυτές οι
ιατρικές εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητες για να µπορέσει στην συνέχεια ο κλινικός
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να εκτιµήσει τα δεδοµένα από τις άλλες αξιολογήσεις του και να καταλήξει στην
διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Προχωρώντας, ο κλινικός πρέπει να αξιολογήσει την ψυχολογική κατάσταση
του παιδιού, καθώς είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις τα γλωσσικά
προβλήµατα που παρουσιάζει ένα παιδί οφείλονται στην διαταραγµένη ψυχική υγεία
του και συνδέεται άµεσα µε την ύπαρξη οικογενειακών προβληµάτων, τα οποία
συντηρούν και επιτείνουν την κατάσταση. Έτσι, κάποιο παιδί µε γλωσσικές
δυσκολίες µπορεί να εµφανίζει κατάθλιψη, διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής,
κοινωνική φοβία ή άλλες φοβίες, να έχει έντονο άγχος και να εκφράζει επιθετικότητα.
Όταν υπάρχει µία τέτοια υποψία, το παιδί παραπέµπεται σε παιδοψυχολόγο ή
παιδοψυχίατρο, για να διαπιστωθεί ποια είναι η επικρατούσα διαταραχή, χωρίς να
αποκλείεται και το ενδεχόµενο της συνοσυρότητας και της ανάγκης για παράλληλη
θεραπεία των ψυχολογικών και γλωσσικών προβληµάτων. Ένα ενδεικτικό
περιστατικό θα παρουσιαστεί παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο.
Τέλος, επιβάλλεται η προσεκτική αξιολόγηση της νοηµοσύνης του παιδιού µε
την χρήση σταθµισµένων τεστ, για να διασφαλιστεί η φυσιολογική µη λεκτική
νοηµοσύνη του, που δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη του 85 και επιβάλλεται για τα
παιδιά που λαµβάνουν την διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Έτσι,
χρησιµοποιούνται οι πρακτικές υποκλίµακες κάποιων γνωστών τεστ γενικής
νοηµοσύνης, όπως του WISC-III και του WPPSI-R, από τα οποία µόνο το WISC-III
έχει σταθµιστεί στην ελληνική γλώσσα. Κάποιες από τις δοκιµασίες του πρώτου τεστ
περιλαµβάνουν την σειροθέτηση και την συναρµολόγηση εικόνων και την δηµιουργία
σχεδίων µε κύβους, ενώ οι υποκλίµακες του δεύτερου περιέχουν λαβύρινθους, την
αντιγραφή γεωµετρικών σχεδίων και την αντιστοίχηση κάποιων ζώων µε τα
κατάλληλα χρώµατά τους. Το σύνολο των υποκλιµάκων αυτών εξετάζει την
γλωσσική κατανόηση, την αντιληπτική οργάνωση, την συγκέντρωση και την
ταχύτητα επεξεργασίας των ερεθισµάτων και η επίδοση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή αναµένεται να συµφωνεί µε την χρονολογική τους ηλικία
(Ζερβάκη, 2000).
Όλα τα δεδοµένα που χρειάζεται να συγκεντρώσει ο λογοπεδικός για να
αποκλείσει τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν και να δώσει την διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής, και στην συνέχεια να διερευνήσει τα συγκεκριµένα γλωσσικά
ελλείµµατα ενός παιδιού προέρχονται από τρεις βασικές πηγές: την συνέντευξη µε το
παιδί και την λήψη ιστορικού από τους γονείς του, την παρατήρηση της
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συµπεριφοράς –λεκτικής και µη λεκτικής- του παιδιού, καθώς και τα αποτελέσµατα
των γλωσσικών τεστ. Όσον αφορά στην κλινική συνέντευξη, στόχος του ειδικού είναι
να συγκεντρώσει σηµαντικές πληροφορίες για το ιστορικό του υπό εξέταση παιδιού,
όπως για περιγεννητικά γεγονότα, για κρίσιµα εξελικτικά στάδια στην ανάπτυξή του,
για θέµατα που σχετίζονται µε την οικογενειακή ζωή. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις
ανησυχίες των γονέων για το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το παιδί τους, ενώ ο
λογοπεδικός επιχειρεί να συνδυάσει τα γεγονότα και να ανακαλύψει τους παράγοντες
που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την γλωσσική του ανάπτυξη. Η
συλλογή τέτοιων πληροφοριών είναι απαραίτητη και για τον σχεδιασµό του
θεραπευτικού προγράµµατος που θα εφαρµόσει.
Η παρατήρηση της συµπεριφοράς του παιδιού όταν είναι µόνο του ή όταν
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε τους γονείς του παρέχει σηµαντικές πληροφορίες
στον λογοπεδικό, ενώ η προσοχή του λογοπεδικού επικεντρώνεται στην εξέταση των
σχηµάτων επικοινωνίας που χρησιµοποιεί το παιδί και την ποιότητα των λεκτικών και
των µη λεκτικών χαρακτηριστικών που εµφανίζονται στον λόγο του. Παράλληλα,
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρατήρηση του παιδιού κατά την διάρκεια του
παιχνιδιού του, επειδή αυτή αποτελεί µία δραστηριότητα που προσφέρει πολύτιµα
στοιχεία για τον τρόπο που το παιδί ανταποκρίνεται στα διαφορετικά ερεθίσµατα,
ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται η κοινωνική συµπεριφορά του παιδιού και η
ποιότητα των αλληλεπιδραστικών σχέσεων που δηµιουργεί. Ο λογοπεδικός διερευνά
τον τρόπο που εκδηλώνονται τα γλωσσικά προβλήµατα του παιδιού µε ειδική
γλωσσική διαταραχή και πώς αυτά επηρεάζουν την καθηµερινότητά του (Fundudis,
1988).
Εκτός από τα τεστ νοηµοσύνης, στα οποία υποβάλλονται τα παιδιά µε
γλωσσικά προβλήµατα για να διαπιστωθεί η σύµφωνη µε την χρονολογική τους
ηλικία µη λεκτική νοηµοσύνη, ο λογοπεδικός διεξάγει και σταθµισµένα γλωσσικά
τεστ, για να εξετάσει τις αδυναµίες τους σε κάθε υποµονάδα της γλωσσικής
οργάνωσης. Έτσι, αξιολογείται η φωνολογική συνιστώσα της γλώσσας, τόσο ως προς
την παραγωγή όσο και ως προς την κατανόηση, µέσα από δοκιµασίες που
περιλαµβάνουν την µελέτη του αυθόρµητου λόγου, της επανάληψης συλλαβών,
λέξεων και ψευδολέξεων. Επιπλέον, ελέγχεται η λεξιλογική κατανόηση µε την
υπόδειξη εικόνων, καθώς και η λεξιλογική παραγωγή µε την ονοµασία εικόνων, οι
οποίες ταυτόχρονα αξιολογούν και τις µεταγλωσσικές ικανότητες και την
σηµασιολογική ευχέρεια των παιδιών.
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Άλλες δοκιµασίες στοχεύουν στην εκτίµηση της συντακτικής κατανόησης και
παραγωγής µε την χρήση οδηγιών που πρέπει να ληφθούν ταυτόχρονα υπ’ όψιν
(token test), την αναγνώριση συντακτικά λανθασµένων ακολουθιών και την
παραγωγή σωστών συντακτικά φράσεων. Για την αξιολόγηση της λειτουργίας της
εργαζόµενης µνήµης, η οποία εµπλέκεται στην κατανόηση µεγάλων σε έκταση
προτάσεων, υπάρχουν δοκιµασίες επανάληψης λέξεων, ψευδολέξεων και αριθµών.
Τέλος, τα γλωσσικά τεστ περιλαµβάνουν και δοκιµασίες για την αξιολόγηση και
άλλων πιο γενικών επικοινωνιακών ικανοτήτων για τα παιδιά, όπως η ανάληψη
πρωτοβουλίας για συζήτηση και ο αυθορµητισµός στην γλωσσική παραγωγή, η
«κατανοησιµότητα» και η «πληροφοριακότητα» του εκφερόµενου λόγου (Mazeau,
2000). Αυτού του είδους τα γλωσσικά τεστ αποδεικνύονται στην πράξη εξαιρετικά
χρήσιµα, καθώς οδηγούν τον κλινικό σε µεγαλύτερη κατανόηση των συγκεκριµένων
γλωσσικών προβληµάτων του υπό εξέταση παιδιού και στην ενδεχόµενη ένταξή του
σε µία από τις υποκατηγορίες της ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει αναφορά στον σχεδιασµό ενός γλωσσικού
τεστ στα ελληνικά από τις Σταυρακάκη και Τσίµπλη (2000), σχεδιασµένο για τις
ανάγκες της κλινικής διάγνωσης. Το «∆ιαγνωστικού τεστ Γλωσσικής Νοηµοσύνης
για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας» όπως εξηγούν οι ίδιες οι ερευνήτριες
«αποβλέπει πρώτα απ’ όλα στον προσδιορισµό της γλωσσικής ηλικίας των παιδιών
και συνακόλουθα στον εντοπισµό περιπτώσεων που αποκλίνουν από τη φυσιολογική
γλωσσική ανάπτυξη» (Σταυρακάκη & Τσίµπλη, 2000). Το τεστ αυτό αξιολογεί τις
ικανότητες των παιδιών σε τρεις βασικούς άξονες, την παραγωγή, την κατανόηση και
την αξιολόγηση ως προς το λεξιλόγιο, την µορφολογία, την σύνταξη και
µεταγλωσσικές έννοιες.
Το τεστ για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, το οποίο έχει ήδη σταθµιστεί
και µετά από την απαραίτητη στατιστική ανάλυση αποδείχθηκε αξιόπιστο στην
εκτίµηση της γλωσσικής ηλικίας των παιδιών, περιλαµβάνει την παραγωγή
λεξιλογίου και δοµών στις οποίες ελέγχεται η µορφολογία και η σύνταξη, καθώς και
την κατανόηση µεταγλωσσικών εννοιών και µορφοσυντακτικών δοµών. Όσον αφορά
στο τεστ για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, για το οποίο δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί η στατιστική επεξεργασία, περιέχει υποδοκιµασίες παραγωγής της
κλιτικής µορφολογίας, της σύνταξης και κατανόησης µεταγλωσσικών εννοιών,
συντακτικών δοµών, θεµατικών ρόλων και επανάληψη συντακτικών ακολουθιών.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στάθµισής του, το τεστ αυτό µπορεί να
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αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των κλινικών για την αναγνώριση και
άλλων

γλωσσικών

διαταραχών,

εκτός

της

ειδικής

γλωσσικής

διαταραχής

(Σταυρακάκη & Τσίµπλη, 2000).
Η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, αλλά και άλλων γλωσσικών
διαταραχών, στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας γίνεται κατά κανόνα µε
τον συνδυασµό όλων των µεθόδων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, µε στόχο να
διαµορφώσει ο λογοπεδικός µία σαφή εικόνα για τα ιδιαίτερα κλινικά
χαρακτηριστικά που εµφανίζει το κάθε παιδί µε αυτού του είδους την γλωσσική
διαταραχή. Ωστόσο, χρειάζεται µεγάλη προσοχή στην διαγνωστική εκτίµηση των
δεδοµένων που συγκεντρώνει ο κλινικός, επειδή συχνά η ειδική γλωσσική διαταραχή
δεν διακρίνεται εύκολα από την γλωσσική καθυστέρηση και τις διαταραχές της
ανάγνωσης, οι οποίες εµφανίζονται στην σχολική ηλικία. Επιπλέον, υπάρχουν και οι
περιπτώσεις που η ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζει συνοσυρότητα µε
διαταραχές της ανάγνωσης ή µε ψυχολογικά προβλήµατα, και η εξακρίβωση της
επικρατούσας διαταραχής συνιστά ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο για τον κλινικό.
Όπως προαναφέρθηκε, στην βιβλιογραφία υπάρχει µία µακρά συζήτηση γύρω
από το θέµα της προσφορότερης ηλικίας κατά την οποία η διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι
η εν λόγω διαταραχή µπορεί και πρέπει να διαγιγνώσκεται στην ηλικία των τριών
περίπου ετών, καθώς τα γλωσσικά προβλήµατα του παιδιού είναι ήδη εµφανή και
επιβάλλεται η γρήγορη έναρξη ενός θεραπευτικού προγράµµατος που να µπορεί να
εγγυηθεί την αποκατάσταση των γλωσσικών ελλειµµάτων του παιδιού. Όµως, άλλοι
κλινικοί υποστηρίζουν ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί έγκυρη διάγνωση πριν την
ηλικία των πέντε ετών, επειδή συχνά µία απλή γλωσσική καθυστέρηση σε κάποιο
παιδί µπορεί να κριθεί ως ειδική γλωσσική διαταραχή, και επιπλέον, η εξέταση της
γλωσσικής παραγωγής και κατανόησης όταν το παιδί είναι µικρό σε ηλικία δεν
προσφέρει στον κλινικό τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξει στην συγκεκριµένη
διάγνωση.
Έτσι, ένα πρόβληµα που προκύπτει για τους κλινικούς της παθολογίας της
γλώσσας, στην περίπτωση που τους ζητηθεί να κάνουν την διάγνωση σε µικρή
ηλικία, είναι να διακρίνουν την ειδική γλωσσική διαταραχή από την απλή γλωσσική
καθυστέρηση. Οι Thal και Bates (1988) χαρακτηρίζουν ως «καθυστερηµένους
οµιλητές» (late talkers) τα παιδιά που στην ηλικία των δεκαοκτώ µηνών αποδίδουν
λιγότερο από το 10% σε ένα συγκεκριµένο τεστ (MacArthur Communicative
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Development Inventories) και δεν είναι ακόµη σε θέση να παράγουν συνδυασµούς
δύο λέξεων. Οι περισσότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό αυτών
των παιδιών όταν µεγαλώνουν αντιµετωπίζουν σηµαντικά γλωσσικά προβλήµατα,
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την διάγνωση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής στην ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών. Ο Paul και
οι συνεργάτες του (1991, 1993) παρακολούθησαν την πορεία τριάντα επτά παιδιών µε
καθυστέρηση στην γλωσσική παραγωγή. Σε ηλικία τριών ετών το 60% των παιδιών
αυτών απέδωσε πολύ χαµηλά σε τεστ που εξέταζαν την φωνολογία και την σύνταξη,
ενώ µετά από έναν χρόνο το ίδιο ποσοστό µειώθηκε µεταξύ 47% και 57%. Επιπλέον,
συνεχίστηκαν οι δυσκολίες τους στην αφήγηση και το «φτωχό» λεξιλόγιο. Τα παιδιά
αυτά παρουσίαζαν ακόµα µειωµένες ικανότητες συγκέντρωσης και περιορισµένες
κοινωνικές δεξιότητες.
Παρ’ όλο που οι έρευνες µε τέτοια ευρήµατα αποτελούν την πλειοψηφία,
υπάρχουν και εκείνες που δείχνουν ότι οι καθυστερηµένοι οµιλητές κατορθώνουν
τελικά να φτάσουν τους συνοµηλίκους τους και να συµβαδίσουν µε τα δεδοµένα της
χρονολογικής τους ηλικίας. Η Thal και οι συνεργάτες της (1988, 1991, 1992)
παρατήρησαν ότι τα έξι από τα δέκα δίχρονα παιδιά µε γλωσσική καθυστέρηση και
αυξηµένες δυσκολίες στην γλωσσική παραγωγή, παρουσίασαν βελτίωση µετά από
έναν χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα συνέχιζαν να αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα στην
γλωσσική παραγωγή και κατανόηση. Ωστόσο, όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην
άποψη ότι όταν τα κυρίαρχα γλωσσικά προβλήµατα του παιδιού εντοπίζονται στον
τοµέα της παραγωγής, τότε µετά την γλωσσική καθυστέρηση είναι πολύ πιθανό να
επακολουθήσει η ειδική γλωσσική διαταραχή (Leonard, 2000).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να προβλεφθεί η γλωσσική εξέλιξη ενός
παιδιού µε καθυστερηµένη έναρξη οµιλίας και να προδιαγραφεί η εκδήλωση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής ή κάποιου άλλου γλωσσικού προβλήµατος, παρ’ όλο
που υπάρχουν πάντα σηµαντικές πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Όµως, η ανοµοιογένεια
που παρουσιάζει η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και η ασυµφωνία των σχετικών
θεωριών όσον αφορά στους παράγοντες που την επηρεάζουν θετικά και αρνητικά
δυσκολεύουν το έργο της διαφοροδιάγνωσης, και επιβάλλουν στον κλινικό την
πραγµατοποίηση συγκρατηµένων εκτιµήσεων.
Ένα άλλο θέµα διαφοροδιάγνωσης εµπλέκει την ειδική γλωσσική διαταραχή
µε την δυσλεξία, γνωστή και ως ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (specific reading
disability). Με αφορµή τις µελέτες της επιδηµιολογίας, οι οποίες εµφανίζουν ποσοστό
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4-5% για την δυσλεξία και 6-7% για την ειδική γλωσσική διαταραχή, πολλοί
ερευνητές άρχισαν να διερευνούν µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον τις δύο αυτές
διαταραχές, προκειµένου να διερευνηθούν οι υποθέσεις που ήθελαν την ειδική
γλωσσική διαταραχή να προηγείται χρονικά της δυσλεξίας και την δυσλεξία να
συνυπάρχει µε την ειδική γλωσσική διαταραχή. Κάποιοι θεωρούν, µάλιστα, ότι δεν
πρέπει να τίθεται θέµα διαφοροδιάγνωσης, καθώς και οι δύο διαταραχές είναι
διαφορετικές εκδηλώσεις του ίδιου γλωσσολογικού ελλείµµατος, εποµένως είναι
αναµενόµενη η συνύπαρξή τους.
Ένας τρόπος για να ελεγχθούν οι υποθέσεις αυτές είναι να βρεθεί το ποσοστό
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή που παρουσιάζει ταυτόχρονα και
δυσλεξία, καθώς και εκείνο των παιδιών µε δυσλεξία και ειδική γλωσσική διαταραχή.
Οι περισσότερες έρευνες στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή που φτάνουν
στην ηλικία των πέντε ετών και ξεκινούν το σχολείο δείχνουν ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά αναγνωστικών δυσκολιών, σε σχέση µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη. Το είδος της εκφραστικής δυσκολίας που κυριαρχεί σε κάποιες
υποκατηγορίες της ειδικής γλωσσικής διαταραχής καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την
εκδήλωση της δυσλεξίας.
Έτσι, τα παιδιά που έχουν σηµαντικά µορφοσυντακτικά ελλείµµατα
συνδυασµένα µε φωνολογικές δυσκολίες αντιµετωπίζουν περισσότερες πιθανότητες
να εµφανίσουν και αναγνωστικά προβλήµατα, από ότι τα παιδιά που έχουν µόνο
προβλήµατα στο φωνολογικό επίπεδο της γλώσσας. Αυτό συµβαίνει επειδή κάποια
από τα παιδιά µε φωνολογικά προβλήµατα διαθέτουν επίγνωση των φωνολογικών
κανόνων της γλώσσας και αντιµετωπίζουν δυσκολίες µόνο στην παραγωγή των
σωστών φωνολογικά λέξεων. Επιπλέον, όταν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή δεν εµφανίζουν προβλήµατα γρήγορης κατονοµασίας αντικειµένων δεν
εκδηλώνουν συχνά και αναγνωστικές δυσκολίες (Leonard, 2000).
Πιο σαφή αποδεικνύονται τα αποτελέσµατα των ερευνών που αφορούν στα
παιδιά µε δυσλεκτικές διαταραχές, τα περισσότερα από τα οποία όταν ξεκινούν το
σχολείο αποκαλύπτουν και προβλήµατα οµιλίας που ως τότε δεν ήταν εµφανή.
Τέτοια προβλήµατα περιλαµβάνουν µειωµένη φωνολογική επίγνωση, δυσκολίες στην
χρήση γραµµατικών κανόνων, αδυναµία επανάληψης και εξαγωγής συµπερασµάτων
από µία συζήτηση και περιορισµένη ακρίβεια στην κατονοµασία αντικειµένων. Όταν,
µάλιστα, οι ερευνητές επιχειρούν να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών µε
δυσλεξία δυσκολεύονται να βρουν πληθυσµό που να µην έχει παράλληλα και
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γλωσσικά προβλήµατα, ενώ ακόµα και αν το καταφέρουν, στις περισσότερες
περιπτώσεις τα γλωσσικά τεστ στα οποία υποβάλλονται καταδεικνύουν κάποιες ήπιας
µορφής λεκτικές δυσκολίες.
Ένας πιθανός λόγος για την καθυστερηµένη διάγνωση των προβληµάτων
οµιλίας στα παιδιά µε δυσλεκτικές διαταραχές είναι ότι σε µικρότερη ηλικία η
γλωσσική τους ανάπτυξη ήταν παρόµοια µε τα συνοµήλικά τους παιδιά που δεν
εµφάνισαν αργότερα προβλήµατα ανάγνωσης. Όµως, όταν έφτασαν στην ηλικία της
ανάγνωσης, οι γλωσσικές τους ικανότητες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για τη εκµάθησή
της. Έτσι, πολλοί ερευνητές διερεύνησαν την προοπτική τα γλωσσικά προβλήµατα να
προϋπάρχουν στα παιδιά

µε διαταραχές της ανάγνωσης. Η Scarborough (1990)

µελέτησε τριάντα τέσσερα παιδιά από 2;6 ετών µέχρι και οχτώ ετών, προερχόµενα
από οικογένειες µε οικογενειακό ιστορικό προβληµάτων ανάγνωσης, σε σύγκριση µε
σαράντα τέσσερα παιδιά χωρίς παρόµοιο ιστορικό. Ένα ποσοστό 65% των παιδιών
µε το θετικό ιστορικό στην ηλικία των οκτώ χρόνων εκδήλωσαν σηµαντικά
προβλήµατα ανάγνωσης, και ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν συντακτικά προβλήµατα
που παρέµεναν από 2;6 µέχρι τεσσάρων ετών και περιορισµένη φωνολογική
επίγνωση στις ηλικίες τριών έως πέντε ετών (Scarborough, 1990).
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι µέρος των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
στην ηλικία των πέντε ετών αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανάγνωσης, ενώ τα παιδιά
µε

αναγνωστικές

δυσκολίες

αποκαλύπτουν

την παρουσία

και

γλωσσικών

προβληµάτων. Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των παιδιών µε τις δύο αυτές
κατηγορίες διαταραχών παρατηρούνται παρόµοιες δυσκολίες στην επανάληψη µηλέξεων και προτάσεων, στις γραµµατικές κρίσεις, στην γρήγορη κατονοµασία
λέξεων, στην απουσία φωνολογικής επίγνωσης και συντακτική ανεπάρκεια. Έτσι, η
διαφοροδιάγνωση είναι συχνά δύσκολη για τους κλινικούς, καθώς δεν µπορούν να
διακρίνουν ποια διαταραχή προϋπήρχε της άλλης και ποια είναι η επικρατούσα.
Σε πολλές περιπτώσεις δίδονται και οι δύο διαγνώσεις, χωρίς όµως αυτό να
σηµαίνει ότι πρόκειται για συνώνυµες διαταραχές. Παραµένουν δύο σηµαντικά
ερωτήµατα να απαντηθούν προκειµένου να µπορέσει να στηριχθεί µία τέτοια
προοπτική. Αρχικά, πρέπει να δοθεί µία εξήγηση για το γεγονός ότι πολλά από τα
παιδιά που είχαν λάβει τη διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής κατά την
προσχολική ηλικία δεν εµφάνισαν αργότερα αναγνωστικά προβλήµατα. Κάποιοι
υποστηρίζουν ότι τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών αυτών δεν ξεπεράστηκαν,
τουλάχιστον όχι πλήρως, αλλά συγκαλύφθηκαν και ότι όταν αυξάνονται οι σχολικές
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απαιτήσεις αυτά επανεµφανίζονται. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε τα αναγνωστικά
προβλήµατα που εµφανίζονται θα συνυπάρχουν µε τα γλωσσικά, και θα επιβεβαιωθεί
η άποψη της κοινής διάγνωσης. Όµως, αν οι γλωσσικές δυσκολίες δεν
επανεµφανιστούν, αλλά πάρουν την µορφή δυσλεξίας, τότε δεν θα µπορεί να γίνει
απόλυτα κατανοητή η φύση και η προέλευση της νέας διαταραχής, καθώς θα
µπορούσε να είναι συνέπεια της επανεµφάνισης των ίδιων γλωσσικών προβληµάτων
µε την µορφή της δυσλεξίας, αλλά θα µπορούσε να είναι και ανεξάρτητη από την
ειδική γλωσσική διαταραχή, η οποία ξεπεράστηκε, να οφείλεται δηλαδή σε κάποιον
άλλον παράγοντα.
Το δεύτερο ζήτηµα που χρήζει διερεύνησης είναι ο λόγος που κάποια από τα
παιδιά που εµφανίζουν διαταραχές της ανάγνωσης δεν έχουν ιστορικό γλωσσικών
προβληµάτων. Παρ’ όλο που τα ερευνητικά δεδοµένα προς αυτήν την κατεύθυνση
είναι περιορισµένα, αρκούν για να εγείρουν τέτοιον προβληµατισµό, τα
αποτελέσµατα του οποίου µπορεί να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο εξετάζονται
σήµερα και οι δύο οµάδες διαταραχών. Στην περίπτωση που η δυσλεξία αποδειχθεί
ότι δεν έχει γλωσσολογικό υπόστρωµα, τότε η δυσλεξία και η ειδική γλωσσική
διαταραχή µπορούν να αντιµετωπιστούν ως το ίδιο φαινόµενο, αρκεί να πληρούνται
τα κριτήρια και για τις δύο διαγνώσεις. Στην περίπτωση, όµως, που ισχύει η κοινή
προέλευσή τους, δηλαδή η σχέση τους µε γλωσσικούς παράγοντες, τότε θα πρέπει να
αναθεωρηθεί ο τρόπος που µελετάται µέχρι σήµερα η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα
συστατικά της γλώσσας, ώστε να δοθεί µία ερµηνεία στο γεγονός ότι το ίδιο βασικό
πρόβληµα εκδηλώνεται άλλοτε νωρίς και µε αυξηµένη σοβαρότητα, ενώ άλλοτε σε
µεγαλύτερη ηλικία και µε την µορφή προβληµάτων εστιασµένων στην ανάγνωση
(Leonard, 2000).
Οι προσπάθειες των κλινικών της παθολογίας της γλώσσας, αλλά και των
ερευνητών, να δώσουν µία σαφή εξήγηση στο ζήτηµα που προκύπτει από τα υψηλά
ποσοστά συνύπαρξης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής µε τις δυσλεξίες,
αποβλέπουν στην βαθύτερη και πληρέστερη κατανόησή τους και κατά συνέπεια στην
διευκόλυνση των διαδικασιών της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιµετώπισής
τους. Ωστόσο, η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής προβληµατίζει τους
κλινικούς και στην περίπτωση που η λογοπεδική εξέταση που πραγµατοποιούν
παραπέµπει στην διαταραχή αυτή, όµως, ταυτόχρονα εκτιµούν ότι υπάρχουν και
σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την εκδήλωση και την
πορεία της.
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Αρχικά, φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται τέτοιο ζήτηµα, επειδή σε µία
θεωρία για την διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής τα κριτήρια
αποκλεισµού περιλαµβάνουν τα ψυχολογικά προβλήµατα. Ωστόσο, πρέπει να
τονιστεί ότι ως κριτήριο αποκλεισµού δεν γίνεται αποδεκτό από όλους τους
κλινικούς, και επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις που θεωρούνται οι εξαιρέσεις ενός
κανόνα. Μία εξαίρεση, λοιπόν, ή ένα κλινικό περιστατικό συνοσυρότητας θα
παρουσιαστεί περιληπτικά, µε στόχο να περιγραφούν κάποια ψυχολογικά
προβλήµατα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας που σχετίζονται µε την εµφάνιση των
διαταραχών του λόγου, αλλά και να καταδειχθεί το δύσκολο έργο της
διαφοροδιάγνωσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Η κλινική ψυχολόγος Μαρία Θεοδωράτου-Μπέκου (2000) περιγράφει την
κλινική εικόνα ενός δεκαεπτάχρονου κοριτσιού, µε πολλά στοιχεία ψυχοπαθολογίας,
και την συνύπαρξη της αναπτυξιακής δυσφασίας και της δυσλεξίας. Από την
διαγνωστική διαδικασία προέκυψε ότι το κορίτσι αυτό πληρούσε όλα τα κριτήρια για
την ειδική γλωσσική διαταραχή, όπως φυσιολογική νοηµοσύνη, προβλήµατα στην
γλωσσική παραγωγή και κατανόηση, προβλήµατα εύρεσης των κατάλληλων λέξεων
και πολλές λεξιλογικές παραλείψεις και αντικαταστάσεις, δυσκολίες στην χρήση των
συντακτικών και γραµµατικών κανόνων, και περιορισµένα προβλήµατα άρθρωσης.
Εποµένως, η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής δίδεται χωρίς αµφιβολίες
από την κλινικό.
Όσον αφορά στα στοιχεία ψυχοπαθολογίας που παρουσιάζει το κορίτσι αυτό,
η ψυχολόγος διέκρινε έντονη κοινωνική φοβία, τάσεις αποµόνωσης και
αντικοινωνική συµπεριφορά, καταθλιπτικά συµπτώµατα, χαµηλή αυτοεκτίµηση και
αυξηµένη προσκόλληση στην µητέρα της. Από το ιστορικό της και από την
συνέντευξη µε τους γονείς της αποκαλύφθηκε ότι το παιδί αυτό µεγάλωσε µέσα σε
ένα

καταθλιπτικό

και

απορριπτικό

οικογενειακό

περιβάλλον,

µε

υπερπροστατευτικούς γονείς και συγγενείς, µε το ζευγάρι να εκπέµπει ένα κλίµα
ασυµφωνίας, θυµού και εχθρότητας, καθώς η µητέρα ένιωθε αστήριχτη
συναισθηµατικά από τον σύζυγό της και προσκολλήθηκε στην κόρη της, ενώ ο
πατέρας από την µεριά του ένιωθε επίσης µόνος και περιθωριοποιηµένος. Η
ψυχολόγος εντοπίζει πολλά στοιχεία από την συστηµική θεωρία («συγχώνευση» στην
σχέση µητέρας και κόρης, παρατήρηση οικογενειακού «τριγώνου», εκποµπή «διπλών
µηνυµάτων» από τους γονείς, λειτουργία της «οικογενειακής προβολικής
διαδικασίας») και εφαρµόζει την οικογενειακή θεραπεία στην οικογένεια αυτή.
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Ο τρόπος που η ψυχική κατάσταση του κοριτσιού αυτού συνδέεται µε τα
γλωσσικά ελλείµµατα που εµφανίζει εκτιµάται ότι βρίσκεται στην σύγχυση και στην
αναστάτωση που της προκαλούν οι διαρκείς επικρίσεις και υποδείξεις των γονιών της
και περισσότερο της µητέρας της, στον φόβο και στην καταθλιπτική της διάθεση, η
οποία της µεταδίδεται από το αρνητικό συναισθηµατικό κλίµα που επικρατεί στις
σχέσεις των γονιών της. Από την πορεία της θεραπείας που ξεκίνησε πρωτίστως µε
την ψυχολογική παρέµβαση σε ολόκληρη την οικογένεια, τα γλωσσικά της
προβλήµατα έδειξαν σαφή βελτίωση, όπως και η ψυχική της κατάσταση, γεγονός που
δείχνει ότι η ειδική γλωσσική διαταραχή στην περίπτωση του παιδιού αυτού
εξαρτιέται άµεσα από τα ψυχολογικά της προβλήµατα (Θεοδωράτου-Μπέκου, 2000).

Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού επισηµάνθηκε ότι η διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής στηρίζεται σε µία σειρά από απλές και συστηµατικές
διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν την συνδροµή ειδικών από διαφορετικούς
επιστηµονικούς κλάδους. Η εστίαση σε αυτά τα δύο σηµεία που αφορούν στην
διαγνωστική διαδικασία κρίνεται ιδανική για µία σύνοψη του κεφαλαίου αυτού. Έτσι,
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάγνωση βασίζεται σε απλές διαδικασίες, επειδή ο
κλινικός ακολουθεί συστηµατικά βήµατα, όπως οι ιατρικές εξετάσεις, τα τεστ
νοηµοσύνης και οι γλωσσικές δοκιµασίες, όµως η αξιολόγηση όλων των στοιχείων
που συγκεντρώνουν δεν είναι το ίδιο απλή διαδικασία. Ο λογοπεδικός συχνά
αντιµετωπίζει προβλήµατα συνοσυρότητας και διαφοροδιάγνωσης, τα οποία δεν είναι
δυνατόν να απαντηθούν άµεσα και µε απόλυτη βεβαιότητα. Η ειδική γλωσσική
διαταραχή διακρίνεται δύσκολα από την απλή καθυστέρηση της οµιλίας στα παιδιά
της προσχολικής ηλικίας, καθώς και από την δυσλεξία στα παιδιά της σχολικής
ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να συνυπάρχει µε δυσλεξίες και µε ψυχολογικά
προβλήµατα. Κατά συνέπεια, πολλές φορές χρειάζεται η συνεργασία περισσότερων
επαγγελµατιών, όπως ψυχολόγου, ψυχιάτρου, ειδικού παιδαγωγού, νευρολόγου, οι
οποίοι ανάλογα µε την ειδικότητά τους µπορούν να προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες
στη διαγνωστική διαδικασία αλλά και κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η
συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για µία σφαιρική και ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση των γλωσσικών προβληµάτων ενός παιδιού, που δεν µπορούν να
θεωρούνται ανεξάρτητα από συνυπάρχουσες δυσκολίες σε άλλους τοµείς της ζωής
του.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4ο
ΑΙΤ ΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Σε προηγούµενο σηµείο της παρούσας εργασίας τονίστηκε ότι η ειδική
γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από µία ανοµοιογένεια όσον αφορά στην
κλινική εικόνα των παιδιών που λαµβάνουν την αντίστοιχη διάγνωση, µε αποτέλεσµα
οι ειδικοί, ερευνητές και κλινικοί της παθολογίας της γλώσσας, να καταφύγουν σε
επιµέρους διαχωρισµούς των παιδιών, τα οποία ενώ πληρούν τα βασικά διαγνωστικά
κριτήρια που τα κατατάσσουν στην κατηγορία της ειδικής γλωσσικής διαταραχής,
εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές στην γλωσσική παραγωγή και κατανόηση ώστε
παράλληλα να ανήκουν και σε κάποιες άλλες υπο-οµάδες, που διακρίνονται ανάλογα
µε την ένταση και την ποιότητα των προβληµάτων που παρατηρούνται στα
συγκεκριµένα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας.
Κάτι παρόµοιο µπορεί να διαπιστώσει κανείς κάνοντας µία σύντοµη αναγωγή
στη βιβλιογραφία σχετικά µε την αιτιολογία της διαταραχής αυτής. Πρόκειται για ένα
πεδίο στο οποίο οι έρευνες που έχουν γίνει δεν επαρκούν για να αποδείξουν την
αιτιολογική σχέση συγκεκριµένων παραγόντων στην παθογένεση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής, καθώς η ύπαρξη πολλών διαφορετικών µορφών της
διαταραχής αυτής καθιστά τους ερευνητές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς στην γενίκευση
των ευρηµάτων τους. Ταυτόχρονα, η ετερογένεια στην εκδήλωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής οδηγεί στην υπόθεση ότι και η αιτιολογία της θα διέπεται από
µία ανάλογη ανοµοιογένεια. Έτσι, παρ’ όλο που οι υποθέσεις και οι έρευνες που
σχεδιάζονται και στοχεύουν στην διερεύνησή τους είναι πολλές, ελάχιστες είναι
αυτές που µπορούν να συµπεράνουν µε βεβαιότητα την αιτιολογική σύνδεση των
παραγόντων που µελετούν.
Το ζήτηµα αυτό που προκύπτει απασχολεί περισσότερο τους θεωρητικούς –
ερευνητές της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η
ανάπτυξη µίας επιστηµονικής θεωρίας χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αιτιότητα,
οπότε για αυτούς η ανακάλυψή της αποτελεί ζήτηµα µέγιστης σηµασίας. Όσον αφορά
στους επαγγελµατίες κλινικούς, οι οποίοι αντιµετωπίζουν στην πράξη τα παιδιά µε
αυτή τη διαταραχή, τους αρκεί να διαθέτουν κάποια ασφαλή διαγνωστικά κριτήρια
που να τους επιτρέπουν να αναγνωρίσουν τα παιδιά που εµφανίζουν κάποια
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γλωσσικά προβλήµατα και να τα κατατάξουν στην κατηγορία της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής.
Παρ’ όλο που η διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής µπορεί να
πραγµατοποιείται χωρίς να έχει γίνει ακόµα σαφής η προέλευσή της, η διερεύνηση
των παραγόντων που συµβάλλουν στην εµφάνισή της συνεχίζει να απασχολεί
πολλούς ερευνητές. Προκειµένου να γίνουν κατανοητές όλες οι σύγχρονες απόψεις
που φιλοδοξούν -η κάθε µία από τη δική της πλευρά- να εξηγήσουν την εµφάνιση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής σε ένα ποσοστό περίπου 7% του γενικού πληθυσµού,
στη συνέχεια θα περιγραφούν µε βάση τέσσερις άξονες.
µία θεωρία υπέρ των «παραγόντων

Ο πρώτος κάνει λόγο για

επικινδυνότητας» για την διαταραχή αυτή, καθώς η περιπλοκότητά της δεν επιτρέπει
ακόµα την αναγωγή σε ακριβείς σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των ευρηµάτων των
ανάλογων ερευνών, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει ένα ζήτηµα
που απασχολεί χρόνια τους θεωρητικούς πολλών επιστηµονικών κλάδων, και
αναφέρεται στον ρόλο των γενετικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων στην
εµφάνιση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Έτσι, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
µελετών που έχουν ως επίκεντρο την εξέταση των οικογενειών των παιδιών που
εκδηλώνουν την ειδική γλωσσική διαταραχή, προκειµένου να ανακαλύψουν κοινά
στοιχεία µεταξύ των συγγενών τους, τα οποία να αποδεικνύουν την γενετική
προδιάθεση για την διαταραχή, καθώς και τα αποτελέσµατα ερευνών που διερευνούν
πώς επηρεάζεται η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών από τα ανάλογα ερεθίσµατα που
τους παρέχονται στο περιβάλλον τους. Τέλος, περιγράφονται τα δεδοµένα
ψυχοφυσιολογικών µελετών, που πρεσβεύουν την ύπαρξη ανατοµικών και
λειτουργικών διαφορών στον εγκέφαλο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
Μία από τις επικρατούσες θεωρίες για την αιτιολογία της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής κάνει λόγο για την ύπαρξη κάποιων κοινών αιτιολογικών παραγόντων για
την κάθε υποκατηγορία της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, ενώ υπάρχει και η άποψη
εκείνων των ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η διαταραχή αυτή εµφανίζεται µε µία
τυχαία διασπορά στον γενικό πληθυσµό, εξαιτίας διαφορετικών σε κάθε περίπτωση
παραγόντων. Έτσι, η αιτιολογία της σε κάθε παιδί θα είναι διαφορετική, ως
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αποτέλεσµα της µοναδικής αλληλεπίδρασης συγκεκριµένων παραγόντων, γενετικών
και περιβαλλοντικών.
Η αναγωγή σε επιδηµιολογικές µελέτες της ειδικής γλωσσικής διαταραχής θα
µπορούσε να αποτελέσει έναν ασφαλή τρόπο για να ελεγχθούν αυτές οι δύο
διαφορετικές υποθέσεις, καθώς προσφέρουν σηµαντικά στοιχεία για τους παράγοντες
που πιθανόν να επηρεάζουν την εµφάνισή της. Όπως έχει ήδη τονιστεί και σε αυτή
την περίπτωση παρατηρείται σηµαντική ασυµφωνία στα ευρηµάτων των ερευνών.
Για το λόγο αυτό, µία νέα προοπτική που ανακύπτει στη σύγχρονη βιβλιογραφία
κάνει λόγο για «παράγοντες επικινδυνότητας» (risk factors), επιχειρώντας να
αποδεσµευτεί από τους περιορισµούς που επιβάλλει η κανονιστική διερεύνηση της
αιτιολογίας στην ειδική γλωσσική διαταραχή. Οι παράγοντες επικινδυνότητας δεν
ταυτίζονται µε τους αιτιολογικούς παράγοντες, µε την έννοια ότι η εµφάνιση της
διαταραχής δεν θεωρείται αναµενόµενη και απαραίτητη όταν συντρέχουν αυτοί οι
παράγοντες. Η χρησιµοποίηση του όρου υποδηλώνει ότι όταν κάποιοι από τους
συντελεστές επικινδυνότητας εµφανίζονται στο περιβάλλον ενός παιδιού, τότε αυτό
έχει περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσει την ειδική γλωσσική διαταραχή από ότι
ένα άλλο παιδί που δεν έχει τέτοιους παράγοντες στο περιβάλλον του.
Οι επιστήµονες που ασχολούνται µε την ανακάλυψη των παραγόντων
επικινδυνότητας για την ειδική γλωσσική διαταραχή σχεδιάζουν έρευνες που θέτουν
ως αντικείµενό τους τη µελέτη των οικογενειών των παιδιών που εµφανίζουν την
διαταραχή αυτή, µε στόχο να εξακριβώσουν αν εµφανίζεται συχνότερα µέσα στις
οικογένειες ή παρουσιάζεται µε την ίδια συχνότητα και σε παιδιά χωρίς παρόµοιο
οικογενειακό ιστορικό. Για αυτό το λόγο, ως δείγµα επιλέγονται οµάδες ανθρώπων
που συνδέονται µε κάποιο βαθµό συγγένειας µεταξύ τους –κατά προτίµηση συγγενείς
πρώτου και δεύτερου βαθµού- και έχουν ως κοινό παρονοµαστή την εκδήλωση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Ταυτόχρονα, εξαιρετικής σηµασίας αποδεικνύονται
τα ευρήµατα των ερευνών σε δίδυµα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, και
ιδιαίτερα οι περιπτώσεις των µονοζυγωτικών διδύµων επειδή έχουν ακριβώς το ίδιο
γενετικό υλικό, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να συγκρίνουν τα
χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών και να εξακριβώσουν αν και σε ποιο βαθµό τα
ελλείµµατα που εµφανίζουν είναι στο σύνολό τους κληρονοµικά.
Έτσι, οι έρευνες καταλήγουν σε κάποιους παράγοντες οι οποίοι δείχνουν να
εµφανίζονται συχνότερα στα παιδιά που εκδηλώνουν την ειδική γλωσσική διαταραχή,
και οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Ένα µεγάλο µέρος των παραγόντων
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επικινδυνότητας περιλαµβάνει στοιχεία που αντλούνται από επιδηµιολογικές µελέτες,
όπως το φύλο του παιδιού, και από το οικογενειακό ιστορικό της οικογένειας, δηλαδή
τη συχνότητα εµφάνισης της διαταραχής σε συγγενείς, και από τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά της οικογένειας, για παράδειγµα την µόρφωση και την εργασία των
γονέων. Επιπλέον, υπάρχουν τα ευρήµατα ερευνών που αναφέρονται στην
βιβλιογραφία ως «προγεννητικοί» (prenatal risk factors), και σχετίζονται µε
περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης, όπως η έκθεση της µητέρας σε
διάφορες

ασθένειες.

Κάποιες

άλλες

έρευνες

περιστρέφονται

γύρω

από

«περιγεννητικούς» παράγοντες (perinatal risk factors), οι οποίοι αφορούν στα
γεγονότα που έπονται της γέννησης και µπορεί να επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη
του παιδιού, όπως η διάρκεια του θηλασµού από τη µητέρα. Στη συνέχεια,
παρατίθενται αποτελέσµατα των αντίστοιχων ερευνών για την κατανόηση των
παραγόντων επικινδυνότητας για την ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ξεκινώντας από το φύλο του παιδιού, οι πιο πολλές έρευνες καταλήγουν ότι
υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες εµφάνισης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής
στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, χωρίς όµως η διαφορά αυτή να αποδεικνύεται
πάντα στατιστικά σηµαντική. Μία πιθανή εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί στο
γεγονός ότι τα αγόρια λαµβάνουν συχνότερα µία τέτοια διάγνωση, εντάσσεται στα
πλαίσια της θεωρίας ότι τα κορίτσια γενικά αποδεικνύονται πιο ικανοί οµιλητές από
ότι τα αγόρια, µία πρόταση που, όµως, δεν έχει στηριχθεί ακόµα από ανάλογα
ευρήµατα ερευνών, και κατά συνέπεια δεν µπορεί να θεωρείται αξιόπιστη. Επιπλέον,
υπάρχει και η πρόταση που υποστηρίζει την διανοµή διαφορετικών γλωσσικών
δεξιοτήτων στα τα δύο φύλα, γεγονός που θα καθιστά τα αγόρια πιο ικανά σε
κάποιους τοµείς κατάκτησης της γλώσσας και τα κορίτσια σε κάποιους άλλους.
Ωστόσο, ούτε και αυτή η υπόθεση δεν επαληθεύεται από τις περισσότερες έρευνες, οι
οποίες παρατηρούν ότι η απόδοση των δύο φύλων στις ίδιες δοκιµασίες δεν
παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές. Εποµένως, το φύλο του παιδιού δεν θεωρείται
ισχυρός παράγοντας επικινδυνότητας, και ίσως η διαφορά που εµφανίζεται να είναι
αποτέλεσµα της επιλογής του δείγµατος και της αδυναµίας προσβασιµότητας στον
πληθυσµό µε την διαταραχή αυτή.
Ένας ισχυρός παράγοντας επικινδυνότητας για την ειδική γλωσσική
διαταραχή αποδεικνύεται η ύπαρξή της σε άλλα µέλη της οικογένειας, και µάλιστα
όταν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθµού οι πιθανότητες ένα παιδί να εκδηλώσει
διαταραχές λόγου αυξάνονται σηµαντικά. Σε κάποιες έρευνες το ποσοστό των
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παιδιών που έχουν γονείς ή αδέλφια µε ειδική γλωσσική διαταραχή αγγίζει το 65%,
ενώ σε άλλες αυτό περιορίζεται σηµαντικά, αναγνωρίζοντας µία στατιστικά
σηµαντική συσχέτιση µόνο ανάµεσα στο ιστορικό του πατέρα και όχι αυτό της
µητέρας (Tomblin et al, 1997). Περισσότερα ευρήµατα των ερευνών που
αποδεικνύουν το φαινόµενο της συγκέντρωσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής
µέσα σε οικογένειες (familial aggregation) θα παρουσιαστούν παρακάτω στο ίδιο
κεφάλαιο.
Αντικείµενο ερευνών αποτελεί και το κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο των
γονέων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, το µορφωτικό τους επίπεδο, ο
αριθµός των µελών της οικογένειας και η σειρά γέννησης. Παρ’ όλο που στο σύνολό
τους οι έρευνες αυτές δεν χαρακτηρίζονται από απόλυτη οµοιογένεια, οι
περισσότερες από αυτές υπογραµµίζουν την ύπαρξη διαφορών στις οικογένειες των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και σε εκείνες των παιδιών µε τυπική
γλωσσική ανάπτυξη, όµως δεν αρκούν για να αναγάγουν κάποιο από αυτά τα
χαρακτηριστικά σε αιτιολογικούς παράγοντες για την υπό µελέτη διαταραχή.
Συγκεκριµένα, η µόρφωση των γονέων των παιδιών αυτών φαίνεται να είναι
χαµηλότερη από ότι των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, ενώ το ίδιο ισχύει
και για την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Παρ’ όλο που οι έρευνες σε αυτό
το πεδίο δεν είναι αρκετές, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή προέρχονται
συχνότερα από ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να
συνδυαστεί και µε τον αριθµό των µελών της οικογένειας, καθώς παρατηρείται
µεγαλύτερη εµφάνιση της διαταραχής σε πολυπληθείς οικογένειες, και µε την σειρά
γέννησης. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι πιθανότερο να έχουν
γεννηθεί αργότερα από ότι τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Όπως αναφέρει ο
Tomblin (1990), ιδιαίτερη σηµασία διαδραµατίζει η εκπαίδευση των γονέων, καθώς
στην βιβλιογραφία υπάρχει έντονη η τάση να θεωρούνται παρεπόµενα της χαµηλής
µόρφωσης το χαµηλό οικονοµικο-κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας και η γέννηση
πολλών παιδιών.
Προχωρώντας στους προγεννητικούς παράγοντες επικινδυνότητας, οι οποίοι
περιλαµβάνουν τις στάσεις των γονέων πριν τη γέννηση του παιδιού, οι έρευνες
αποκαλύπτουν κάποιες ασθένειες της µητέρας που σχετίζονται θετικά µε την
εµφάνιση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Το κάπνισµα από τη µητέρα βρέθηκε
ότι επηρεάζει σηµαντικά τις πιθανότητες ένα παιδί να παρουσιάσει την ειδική
γλωσσική διαταραχή, ενώ µειωµένη επίδραση φαίνεται ότι έχουν η χρήση αλκοόλ και
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ναρκωτικών ουσιών. Όµως, εκτός από τη µητέρα, και το κάπνισµα του πατέρα
συνδέεται αρνητικά µε την διαταραχή αυτή, ενώ παρ’ όλες τις προσπάθειες που
έγιναν από τους ερευνητές να εξοµαλύνουν τη διαφορά αυτή -βασιζόµενοι στην
υπόθεση ότι το επίπεδο µόρφωσης σχετίζεται µε το κάπνισµα- δεν κατόρθωσαν να
µειώσουν τα επίπεδα της διαφοράς, σε αντίθεση µε την περίπτωση της µητέρας, που
µετά από αυτή την αλλαγή το ποσοστό έπαψε να είναι στατιστικά σηµαντικό.
Επιπλέον, ερευνώνται και οι ασθένειες από τις οποίες µπορεί να πάσχει η µητέρα
κατά τη διάρκεια της κύησης και οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την γλωσσική
ανάπτυξη του παιδιού. Οι έρευνες σε αυτήν την κατεύθυνση δεν αποκαλύπτουν
σηµαντικές συνδέσεις, εκτός από την περίπτωση του θυροειδισµού και κάποιων
σεξουαλικά µεταδιδόµενων ασθενειών (Tomblin, Smith, & Zhang, 1997), και της
τοξιναιµίας –ασθένεια της εγκυµοσύνης που εκδηλώνεται µε υψηλή πίεση του
αίµατος, κατακράτηση υγρών και ύπαρξη πρωτεϊνών στα ούρα (Bishop, 1997).
Όσον αφορά στους περιγεννητικούς παράγοντες επικινδυνότητας, και σε
αυτήν την περίπτωση δεν έχουν βρεθεί στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και των παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε τις συνθήκες γέννησης των παιδιών
και συµπεριφορές των µητέρων τους κατά τους πρώτους µήνες της ζωής τους. Έτσι,
το βάρος του µωρού, ο τρόπος γέννησής του (µε φυσιολογικό τοκετό ή µε καισαρική
τοµή), η αρχή των πόνων του τοκετού και η διάρκειά του δεν βρέθηκαν να διαφέρουν
µεταξύ των µητέρων των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και εκείνων µε την
ειδική γλωσσική διαταραχή. Το ίδιο ισχύει για τις διάφορες επιπλοκές του τοκετού, οι
οποίες δεν είναι περισσότερες στην περίπτωση των παιδιών µε την υπό µελέτη
διαταραχή, ώστε να πιθανολογείται κάποια αιτιακή τους σύνδεση. Ο µόνος
συντελεστής που βρέθηκε ότι έχει κάποια επίδραση στην εµφάνιση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής είναι ο θηλασµός από την µητέρα και η διάρκειά του.
Συγκεκριµένα, πολλές έρευνες έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη ενός στατιστικά
σηµαντικού ποσοστού παιδιών µε την διαταραχή αυτή, τα οποία έχουν δεχθεί
θηλασµό για λιγότερους από εννέα µήνες. Επιπλέον, στην βιβλιογραφία αναφέρεται
έντονα η σηµασία του θηλασµού για την συνολική γνωστική ανάπτυξη του βρέφους.
Συµπερασµατικά,

θα

έλεγε

κανείς

ότι

οι

ισχυρότεροι

παράγοντες

επικινδυνότητας για την ειδική γλωσσική διαταραχή αποδεικνύονται το οικογενειακό
ιστορικό παρουσίας της σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού, το χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, το κάπνισµα και των δύο γονέων κατά την διάρκεια
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της κύησης, και τέλος, η µικρή χρονική διάρκεια του θηλασµού του βρέφους. Οι
περισσότερες έρευνες συγκλίνουν σε αυτούς τους παράγοντες, όµως, δεν έχουν
φτάσει σε τέτοιο σηµείο συµφωνίας, ώστε να µπορούν µε βεβαιότητα να απορρίψουν
την ουσιώδη συνεισφορά κάποιων άλλων από αυτούς που προαναφέρθηκαν. Οι
ερευνητές επισηµαίνουν ότι τα παιδιά που στο ιστορικό τους περιέχονται κάποιοι από
αυτούς έχουν αυξηµένες πιθανότητες να εµφανίσουν τη διαταραχή, χωρίς να γίνεται
καµία προσπάθεια να αναχθούν σε αίτια εµφάνισης της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής. Έτσι, οι παράγοντες επικινδυνότητας, επισηµαίνοντας κάποιες οµάδες
«υψηλού κινδύνου», βοηθούν και προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της
καλύτερης διάγνωσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Β. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι παράγοντες επικινδυνότητας, έτσι όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω,
λειτουργούν ως αφετηρία για την δηµιουργία υποθέσεων για την αιτιολογία της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Από την παρατήρηση ότι το ιστορικό γλωσσικών
διαταραχών στα µέλη της οικογένειας ενός παιδιού αποτελεί µία ένδειξη για την
εµφάνιση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, προκύπτει η υπόθεση για µία διαταραχή
µε γενετική αιτιολογία. Η υπόθεση αυτή κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, µε
αποτέλεσµα η ειδική γλωσσική διαταραχή να χαρακτηρίζεται από κάποιους
θεωρητικούς ως «γενετική εξελικτική διαταραχή».
Προς αυτήν την κατεύθυνση οδηγούν τα αποτελέσµατα ερευνών που
ξεκίνησαν να διενεργούνται από την δεκαετία του 1980 σε οικογένειες, µε αφορµή
την ύπαρξη ενός παιδιού µε ειδική γλωσσική διαταραχή, όµως οι περισσότερες από
αυτές έχουν µεθοδολογικά µειονεκτήµατα που δεν τις καθιστούν ιδιαίτερα αξιόπιστες
σήµερα. Νεότερες έρευνες αποκαλύπτουν µεγαλύτερα ποσοστά για τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή που έχουν κάποιον άλλο συγγενή πρώτου βαθµού µε
κάποιο γλωσσικό πρόβληµα από ότι στις οικογένειες των παιδιών χωρίς παρόµοιο
ιστορικό. Συγκεκριµένα, έρευνα των Neils και Aram (1986) αναφέρει ότι ένα
ποσοστό 20% των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είχαν κάποιον άλλο
συγγενή µε γλωσσικά προβλήµατα, σε αντίθεση µε ένα ποσοστό της τάξεως του 3%
για τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη (Neils & Aram, 1986). Επιπλέον, έρευνα
των Tallal, Ross και Curtiss (1989a) δείχνει ποσοστό 39% υπέρ οικογενειακού
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ιστορικού και 19% για την οµάδα των παιδιών χωρίς οικογενειακό ιστορικό (Tallal,
Ross & Curtiss, 1989a).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των van der Lely και Stollwerck
(1996), επειδή εξετάζει την εµφάνιση της γραµµατικής ειδικής γλωσσικής διαταραχής
σε πολλές οικογένειες. Σε αυτήν την έρευνα φαίνεται ότι τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή σε ποσοστό 77,8% διαθέτουν οικογενειακό ιστορικό εµφάνισης
γλωσσικών προβληµάτων και προβληµάτων ανάγνωσης, σε αντίθεση µε το µόλις
28,57% που ισχύει για τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Μάλιστα ελέγχοντας
τα ποσοστά των γονέων µε κάποιου είδους γλωσσικό πρόβληµα, βρέθηκε ότι το
70,58% των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είχαν έναν γονέα, ανεξαρτήτως
φύλου, µε τέτοιο πρόβληµα. Έτσι, οι ερευνητές τάσσονται υπέρ της θεωρίας για την
κληρονοµικότητα της εν λόγω διαταραχής, η οποία φαίνεται να έχει και
αυτοχρωµοσωµατικό χαρακτήρα (van der Lely & Stollwerck, 1996).
Ωστόσο, οι ερευνητές συνεχίζουν να είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στην
ερµηνεία των διαφορών που φανερώνουν τα ποσοστά αυτά, καθώς υπάρχουν και οι
έρευνες µε αντίθετα ευρήµατα, όπως αυτές των Tallal, Townsend, Curtiss και
Wulfeck (1991) και των Tomblin και Buckwalter (1994), στις οποίες φαίνεται ότι σε
ποσοστά 35% και 58% αντίστοιχα, δεν υπάρχει κανένα µέλος της οικογένειας -εκτός
από το υπό µελέτη παιδί- που να έχει εµφανίσει στο παρελθόν κάποιο γλωσσικό
πρόβληµα. Έτσι, αυτό που απασχολεί πλέον τους ερευνητές είναι να αξιολογήσουν
σωστά τα αντιφατικά τους ευρήµατα, που άλλοτε εµφανίζουν αυξηµένη οικογενειακή
συγκέντρωση στην ειδική γλωσσική διαταραχή, ενώ άλλοτε ποσοστά που
περιορίζουν την ειδική γλωσσική διαταραχή στο επίπεδο των παιδιών που
συµµετέχουν στην έρευνα (Leonard, 2000).
Οι ερµηνείες που προτείνουν οι Tomblin και Buckwalter (1994) είναι ότι
µπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αιτίες για την ειδική γλωσσική διαταραχή, οι
οποίες να περιλαµβάνουν και τις γενετικές θεωρίες µεταξύ άλλων, ή ότι σε όλες τις
περιπτώσεις ισχύει η γενετική υπόθεση, όµως προκειµένου να εκδηλωθεί η διαταραχή
χρειάζεται και η µεσολάβηση άλλων παραγόντων. Για να γίνει δεκτή η πρώτη
ερµηνεία θα πρέπει να αποδειχθεί ότι για την εµφάνιση κάποιων µορφών της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής θα ευθύνονται γενετικοί παράγοντες, ενώ για άλλες µορφές
όχι, δηλαδή ότι είναι και γενετικά ανοµοιογενής διαταραχή. Έρευνες που
παρακολουθούν την απευθείας µετάδοση της διαταραχής από τον γονέα στο παιδί
µπορούν να αποδείξουν µία τέτοια υπόθεση. Ιδιαίτερα σηµαντική προς αυτήν την
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κατεύθυνση είναι η έρευνα των Gopnik και Crago (1991), οι οποίοι ανακάλυψαν σε
µία οικογένεια ότι το 53% των µελών της είχε σηµαντικά γλωσσικά προβλήµατα, ενώ
για το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά αντιστοιχούσε και ένας γονέας µε το ίδιο
πρόβληµα (Gopnik και Crago, 1991). Επιπλέον, οι Lahey και Edwards (1995)
παρατήρησαν ότι τα παιδιά που είχαν ειδική γλωσσική διαταραχή µε περισσότερα
προβλήµατα στην γλωσσική παραγωγή προέρχονταν συχνότερα από οικογένειες µε
παρόµοια προβλήµατα σε σχέση µε άλλα παιδιά που αντιµετώπιζαν δυσκολίες στην
γλωσσική παραγωγή και κατανόηση ταυτόχρονα (Leonard, 2000).
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα για
κάποιες από τις µορφές της ειδικής γλωσσικής διαταραχής να ισχύει η γενετική
υπόθεση, µε την ύπαρξη ενός κυρίαρχου γονιδίου που ελέγχει την µετάδοση της
διαταραχής. Τα µέχρι τώρα στοιχεία δεν είναι ακόµα σε θέση να κάνουν λόγο µε
βεβαιότητα για ένα τέτοιο γονίδιο, καθώς χρειάζονται έρευνες που να αποδεικνύουν
µία διαφορά στο γενετικό υπόστρωµα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και
των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, που να τα διαχωρίζει και ταυτόχρονα να
παραπέµπει στην ύπαρξη συγκεκριµένων γονιδίων που ευθύνονται για τα
διαφορετικά ελλείµµατα στην γλωσσική παραγωγή και κατανόηση των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ο προσφορότερος τρόπος για

να ελεγχθεί η δεύτερη πιθανή ερµηνεία

αποτελεί η µελέτη διδύµων, και µάλιστα µονοζυγωτικών, επειδή διαθέτουν ίδιο
γενετικό υλικό σε ποσοστό 100%. Η διαφορά στην αναλογία των µονοζυγωτικών και
διζυγωτικών διδύµων που παρουσιάζουν και τα δύο παιδιά ειδική γλωσσική
διαταραχή θα αντανακλά τη συνεισφορά των γενετικών παραγόντων, περιορίζοντας
ταυτόχρονα την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. Πράγµατι, η έρευνα
των Lewis και Thompson (1991) διαπιστώνει ότι σε µονοζυγωτικά ζευγάρια το
ποσοστό εµφάνισης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής και στα δύο αδέλφια είναι
75%, ενώ για τα διζυγωτικά µόνο 32%. Παρόµοια ευρήµατα έχουν να επιδείξουν και
άλλες έρευνες, όπως αυτή της Bishop (1995), η οποία βρήκε ακόµα πιο αυξηµένο το
ποσοστό των µονοζυγωτικών διδύµων µε ειδική γλωσσική διαταραχή, 82%, έναντι
38% για τα διζυγωτικά ζευγάρια (Palmour, 1997), και του Tomblin (1996), που
αναφέρει ένα ποσοστό 62% για τα µονοζυγωτικά δίδυµα παιδιά και µόνο 37% για τα
διζυγωτικά (Tomblin, 1996).
Εποµένως, και από τα ευρήµατα των ερευνών στα δίδυµα παιδιά φαίνεται να
στηρίζεται η υπόθεση για την µεσολάβηση ενός γενετικού παράγοντα στην εκδήλωση
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της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, καθώς οι περισσότερες έρευνες βρίσκουν
αυξηµένο αριθµό ατόµων µέσα στην ίδια οικογένεια µε κάποιου είδους γλωσσικό
πρόβληµα. Επιπλέον, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και η υπόθεση των Gopnik και
Crago (1991) για την µεσολάβηση κάποιου αυτοχρωµοσωµατικού κυρίαρχου
παράγοντα, ο οποίος ευθύνεται για τις δυσκολίες στις συγκεκριµένες λειτουργίες της
γλώσσας και την διαφορετική γενετική βάση για κάθε τύπο της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής, όπως απέδειξαν χαρακτηριστικά οι van der Lely και Stollwerck (1996)
για την περίπτωση της γραµµατικής ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Όµως, παρ’ όλο
που οι περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της γενετικής αιτιολογίας της
διαταραχής αυτής, δεν παύουν να υφίστανται οι αντίθετες απόψεις που αµφισβητούν
τον µεθοδολογικό σχεδιασµό των ανάλογων ερευνών και τα συµπεράσµατά τους,
εξαιτίας του µικρού δείγµατος κάποιων από αυτών και του ανακριβούς καθορισµού
των γλωσσικών προβληµάτων των συγγενών που περιλαµβάνονταν στο δείγµα.
Αναµφισβήτητα, η θεωρία για την γενετική αιτιολογία της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής χρειάζεται περισσότερες έρευνες για την πλήρη αποδοχή της, αλλά οι ήδη
υπάρχουσες επαρκούν για την µερική στήριξή της.
Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Από τις έρευνες που έγιναν σε δίδυµα αδέλφια για να διαπιστωθεί η γενετική
προδιάθεση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής αποδείχθηκε ότι τα µονοζυγωτικά
δίδυµα παιδιά δεν παρουσιάζουν την διαταραχή αυτή µε ποσοστό 100% όπως θα
περίµενε κανείς, αναλογιζόµενος το πανοµοιότυπο γενετικό τους υλικό. Εποµένως,
πρέπει να αναρωτηθεί κανείς για την µεσολάβηση και άλλων παραγόντων στην
εκδήλωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, οι οποίοι θα σχετίζονται µε το
περιβάλλον στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους.
Τέτοιες επιδράσεις παρουσιάστηκαν παραπάνω, όταν καταγράφηκαν οι παράγοντες
επικινδυνότητας για την ειδική γλωσσική διαταραχή, και περιελάµβαναν στοιχεία από
την µελέτη κάποιων κοινωνικών χαρακτηριστικών των γονέων και της οικογένειας,
καθώς και τους προγεννητικούς και περιγεννητικούς παράγοντες, που αφορούν στις
συνήθειες της µητέρας κατά την διάρκεια της κύησης και τα γεγονότα γύρω από τον
τοκετό.
Ωστόσο, ο παράγοντας αυτός που µπορεί να συνδέεται αιτιολογικά µε την
ειδική γλωσσική διαταραχή είναι η ποιότητα της λεκτικής επικοινωνίας που
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αναπτύσσεται στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, η ποιότητα των γλωσσικών
ερεθισµάτων που παρέχουν οι γονείς και οι άλλοι συνοµιλητές στο παιδί ( language
input). Οι ερευνητές µελετώντας το γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού επιδιώκουν να
διερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της λεκτικής συµπεριφοράς των γονέων που
διαφέρουν στις οικογένειες των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και στις
οικογένειες των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, και που µπορεί να εξηγούν
την εµφάνιση της διαταραχής σε κάποια παιδιά και όχι σε άλλα, όταν αυτά ζουν στο
ίδιο περιβάλλον και γίνονται δέκτες των ίδιων γλωσσικών ερεθισµάτων.
Οι έρευνες σε αυτό το πεδίο ξεκίνησαν µε τις υποθέσεις ότι τα παιδιά
εµφανίζουν την ειδική γλωσσική διαταραχή όταν δεν ενθαρρύνονται να µιλούν στο
σπίτι, επειδή υπάρχει πάντα κάποιος άλλος να µιλήσει αντί για αυτά, ή ότι ο λόγος
στον οποίο εκτίθενται είναι κατά κάποιον τρόπο ανεπαρκής. Έτσι, επιχειρείται να
δοθεί απάντηση σε ερωτήµατα που προκύπτουν, όπως αν η λεκτική συµπεριφορά των
γονέων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και των παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα είναι διαφορετική, µήπως δεν είναι η αιτία εµφάνισης της διαταραχής,
αλλά το αποτέλεσµά της, καθώς και αν µία τέτοια διαφορά οφείλεται στην ύπαρξη
γλωσσικών προβληµάτων στους ίδιους τους γονείς, τότε ίσως για την ειδική
γλωσσική διαταραχή που εκδηλώνει το παιδί να ευθύνεται η κληρονοµικότητα και
όχι το φτωχό γλωσσικό εισερχόµενο.
Ο Leonard (2000) κάνει µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από το
θέµα αυτό, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις έρευνες που συγκρίνουν την λεκτική
συµπεριφορά των γονέων και άλλων συνοµιλητών απέναντι στα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή µε εκείνες που χρησιµοποιούν ως οµάδες ελέγχου, είτε τα
παιδιά µε την ίδια χρονολογική ηλικία είτε τα παιδιά µε το ίδιο επίπεδο γλωσσικής
ανάπτυξης. Στην περίπτωση που εξετάζεται η αλληλεπίδραση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή µε τους γονείς τους σε σύγκριση µε εκείνη των παιδιών µε την
ίδια χρονολογική ηλικία, αποκαλύπτεται ένα δίληµµα που απασχολεί όλους τους
γονείς των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή. Έχοντας να αντιµετωπίσουν τα
γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών τους, πρέπει να αποφασίσουν αν ο τρόπος µε τον
οποίο τους απευθύνονται θα πρέπει να είναι ανάλογος µε την ηλικία τους ή σε
συµφωνία µε τις µειωµένες γλωσσικές τους ικανότητες.
Μία έρευνα των Wulbert, Inglis, Kriegsman και Mills (1975) αναφέρει ότι οι
µητέρες των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή αλληλεπιδρούσαν λιγότερο
συχνά από ότι οι µητέρες των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και µάλιστα
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ήταν πιο πιθανό να φωνάξουν στα παιδιά τους, παρά να συζητήσουν µε αυτά.
Παρόµοια ευρήµατα παρουσιάζει και η έρευνα των Siegel, Cunningham και van der
Spuy (1979), οι οποίοι µελέτησαν το παιχνίδι µητέρας και παιδιού και παρατήρησαν
ότι στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή οι µητέρες ήταν περισσότερο
κατευθυντικές, ενώ τα παιδιά αυτά ανταποκρίνονταν λιγότερο από ότι τα συνοµήλικά
τους, και αν δεν έβρισκαν ανταπόκριση παραιτούνταν πιο γρήγορα. Περισσότερες
οµοιότητες στην αλληλεπίδραση των µητέρων µε τα παιδιά τους προέκυψαν από µία
έρευνα των Laferriere και Cirrin (1984), οι οποίοι σηµείωσαν ότι οι µητέρες των
παιδιών µε φυσιολογική ανάπτυξη τους έκαναν πιο συχνά ανοικτές ερωτήσεις, χωρίς
να κατευθύνουν τις απαντήσεις των παιδιών τους, κάτι που απουσίαζε από την οµάδα
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο έρευνες του Friel-Patti (1976, 1978),
ο οποίος δίνει έµφαση στην οπτική επαφή µεταξύ µητέρας και παιδιού κατά τη
διάρκεια της οµιλίας. Παρ’ όλο που η συνολική οπτική επαφή που είχαν οι µητέρες
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή µε τα παιδιά τους ήταν µεγαλύτερη, όταν
συγκρίθηκε ο χρόνος που κοιτούσαν τα παιδιά τους ενώ ταυτόχρονα τους µιλούσαν
αποδείχθηκε χαµηλότερος από των µητέρων της οµάδας ελέγχου. Όσον αφορά στα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, και στις δύο περιπτώσεις η οπτική τους επαφή
µε τις µητέρες τους ήταν περιορισµένη σε σχέση µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη (Leonard, 2000).
Σε έναν έλεγχο της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή µε τους δασκάλους τους, οι Bruck και Ruckenstein (1978) και ο FriedOken (1981), βρήκαν ότι όταν οι δάσκαλοι µιλούσαν στα παιδιά αυτά
χρησιµοποιούσαν µικρότερες προτάσεις, έκαναν περισσότερες επαναλήψεις των
λεγοµένων τους και περισσότερες ερωτήσεις που απαιτούσαν µονολεκτικές
απαντήσεις. Προκειµένου να ελεγχθεί η υπόθεση ότι αυτού του είδους τα γλωσσικά
ερεθίσµατα δεν είναι η αιτία της εµφάνισης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, αλλά
συνέπεια της προσπάθειας των συνοµιλητών να εναρµονιστούν µε τις γλωσσικές
ικανότητες των παιδιών αυτών, και ότι η αλλαγή αυτή ανταποκρίνεται στις
πραγµατικές δυνατότητές τους και όχι στην γενική αντίληψη των ατόµων αυτών για
τον τρόπο που θα πρέπει να τους µιλούν, ο Newhoff (1977) χρησιµοποίησε γυναίκες
τις οποίες δεν γνώριζαν τα παιδιά, και παρατήρησε ότι έτειναν να εκφέρουν πιο απλές
προτάσεις στην συνοµιλία τους µε τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή από ότι
µε τα παιδιά της οµάδας ελέγχου. Ο Robinson (1977) προχώρησε ακόµα παραπέρα
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σηµειώνοντας ότι διαφορές παρατηρούνταν µόνο όταν γινόταν χρήση ενός µη
συνηθισµένου τύπου ερωτήσεων. Έτσι, ο Robinson καταλήγει ότι οι σηµαντικές
διαφορές στην συνδιαλλαγή των γυναικών µε τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή υφίστανται από τη στιγµή που εξοικειώνονται µε τα γλωσσικά
προβλήµατα των παιδιών αυτών.
Τα ευρήµατα των ερευνών που προαναφέρθηκαν συγκλίνουν προς το
συµπέρασµα ότι είναι πιθανότερο η λεκτική συµπεριφορά των συνοµιλητών των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή να εµφανίζεται απλοποιηµένη και µε
περιορισµένες απαιτήσεις, ως αποτέλεσµα της προσπάθειάς τους να προσαρµοστούν
στις µειωµένες γλωσσικές ικανότητες που επιδεικνύουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή ή αποτέλεσµα του προϊδεασµού τους για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει
να τους µιλήσουν.
Ωστόσο, κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµενο αυτές οι
απλοποιήσεις να επιδεινώνουν µε τη σειρά τους τα γλωσσικά προβλήµατα των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή. Επειδή, λοιπόν, αυτός ο απλοποιηµένος
λόγος µοιάζει µε εκείνον που χρησιµοποιείται κατά κανόνα στα µικρότερης ηλικίας
παιδιά, οι ερευνητές άρχισαν να συγκρίνουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν τα παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή µε τους γονείς τους και µε άλλους ενήλικες, µε τα
αντίστοιχα πρότυπα αλληλεπίδρασης των παιδιών µε µικρότερη ηλικία και ίδια
γλωσσική ηλικία.
Τα αποτελέσµατα αυτού του είδους των ερευνών είναι σε µεγάλο βαθµό
αντιφατικά, καθώς οι περισσότερες βρίσκουν ότι οι µητέρες των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή παράγουν κατά µέσο όρο τον ίδιο τύπο αλληλεπίδρασης µε τα
παιδιά τους σε σχέση µε τις µητέρες των µικρότερων σε ηλικία παιδιά, όσον αφορά
στην χρήση της επανάληψης και της σηµασιολογικής προέκτασης των λεγοµένων
των παιδιών τους, στην ακρίβεια και των απαντήσεων σε ερωτήσεις των παιδιών,
στην έκφραση απαιτήσεων και οδηγιών προς αυτά, στις προτροπές τους για παροχή
πληροφοριών και διευκρινήσεων. Μία σηµαντική διαφορά που παρατηρούν οι
Nelson, Welsh, Camarata, Butkovsky και Camarata (1995) είναι ότι οι µητέρες των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή χρησιµοποιούν λιγότερες «αναπλαστικές»
απαντήσεις (recasts) από ότι οι µητέρες των µικρότερων σε ηλικία παιδιών. Αυτού
του τύπου οι απαντήσεις δίνονται από τη µητέρα µε στόχο να διορθώσει γραµµατικά
και συντακτικά µία φράση την οποία το παιδί έχει εκφέρει λανθασµένα. Εκτός, όµως,
από τον περιορισµένο αριθµό αυτών των απαντήσεων, οι µητέρες των παιδιών µε
87

ειδική γλωσσική διαταραχή παρήγαγαν απαντήσεις που επέκτειναν το σηµασιολογικό
περιεχόµενο των λεγοµένων των παιδιών τους, στην ίδια συχνότητα µε τις µητέρες
των παιδιών της οµάδας ελέγχου. Έτσι, οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι µητέρες των
παιδιών διέφεραν µόνο ως προς την αποκατάσταση της µορφοσυντακτικής δοµής των
εκφωνήσεων των παιδιών τους και όχι ως προς την σηµασιολογική, γεγονός που
πιθανόν να σχετίζεται µε την εµφάνιση περισσότερων ελλειµµάτων στη χρήση των
δοµών αυτών από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή (Leonard, 2000).
Οι Conti-Ramsden και Dykins (1991) συµπεριέλαβαν στην έρευνά τους,
ταυτόχρονα µε τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και τα παιδιά µικρότερης
ηλικίας, και µικρότερα αδέλφια της οικογένειας από την οποία προέρχονταν και τα
παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή µε την ίδια γλωσσική ανάπτυξη, µε στόχο
να εξετάσουν αν και µε ποιον τρόπο διαφοροποιείται η συνδιαλλαγή των µητέρων µε
τα παιδιά τους µε και χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις
διαφορές βρέθηκαν µεταξύ των µητέρων των δύο οµάδων, ενώ οι πρακτικές της
λεκτικής επικοινωνίας για τις µητέρες των παιδιών µε την ειδική γλωσσική διαταραχή
και των αδελφών τους ήταν οι ίδιες. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει ότι ο τρόπος
επικοινωνίας που είχαν αναπτύξει µε τα παιδιά τους δεν συνιστά έναν αιτιολογικό
παράγοντα για την εκδήλωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, καθώς τα νεότερα
παιδιά τους δεν εµφάνιζαν κανένα γλωσσικό πρόβληµα. Ταυτόχρονα, όµως,
εµφανίστηκαν κάποιες µικρές διαφορές ως προς τον λόγο των µητέρων στα δύο
παιδιά τους, δηλαδή έτειναν να χρησιµοποιούν µεγαλύτερης διάρκειας απαντήσεις
στα παιδιά τους χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, γεγονός που οι ερευνητές αποδίδουν
στο ότι µπορεί τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή να εκδηλώνουν µειωµένη
προσοχή στις απαντήσεις των µητέρων τους, δικαιολογώντας µία τέτοια συµπεριφορά
από µέρους τους.
Ένα πρόβληµα που παρατηρείται σε αυτές τις έρευνες είναι ότι τα παιδιά των
δύο οµάδων δεν είναι πλήρως εξισωµένα, καθώς τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή ως µεγαλύτερα σε ηλικία, παρ’ όλα τα προβλήµατα στην γλωσσική
παραγωγή, συνηθίζουν να υπερτερούν στην λεκτική κατανόηση από τα νεότερα
παιδιά µε την ίδια γλωσσική ανάπτυξη. O Grimm (1991) επιχειρώντας να εξετάσει
την εννοιολογική πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης των µητέρων µε τα παιδιά
τους, χρησιµοποίησε και παιδιά µε την ίδια χρονολογική ηλικία µε τα παιδιά που
είχαν την ειδική γλωσσική διαταραχή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν
ότι οι εκφωνήσεις των µητέρων των παιδιών µε την ειδική γλωσσική διαταραχή
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ταίριαζαν περισσότερο µε εκείνες των µητέρων των νεότερων σε ηλικία παιδιών,
όµως σε σύγκριση µε τα ερεθίσµατα που τις προκαλούσαν βρέθηκε ότι στην
περίπτωση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή οι εκφωνήσεις των µητέρων
ήταν στο ίδιο επίπεδο εννοιολογικής δυσκολίας, ενώ των µητέρων των παιδιών µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη οι απαντήσεις τους αποδείχθηκαν ελαφρώς συνθετότερες
εννοιολογικά από το περιεχόµενο των ερωτήσεων. (Leonard, 2000).
Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω
δείχνουν ότι η ποιότητα της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή µε τους γονείς τους διαµορφώνεται από την επιθυµία των γονέων να
εναρµονίσουν τον λόγο τους µε τις µειωµένες λεκτικές δεξιότητες που αυτό διαθέτει.
Αυτό φαίνεται καθαρά από τις έρευνες που συγκρίνουν την συνδιαλλαγή των
µητέρων µε τα παιδιά τους µε ειδική γλωσσική διαταραχή, µε εκείνη των µητέρων µε
τα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Όσον αφορά στην άλλη κατηγορία
ερευνών, που εξισώνουν τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή µε παιδιά
µικρότερης ηλικίας αλλά ίδιου επιπέδου γλωσσικής ανάπτυξης, δεν εµφανίζονται
µεγάλες διαφορές στις συµπεριφορές των µητέρων των δύο οµάδων, µε αποτέλεσµα
να µην µπορεί να προταθεί κάποια αιτιολογική σύνδεση µε την εµφάνιση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των αναπλαστικών
απαντήσεων, οι οποίες δεν είναι πολύ συχνές στον λόγο των µητέρων των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή, και οι οποίες βοηθούν στην εκµάθηση της
µορφοσύνταξης, που συνιστά µία ιδιαίτερα προβληµατική δοµή στην γλώσσα των
παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ωστόσο, πολλές έρευνες πρέπει να γίνουν ακόµη για να µπορέσει να
στηριχθεί µε σαφήνεια η υπόθεση ότι το ελλειµµατικό γλωσσικό εισερχόµενο οδηγεί
στην εκδήλωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, και να επιβεβαιωθεί η άποψη
εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται στο ίδιο
ποσοστό µε τους γενετικούς στην αιτιολογία της διαταραχής. Είναι γεγονός ότι οι
περισσότεροι ερευνητές δεν συµφωνούν µε την άποψη ότι το επικοινωνιακό
περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει ένα παιδί µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής και υποστηρίζουν ότι τα ανάλογα ερευνητικά
δεδοµένα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν µία τέτοια θεωρία.
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∆. ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ένα επιπλέον µέρος της επιστηµονικής έρευνας έχει στραφεί και προς την
ανακάλυψη κάποιας πιθανής νευροανατοµικής αιτιολογίας που να διαδραµατίζει µαζί
µε όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Παρ’ όλο που έχει αποκλειστεί από τα διαγνωστικά
κριτήρια για την διάγνωση της διαταραχής αυτής οποιαδήποτε εγκεφαλική βλάβη,
δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να υπάρχουν άλλες ανωµαλίες στην δοµή
του εγκεφάλου ή των λειτουργιών του που να εξηγούν την εµφάνιση των γλωσσικών
ελλειµµάτων των παιδιών αυτών. Ταυτόχρονα, οι µελέτες του ανθρώπινου εγκεφάλου
έχουν αποκαλύψει τις δοµές εκείνες που σχετίζονται µε την παραγωγή και την
κατανόηση του λόγου, εποµένως εκεί αναζητείται η διαφοροποίηση των µηχανισµών
που προκαλούν τόσες δυσκολίες στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή.
Μία πολύ σηµαντική συνεισφορά στις έρευνες για την ανακάλυψη των δοµών
του εγκεφάλου που είναι διαφορετικές στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και
στα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη επήλθε από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα
των ερευνών σε δυσλεξικά παιδιά, καθώς πρόκειται για µία αναπτυξιακή διαταραχή η
οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή και συχνά
η διαφοροδιάγνωσή τους είναι δύσκολη για τους κλινικούς. Η µετά θάνατον εξέταση
των εγκεφάλων κάποιων παιδιών µε δυσλεξία έδειξε ότι το κροταφικό πεδίο και των
δύο ηµισφαιρίων ήταν όµοιο σε µέγεθος, ενώ στο 67% όλων των ανθρώπων το
κροταφικό πεδίο είναι µεγαλύτερο στο αριστερό από ότι στο δεξιό ηµισφαίριο. Το
κροταφικό πεδίο περιλαµβάνει σηµαντικές για τη γλώσσα περιοχές, όπως την περιοχή
του

Wernicke,

ενώ

το

µέγεθός

του

φαίνεται και από το µήκος της πλάγιας σχισµής ή σχισµής του Sylvious, που είναι και
αυτή µεγαλύτερη στο αριστερό ηµισφαίριο, από το οποίο εξαρτώνται πρωταρχικά οι
λεκτικές δεξιότητες (Kalat, 1998).
Έτσι, οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι µία τέτοια εγκεφαλική συµµετρία στα
δυσλεξικά παιδιά µπορεί να σχετίζεται µε τα γλωσσικά ελλείµµατα που
παρουσιάζουν. Προκειµένου να ελεγχθεί αν ισχύει κάτι παρόµοιο για τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή, η Plante και οι συνεργάτες της (1989, 1991) µελέτησαν
µε µαγνητική τοµογραφία την ευρύτερη περιοχή γύρω από την σχισµή του Sylvious
σε δυζυγωτικά δίδυµα αδέλφια, από τα οποία το ένα είχε λάβει την διάγνωση της
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ειδικής γλωσσικής διαταραχής και το άλλο δεν εµφάνιζε κανένα γλωσσικό πρόβληµα.
Η µαγνητική τοµογραφία έδειξε ότι στο παιδί µε την ειδική γλωσσική διαταραχή
ολόκληρη η υπό µελέτη περιοχή ήταν όµοια σε µέγεθος, τόσο για το αριστερό όσο
και για το δεξιό ηµισφαίριο. Όσον αφορά στο άλλο δίδυµο παιδί µε την τυπική
ανάπτυξη, φάνηκε το δεξιό κροταφικό πεδίο µεγαλύτερο από το αριστερό, γεγονός
που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών. Αργότερα, σε άλλη έρευνα
εξετάστηκαν οκτώ παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, και από αυτά τα έξι
παρέκκλιναν από την τυπική εγκεφαλική ασυµµετρία υπέρ του αριστερού, µε τα µισά
να έχουν το δεξί και το αριστερό κροταφικό πεδίο ίσο σε µέγεθος και τα υπόλοιπα
µισά να εµφανίζουν την δεξιά πλευρά της περιοχής γύρω από την σχισµή του
Sylvious µεγαλύτερη από την αριστερή, όπως και στην προηγούµενη έρευνα
(Leonard, 2000).
Εποµένως, φαίνεται ότι ο µη φυσιολογικός σχηµατισµός της δεξιάς και της
αριστερής περιοχής γύρω από την σχισµή του Sylvious συνίσταται στην ύπαρξη µίας
µεγαλύτερης δεξιάς περιοχής, η οποία είναι ίση ή ξεπερνά σε µέγεθος την αριστερή.
Από έρευνες που έγιναν και στους συγγενείς των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν κάποιου είδους γλωσσικά
προβλήµατα, εµφάνισαν την ίδια ανωµαλία στην δοµή των εγκεφαλικών
ηµισφαιρίων. Άρα, θα πρέπει να γίνει δεχτή η άποψη ότι µία µεγαλύτερη από την
συνηθισµένη περιοχή γύρω από την σχισµή του Sylvious στο δεξί ηµισφαίριο
δυσχεραίνει –αν όχι συντελεί- την τυπική κατάκτηση της γλώσσας. Ωστόσο,
υπογραµµίζεται ότι υπήρξαν και περιπτώσεις που µία τέτοια µη φυσιολογική δοµή
της περιοχής αυτής ήταν χαρακτηριστική και παιδιών χωρίς κάποιο γλωσσικό
πρόβληµα και κατά συνέπεια δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα ότι είναι η αιτία
της εµφάνισης της διαταραχής.
Σε µία έρευνα του Duvelleroy-Hommet και των συνεργατών του (1995)
επιχειρήθηκε η διερεύνηση των συγκεκριµένων λειτουργικών ανωµαλιών που
προκαλεί η ανατοµική συµµετρία των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων στα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή. Στην έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκαν παιδιά µε την διαταραχή
αυτή και παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, τα οποία υποβλήθηκαν σε τριών
ειδών δοκιµασίες, µε στόχο να ελεγχθεί η κατανόηση του λόγου που
πραγµατοποιείται στο αριστερό ηµισφαίριο. Οι δοκιµασίες περιελάµβαναν την
παροχή ακουστικών ερεθισµάτων που απαιτούσαν την επανάληψή τους από τα παιδιά
(dichotic listening task), κατά την οποία τα παιδιά αναµένεται να εµφανίσουν
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καλύτερη απόδοση από το δεξί αυτί παραπέµποντας στην εξειδίκευση του αριστερού
ηµισφαιρίου στην κατανόηση των γλωσσικών πληροφοριών, την συνδυασµένη
παραγωγή κάποιων λέξεων και την κίνηση των χεριών τους (verbal-manual time
sharing paradigm),στην οποία τα παιδιά χρησιµοποιούν µε περισσότερη ακρίβεια το
δεξί τους χέρι υποδηλώνοντας τον ρόλο του αριστερού ηµισφαιρίου, καθώς και την
ψηλάφηση κάποιων αντικειµένων τα οποία έπρεπε χωρίς να βλέπουν να καταλάβουν
τι είναι (dichaptic task). Οι δύο πρώτες δοκιµασίες θέλησαν να µελετήσουν την
πιθανή διαφοροποίηση της λειτουργικότητας του αριστερού ηµισφαιρίου και η τρίτη
του δεξιού ηµισφαιρίου στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, και τελικά να
επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την υπόθεση ότι η µη φυσιολογική λειτουργική
εξειδίκευση του αριστερού ηµισφαιρίου ευθύνεται για τα γλωσσικά ελλείµµατα των
παιδιών αυτών.
Στην πρώτη δοκιµασία τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή
εµφάνισαν την ίδια απόδοση µε την οµάδα ελέγχου, δηλαδή καλύτερες επιδόσεις από
το δεξί αυτί, αντίθετα µε τα ευρήµατα των ερευνών που προαναφέρθηκαν και
υποστήριζαν την µη φυσιολογική συµµετρία του κροταφικού πεδίου στα παιδιά αυτά,
υποδεικνύοντας την ικανότητα του αριστερού ηµισφαιρίου να επιτελεί τις
προβλεπόµενες λειτουργίες του, όσον αφορά στην γλωσσική κατανόηση. Όµως, στην
δεύτερη και στην τρίτη δοκιµασία οι επιδόσεις των παιδιών µε την ειδική γλωσσική
διαταραχή διαφοροποιούνται από εκείνες των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Έτσι, στην δεύτερη δοκιµασία δεν εµφανίστηκε η αναµενόµενη κυριαρχία του
αριστερού ηµισφαίρίου, καθώς η λεκτική παραγωγή δεν επηρεάστηκε από την
ταυτόχρονη κίνηση των χεριών και η επίδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή ήταν ίδια και για τα δύο χέρια. Σχετικά µε την τρίτη δοκιµασία και την
κυριαρχία του δεξιού ηµισφαιρίου, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή δεν έδειξαν
καλύτερη επίδοση χρησιµοποιώντας το αριστερό τους χέρι, οδηγώντας στο
συµπέρασµα ότι κάποια άλλη λειτουργία του δεξιού ηµισφαιρίου λειτούργησε ως
υποκατάστατο στην επεξεργασία των παρεχόµενων γλωσσικών ερεθισµάτων, πράγµα
το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση των παιδιών χωρίς ειδική γλωσσική διαταραχή.
(Duvelleroy-Hommet et al. 1995).
Αυτά τα ευρήµατα, λοιπόν, έρχονται σε αντίθεση µε την υπόθεση ότι η ειδική
γλωσσική

διαταραχή

είναι

αποτέλεσµα

µίας

εντοπισµένης

εγκεφαλικής

δυσλειτουργίας στο αριστερό ηµισφαίριο, επειδή οι λειτουργικές διαφορές που
παρουσιάζουν τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια των παιδιών µε την διαταραχή αυτή δεν
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είναι τόσο σαφείς και διακριτές όσο οι ανατοµικές τους διαφορές συγκρινόµενα µε τα
ηµισφαίρια των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Εποµένως, ίσως η
διαφοροποίηση αυτή να συνιστά µία ατέλεια στην φυσιολογική ωρίµανση του
αριστερού ηµισφαιρίου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των
συγκεκριµένων γλωσσικών ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή.
Κάποιες έρευνες έχουν επιπλέον διαπιστώσει διαφοροποιήσεις στην
φυσιολογική λειτουργικότητα του µεσολοβίου στα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή. Το µεσολόβιο είναι µία µεγίστης σηµασίας δοµή του ανθρωπίνου
εγκεφάλου, επειδή επιτρέπει την επικοινωνία και την µετάδοση των εισερχόµενων
πληροφοριών από το ένα ηµισφαίριο στο άλλο. Η παραµικρή ατέλεια σε αυτή την
µεταφορά των πληροφοριών µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην
σωστή διεκπεραίωση των λειτουργιών των δύο ηµισφαιρίων. Έρευνες σε παιδιά µε
δυσλεξία έδειξαν ότι σε πολλά από αυτά το µεσολόβιο δεν είχε φυσιολογικό µέγεθος,
ενώ όσον αφορά στην ειδική γλωσσική διαταραχή, οι αντίστοιχες έρευνες
επιδεικνύουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα.
Ο Fabbro και οι συνεργάτες του (2002) σχεδίασαν µία έρευνα για να ελέγξουν
την ποιότητα της µεταβίβασης που πραγµατοποιεί το µεσολόβιο, µέσα από
δοκιµασίες που αφορούν στην µεταφορά απτικών πληροφοριών. Τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών, κλήθηκαν µε κλειστά µάτια να
ανταποκριθούν στο ερέθισµα ενός δακτύλου του χεριού τους δείχνοντας µε τον
αντίχειρά τους το δάκτυλό τους που ερεθίστηκε από τον εξεταστή, στην µία συνθήκη
χρησιµοποιώντας το ίδιο χέρι που ερεθίστηκε και στην άλλη το αντίθετο.

Με

δεδοµένο ότι η ωρίµανση του µεσολοβίου πραγµατοποιείται στα πέντε έως δέκα
πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου η επιδόσεις των µεγαλύτερων σε ηλικία
παιδιών και των ενηλίκων σε τέτοιου είδους δοκιµασίες είναι καλύτερη από ότι στα
µικρότερα παιδιά, είτε αυτά έχουν κάποιο γλωσσικό πρόβληµα είτε όχι. Τα παιδιά
ηλικίας πέντε και έξι ετών κάνουν περισσότερα λάθη στην δεύτερη συνθήκη, ενώ όσο
µεγαλώνουν τα λάθη µειώνονται, και σε ηλικία έντεκα ετών η επίδοσή τους είναι
όµοια µε εκείνη των ενηλίκων.
Όπως αναµενόταν τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή έκαναν
συνολικά περισσότερα λάθη από τα παιδιά χωρίς κάποιο γλωσσικό πρόβληµα, ενώ
στατιστικά σηµαντική διαφορά εµφανίστηκε µόνο στην δεύτερη συνθήκη µεταξύ των
δύο οµάδων. Οι ερευνητές συµπεραίνουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
παρουσιάζουν ελλειµµατική µεταβίβαση των πληροφοριών ανάµεσα στα δύο
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εγκεφαλικά ηµισφαίρια, για την οποία θα πρέπει να ευθύνεται το µεσολόβιο.
Εποµένως, προτείνεται και ο ρόλος της ελλιπούς ωρίµανσης του µεσολοβίου στην
παθογένεση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, επειδή φαίνεται ότι αδυνατεί να
συνθέσει και να συνδυάσει τις δραστηριότητες των ηµισφαιρίων. Ένα τέτοιο
συµπέρασµα συµφωνεί µε τα ευρήµατα ερευνών σε δυσλεξικά παιδιά των οποίων το
µεσολόβιο δεν έχει το φυσιολογικό µέγεθος, όπως και µε την µελέτη ανθρώπων που
γεννήθηκαν χωρίς µεσολόβιο και οι οποίοι εκδηλώνουν σηµαντικά προβλήµατα στην
κατάκτηση της γλώσσας. Όµως, οι ερευνητές επιφυλάσσονται στην ερµηνεία των
αποτελεσµάτων τους, σηµειώνοντας ότι µπορεί τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών
µε ειδική γλωσσική διαταραχή και τα ανατοµικά ελλείµµατα στην κατασκευή του
µεσολοβίου που εµφανίζουν να επηρεάζονται ταυτόχρονα από κάποιον άλλον
µηχανισµό, ο οποίος δεν είναι ακόµη γνωστός, αλλά ευθύνεται για την προβληµατική
λειτουργικότητά τους (Fabbro et al, 2002).
Όσον αφορά στην παρατηρούµενη διαφορά στην δοµή του µεσολοβίου στα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και στα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη,
κάποιοι άλλοι ερευνητές συνδέουν την ελλιπή ανάπτυξη του µεσολοβίου µε τους
προγεννητικούς παράγοντες επικινδυνότητας, καθώς πολλά από τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή και µε αυτήν την ανατοµική ανωµαλία βρίσκονταν σε υψηλό
κίνδυνο εξαιτίας της χρήσης από την µητέρα κατά την διάρκεια της κύησης
αυξηµένης ποσότητας αλκοόλ, έκθεσης στον καπνό και υψηλής πίεσης του αίµατος.
Έτσι, φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά εµφανίζουν σε µεγαλύτερη συχνότητα µικρότερο
σε έκταση µεσολόβιο από ότι τα παιδιά µε χωρίς γλωσσικά προβλήµατα και
εποµένως, θα πρέπει να επηρεάζεται η εκδήλωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής
από τους προγεννητικούς παράγοντες επικινδυνότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω,
επειδή ευθύνονται για την ατελή ανάπτυξη του µεσολοβίου, το οποίο εµπλέκεται σε
πολλές γλωσσικές λειτουργίες.
Είναι εµφανές, λοιπόν, ότι σε πολλά από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρατηρούνται ανατοµικές διαφοροποιήσεις στον εγκέφαλό τους σε σχέση
µε τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν κάποιο γλωσσικό πρόβληµα, και συγκεκριµένα
στην δοµή του κροταφικού πεδίου και της ευρύτερης περιοχής γύρω από την σχισµή
του Sylvious, καθώς και στην κατασκευή του µεσολοβίου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτές
οι εγκεφαλικές δοµές διαδραµατίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών
γλωσσικών δεξιοτήτων στον άνθρωπο και η οποιαδήποτε δυσµορφία τους αναµένεται
να επηρεάζει αρνητικά την φυσιολογική κατάκτηση του λόγου. Έτσι, στην περίπτωση
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των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή φαίνεται ότι ευθύνονται εν µέρει για τα
γλωσσικά ελλείµµατα που εµφανίζουν, όµως οι ερευνητές δεν είναι ακόµα σε θέση να
µιλήσουν µε βεβαιότητα για σχέσεις αιτίου και αποτελέσµατος, καθώς τα ευρήµατά
τους δεν επαρκούν για αυτό.

Παρ’ όλο που µεγαλύτερο µέρος των παιδιών που εξετάστηκαν µε µαγνητική
τοµογραφία και µε άλλες έρευνες έδειξε την ύπαρξη ανατοµικών ανωµαλιών σε
συγκεκριµένες εγκεφαλικές δοµές, η εγκεφαλική κατασκευή άλλων παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή ήταν όµοια µε εκείνη των παιδιών χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Αυτή η παρατήρηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να ευθύνεται για την διαταραχή
αυτή κάποια απροσδιόριστη ακόµα εγκεφαλική δοµή, η οποία υπολειτουργεί ή
δυσλειτουργεί, ή συνυπολογίζοντας και την υψηλή εµφάνιση της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής µέσα στην ίδια οικογένεια, ισχύει η συνεισφορά των γενετικών καθώς και
των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα ευρήµατα των ερευνών και σε αυτά τα τρία
πεδία θα πρέπει να παρέχουν µία ολοκληρωµένη εικόνα για την αιτιολογία της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Μία παρόµοια προοπτική εκφράζει η Karmiloff-Smith (1998) για το σύνολο
των αναπτυξιακών διαταραχών, η οποία ξεκινά από την παρατήρηση ότι οι δύο
βασικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί -η µία πρεσβεύει την αποκλειστική
επίδραση των γονιδίων στην εκδήλωση κάποιας διαταραχής ενώ η άλλη την
καθοριστική επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων- δεν µπορούν να
εξηγήσουν την πολυπλοκότητα κάποιων από αυτές τις διαταραχές, όπως συµβαίνει
και για την ειδική γλωσσική διαταραχή. Η Karmiloff-Smith υποστηρίζει ότι η ίδια η
ανάπτυξη είναι καθοριστική για την διαµόρφωση της εικόνας που θα παρουσιάζουν
τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και έτσι εξηγείται η αυξηµένη
ανοµοιοµορφία της διαταραχής αυτής. Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνισή της
διαδραµατίζουν τόσο οι βιολογικοί όσο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, µε τους
πρώτους να επιδρούν σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, ενώ δεν µπορούν να επηρεάσουν την
ανάπτυξη πέρα από ένα σηµείο χωρίς να µπορούν ταυτόχρονα να παρέµβουν σε
συγκεκριµένους τοµείς της γνωστικής ανάπτυξης, ενώ οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
προσφέρουν διαφορετικά ερεθίσµατα, τα οποία όµως το κάθε παιδί επεξεργάζεται µε
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται.
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Η σηµασία που δίδεται στην διαδικασία της ανάπτυξης µπορεί να γίνει πιο
εύκολα κατανοητή αν µελετήσει κανείς τα προβλήµατα µε την µορφοσύνταξη που
εµφανίζουν τα περισσότερα παιδιά της προσχολικής ηλικίας µε ειδική γλωσσική
διαταραχή και τα οποία δυσχεραίνουν σηµαντικά την επικοινωνία τους. Το
συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι τα ίδια προβλήµατα γίνονται λιγότερο εµφανή
στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή τους, πιθανόν εξαιτίας της µακροχρόνιας χρήσης
αντισταθµιστικών µεθόδων από τα παιδιά αυτά. Έτσι, η ειδική γλωσσική διαταραχή
δεν µπορεί να εξετάζεται µονοδιάστατα και να αγνοείται η σηµασία του χώρου και
του χρόνου, που συνοδεύουν την ανάπτυξη και επηρεάζουν την ωρίµανση των
εγκεφαλικών

δοµών

και

την

δηµιουργική

επεξεργασία

των

παρεχόµενων

περιβαλλοντικών ερεθισµάτων (Karmiloff-Smith, 1998).
Εποµένως, οι ειδικοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν την σηµασία της
αναπτυξιακής διαδικασίας και να αναθεωρήσουν τον τρόπο που εξετάζουν τους
πιθανούς παράγοντες που ευθύνονται για την εµφάνιση της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής. Το ενδιαφέρον τους πρέπει να στραφεί, σύµφωνα µε την KarmiloffSmith (1998), σε µία εξελικτική παρακολούθηση των παιδιών που εµφανίζουν
σηµάδια της διαταραχής αυτής από την πρώιµη παιδική τους ηλικία, σε πολλούς
διαφορετικούς τοµείς: όσον αφορά στο βιολογικό τους υπόστρωµα, στην κατασκευή
του εγκεφάλου τους, στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, στην εξέλιξη
των γνωστικών λειτουργιών τους και στις συγκεκριµένες δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν σε κάθε ηλικία. Η µη φυσιολογική, όπως και η φυσιολογική
ανάπτυξη, είναι µία εξελικτική διαδικασία και δέχεται πλήθος διαφορετικών
επιδράσεων που την µεταλλάσσουν διαρκώς. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί µία
αναπτυξιακή διαταραχή, όπως η ειδική γλωσσική διαταραχή, να εξετάζεται χωρίς την
αξιολόγηση όλων των προαναφερθέντων επιδράσεων.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5o
ΜΟΝΤ ΕΛΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ
Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για να ερµηνεύσουν τα συγκεκριµένα
γλωσσικά ελλείµµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή σε
όλα τα επίπεδα της γλωσσικής επεξεργασίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
επειδή η κάθε µία από αυτές δίνει έµφαση σε κάποιο από αυτά και επιχειρεί να
εξηγήσει την παρουσία του και να προβλέψει την εξέλιξή του, µε αποτέλεσµα να
καλύπτεται ερµηνευτικά ένα ευρύ φάσµα ατελειών στον λόγο των παιδιών αυτών. Ο
Noam Chomsky το 1957 έκανε τον διαχωρισµό µεταξύ «ικανότητας» (competence)
και «επιτέλεσης» (performance) στις θεωρίες της γλωσσολογίας και της
ψυχογλωσσολογίας, διαφοροποιώντας την

ικανότητα µε την οποία κάποιος

αντιλαµβάνεται τους γραµµατικούς κανόνες και τους περιορισµούς στην χρήση τους,
από την ποιότητα της εκφοράς τους όταν απαιτείται η πρακτική χρησιµοποίησή τους.
Εφαρµόζοντας τις δύο αυτές αρχές στις θεωρίες που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την
ειδική γλωσσική διαταραχή, προκύπτει ο διαχωρισµός τους σε δύο βασικές
κατηγορίες (Evans, 2001).
Οι θεωρίες που είναι βασισµένες στην γλωσσική ικανότητα, ακολουθώντας
τους κανόνες που ισχύουν για την τυπική κατάκτηση της γλώσσας, πρεσβεύουν ότι η
ειδική γλωσσική διαταραχή εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της µη ολοκληρωµένης ή
ελλιπούς γνώσης κάποιων γραµµατικών κανόνων και περιορισµών. Επιπλέον,
υποστηρίζουν ότι όλα τα παιδιά έχουν µία έµφυτη ικανότητα για την κατάκτηση της
γραµµατικής, όµως τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή για κάποιους λόγους
στερούνται αυτών των ικανοτήτων. Οι επιµέρους διαφοροποιήσεις των προσεγγίσεων
αυτών προέρχονται από την έµφαση που δίνει η καθεµία στον µηχανισµό που
προκαλεί τα γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή.
Σε αυτήν την κατηγορία των θεωριών ανήκει η υπόθεση του παρατεταµένου
προαιρετικού απαρεµφάτου (the extended optional infinitive account), την οποία
διατύπωσαν οι Rice και Wexler (1995), η θεωρία ενός ελλείµµατος στους
υπονοούµενους γραµµατικούς κανόνες (the implicit grammatical rule deficit) των
Gopnik και Crago (1991) και η υπόθεση της απουσίας των σχέσεων συµφωνίας στον
λόγο των παιδιών αυτών (the missing agreement account) του Clahsen (1989).

97

Οι άλλες θεωρίες που βασίζονται στην γλωσσική επιτέλεση, ξεκινούν από την
υπόθεση ότι τα γλωσσικά ελλείµµατα που εµφανίζουν τα παιδιά µε την ειδική
γλωσσική διαταραχή προκαλούνται από κάποια προβλήµατα σε µη γλωσσολογικούς
µηχανισµούς επεξεργασίας των εισερχόµενων πληροφοριών. Έτσι, κάποιες από αυτές
τις υποθέσεις κάνουν λόγο για ένα ευρύ φάσµα περιορισµένων ικανοτήτων στα
παιδιά αυτά που εµποδίζουν την σωστή χρήση των κανόνων της µορφοσύνταξης, ενώ
άλλες συσχετίζουν τα ελλείµµατα αυτά µε συγκεκριµένους µηχανισµούς, οι οποίοι
δυσχεραίνουν δευτερογενώς την γλωσσική ανάπτυξη πιο γενικά.
Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία των υποθέσεων που υποστηρίζουν την
ύπαρξη ενός εκτεταµένου ελλείµµατος στην ικανότητα επεξεργασίας των
πληροφοριών, η πιο αντιπροσωπευτική πρόταση είναι του Leonard (1998), µε την
υπόθεση του επιφανειακού ελλείµµατος (the surface account), ενώ στην κατηγορία
των θεωριών που πρεσβεύουν την δυσλειτουργία κάποιου συγκεκριµένου
µηχανισµού που επηρεάζει ευρέως την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων
περιλαµβάνεται η θεωρία των Gathercole και Baddeley (1990) και του Montgomery
(1998) για την ανικανότητα αποθήκευσης την πληροφοριών στην εργαζόµενη µνήµη
(phonological memory deficit).
Καθένα από αυτά τα µοντέλα ερµηνείας της ειδικής γλωσσικής διαταραχής
έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του, όµως η συνεκτίµησή τους
αποδεικνύεται ιδιαίτερα εποικοδοµητική, καθώς όλες οι θεωρίες παρέχουν αξιόλογες
ερµηνείες για τα περισσότερα από τα γλωσσικά ελλείµµατα που είναι χαρακτηριστικά
των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή. Επειδή η περιγραφή όλων των θεωριών που
έχουν διαµορφωθεί για την ειδική γλωσσική διαταραχή είναι µακροσκελής και
ξεπερνά τους στόχους της παρούσας εργασίας, θα γίνει µία σύντοµη παρουσίαση των
σηµαντικότερων και πιο χαρακτηριστικών από αυτές. Οι τέσσερις πρώτες θεωρούν
την ειδική γλωσσική διαταραχή ως συνέπεια ατελειών στην κατάκτηση της
γραµµατικής από τα παιδιά αυτά, η πέµπτη υπόθεση που διατυπώνεται δίνει έµφαση
στην ελλειµµατική επεξεργασία των πληροφοριών που καταλήγει στην εµφάνιση
επιµέρους γλωσσικών δυσκολιών, ενώ η τελευταία υπόθεση αναφέρεται στην
υπολειτουργία κάποιου συγκεκριµένου µηχανισµού, ο οποίος εµποδίζει την
φυσιολογική εξέλιξη ενός ευρύτερου φάσµατος γλωσσικών λειτουργιών.
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A. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟY
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ
(ΤHE EXTENDED OPTIONAL INFINITIVE ACCOUNT)
Η υπόθεση που διατυπώνουν οι Rice & Wexler (1995) για την ερµηνεία της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής αποτελεί προέκταση της θεωρίας του Wexler σε
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη για την ύπαρξη ενός σταδίου του
«προαιρετικού απαρεµφάτου» (optional infinitive stage) στην εκµάθηση της αγγλικής
γλώσσας, κατά την διάρκεια του οποίου όλα τα παιδιά αποτυγχάνουν στο
υποχρεωτικό µαρκάρισµα του χρόνου στις κύριες προτάσεις. Το µοντέλο αυτό ανήκει
στις θεωρίες που πρεσβεύουν ότι η µελέτη της τυπικής γλωσσικής κατάκτησης είναι
απαραίτητη για την πρόβλέψη των προβληµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή, καθώς πιστεύεται ότι οι µηχανισµοί αυτοί είναι οι ίδιοι που
δυσλειτουργούν στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και ευθύνονται για τα
γλωσσολογικά ελλείµµατα που αυτά εµφανίζουν.
Στην περίπτωση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, οι Rice και
Wexler υποστηρίζουν ότι η γλωσσική τους ανάπτυξη διέρχεται από το στάδιο του
προαιρετικού απαρεµφάτου, όµως µόλις κατακτούν τη γνώση της παρεµφατικότητας
των ρηµάτων (finiteness), δηλαδή µαθαίνουν για την κλίση τους, την χρησιµοποιούν
σε µικρότερη συχνότητα από ότι τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και σε
περιεχόµενα που απέχουν πολύ από τα πρότυπα λόγου των ενηλίκων, και επιπλέον
παραµένουν σε αυτό το στάδιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ίσως και µέχρι την
ενηλικίωσή τους. Το φαινόµενο αυτό ονόµασε ο Wexler «στάδιο του παρατεταµένου
προαιρετικού απαρεµφάτου» (extended optional infinitive stage) για τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή (Rice & Wexler, 1998).
Προκειµένου να γίνει κατανοητή η έννοια του παρατεταµένου προαιρετικού
απαρεµφάτου, κρίνεται σκόπιµη η αναγωγή στο στάδιο του προαιρετικού
απαρεµφάτου κατά την φυσιολογική κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας. Αναφέρθηκε
προηγούµενα ότι το στάδιο αυτό αφορά στην κατάκτηση της µορφοσύνταξης από τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας και η έµφαση δίνεται στη σωστή ή στην λανθασµένη
χρησιµοποίηση της παρεµφατικότητας στις προτάσεις. Ο Wexler υποστηρίζει ότι όλα
τα παιδιά κατά την ανάπτυξή τους διέρχονται από ένα στάδιο κατά το οποίο δεν
µαρκάρουν πάντα το χρόνο στις κύριες προτάσεις που εκφέρουν, ενώ ταυτόχρονα
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έχουν τη γνώση των γραµµατικών κανόνων που επιτάσσουν την παρεµφατικότητα
των ρηµάτων. Αυτό συµβαίνει όταν τα παιδιά αρχίζουν να µαθαίνουν τους
γραµµατικούς κανόνες της γλώσσας τους και παρ’ όλο που δείχνουν από πολύ νωρίς
να καταλαβαίνουν τη σηµασία της ένδειξης του χρόνου σε µία πρόταση προκειµένου
να γίνει αντιληπτό το νόηµά της, φαίνεται ότι περνούν από ένα χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο αδιαφορούν για την πρέπουσα εκφορά του χρόνου.
Το στάδιο του προαιρετικού απαρεµφάτου στα αγγλικά αποκαλύπτεται από τη
µελέτη της γλώσσας των παιδιών που πραγµατοποιούν επιλεκτική χρήση των
καταλήξεων «–s» και «–ed», όπως φαίνεται στα παραδείγµατα (1) και (2), καταλήξεις
που καθορίζουν τη σηµασία των ενεστωτικών και παρελθοντικών χρόνων σε ρήµατα
που παραπέµπουν στο σηµασιολογικό περιεχόµενο µίας πρότασης, καθώς και στην
χρησιµοποίηση των ρηµάτων «do» και «be», όπως φαίνεται στα παραδείγµατα (3) και
(4), τα οποία είναι συνδεδεµένα µε την απόδοση της γραµµατικής και συντακτικής
δοµής µίας πρότασης.
(1). The scientist talk.
Αντί: The scientist talks.
(2). Yesterday, the scientist talk.
Αντί: Yesterday, the scientist talked.
(3). Do/Did you want something?
(4). Is/Was the scientist happy?
Τα

παιδιά

µπορεί

να

παραλείπουν

µορφήµατα

όπως

αυτά

που

προαναφέρθηκαν σε λεκτικές δοµές όπου κανονικά θα ήταν απαραίτητα. Έτσι, µέσα
από αυτά φαίνεται ότι τα παιδιά στο στάδιο του προαιρετικού απαρεµφάτου κάνουν
επιλεκτική χρήση των κλιτών και άκλιτων µορφών (finite - nonfinite forms), όταν
κανονικά θα έπρεπε να χρησιµοποιούν τις κλιτές µορφές που διατηρούν τη σωστή
µορφοσυντακτική δοµή του εκφερόµενου λόγου, γεγονός το οποίο όταν εµφανίζεται
στο λόγο των ενηλίκων θα συνιστούσε σηµαντικό σφάλµα, όµως στην περίπτωση του
παιδιού που διέρχεται από το στάδιο του προαιρετικού απαρεµφάτου θεωρείται µία
απλή «παράλειψη» (Rice & Wexler, 1998).
Είναι γνωστό ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αντιµετωπίζουν
προβλήµατα κυρίως στην µορφολογία και την σύνταξη της γλώσσας και
χρησιµοποιούν λανθασµένα πολλές γραµµατικές δοµές που δεν εµφανίζονται στο
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λόγο των παιδιών µε την ίδια χρονολογική ηλικία, ούτε κατά κανόνα στον λόγο των
παιδιών µε µικρότερη χρονολογική ηλικία αλλά µε όµοια γλωσσική ηλικία. Ο λόγος
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή περιέχει πλήθος γραµµατικών
σφαλµάτων που δεν θα επιτρέπονταν στον λόγο των ενηλίκων, όπως στις καταλήξεις
των ρηµάτων όταν χρειάζεται να δηλωθεί ο χρόνος και το πρόσωπο που ενεργεί.
Σύµφωνα µε την υπόθεση του προαιρετικού απαρεµφάτου, τέτοια προβλήµατα στην
µορφοσύνταξη µπορούν να θεωρηθούν ως απόδειξη ότι και αυτά τα παιδιά περνούν
από το ίδιο στάδιο µε όλα τα άλλα παιδιά που δεν παρουσιάζουν κάποιο γλωσσικό
πρόβληµα.
Σχετική έρευνα των Rice, Wexler, & Cleave (1994) έδειξε ότι τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή έκαναν περιορισµένη προαιρετική χρήση των κλιτών
τύπων «–s», «-ed», «do» και «be» στις προτάσεις τους σε σύγκριση µε τις δύο οµάδες
ελέγχου (η µία οµάδα περιελάµβανε παιδιά µε την ίδια χρονολογική ηλικία, δηλαδή
πέντε ετών, ενώ η δεύτερη περιελάµβανε παιδιά µε ίδια γλωσσική ηλικία και
χρονολογική ηλικία τριών ετών). Επιπλέον, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
εµφανίστηκαν να ακολουθούν την πρόβλεψη των ερευνητών, η οποία είναι σύµφωνη
και µε την υπόθεση του προαιρετικού απαρεµφάτου, δηλαδή στην χρήση του ρήµατος
«be» εφάρµοσαν την παρεµφατικότητα, επιλέγοντας τους τύπους που ταίριαζαν µε το
πρόσωπο και τον αριθµό του υποκειµένου. Κατά συνέπεια ήταν περισσότερο πιθανό
να παράγουν προτάσεις όπως στο παράδειγµα (1) από ότι αυτές του παραδείγµατος
(2).
(1). She is happy / you are happy.
(2). She are happy / you is happy. (Rice & Wexler, 1998).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι παρ’ όλο που τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
στην ηλικία των πέντε ετών εµφανίζουν σηµαντικά ελλείµµατα στην κατάκτηση της
µορφολογίας και της σύνταξης σε σχέση µε τα νεότερα παιδιά µε την ίδια γλωσσική
ηλικία, γνωρίζουν ωστόσο κάποιους βασικούς κανόνες της γραµµατικής, και
επιδεικνύουν αξιοσηµείωτη συνέπεια στην ένδειξη της συµφωνίας σε µία πρόταση
(marking of agreement), ενώ αντίθετα έχουν µειωµένη συνέπεια στο µαρκάρισµα του
χρόνου (marking of tense).
Έχοντας επιβεβαιώσει την υπόθεση του παρατεταµένου προαιρετικού
απαρεµφάτου στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, οι Rice και Wexler κάνουν
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λόγο για µία «θεωρία παρατεταµένης ανάπτυξης» για την ειδική γλωσσική διαταραχή
(extended development theory – EDT), και η οποία παραπέµπει στις υπάρχουσες
θεωρίες για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας. Ωστόσο, για να
τεκµηριώσουν µία τέτοια προοπτική οφείλουν να δώσουν µία εξήγηση σε κάποια
σηµαντικά ερωτήµατα που προκύπτουν, όπως το πώς καθυστερεί η κατάκτηση της
γραµµατικής στα παιδιά αυτά, πώς γίνεται να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή
κάποιων συγκεκριµένων γραµµατικών µορφηµάτων και όχι όλων, διαφοροποιώντας
έτσι την απόδοσή τους από εκείνη των παιδιών που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα έχει αποδειχθεί ότι διατηρούν και σηµαντικές
οµοιότητες µε τα παιδιά αυτά όσον αφορά στην παραγωγή και τη χρήση κάποιων
άλλων γραµµατικών τύπων.
Έτσι, οι Rice και Wexler θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές τρεις
βασικές παραδοχές όσον αφορά στην ειδική γλωσσική διαταραχή. Πρώτον, ότι
παρατηρείται η καθυστερηµένη κατάκτηση κάποιων γραµµατικών µορφών, οι οποίες
εµφανίζονται σε όλα τα παιδιά σε µικρότερες ηλικίες. Στη συνέχεια, ότι όταν τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή κατακτούν αυτές τις δοµές, παρουσιάζουν
µικρότερη από την αναµενόµενη συχνότητα προαιρετικής χρήσης παρεµφατικών
τύπων, γεγονός που δείχνει τις βαθιές δυσκολίες των παιδιών αυτών σε
συγκεκριµένες γραµµατικές δοµές, µε την τήρηση, όµως, κανόνων της τυπιικής
µορφοσυντακτικής ανάπτυξης που ισχύουν και για τα παιδιά χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα. Τέλος, ότι υπάρχει ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
γίνεται εµφανής η προαιρετική χρήση παρεµφατικών µορφών. Αναφορικά µε το
στάδιο του παρατεταµένου προαιρετικού απαρεµφάτου, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή, όπως και τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, χρειάζονται ένα
µεγάλο

χρονικό

διάστηµα

για

την

κατάκτηση

κάποιων

περίπλοκων

µορφοσυντακτικών δοµών, οι οποίες εµφανίζονται αργά στην ανάπτυξη (Rice &
Wexler, 1998).
Εποµένως, η θεωρία της παρατεταµένης ανάπτυξης δέχεται ότι κατάκτηση της
µορφολογίας και της σύνταξης στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
χαρακτηρίζεται από µία καθυστερηµένη εµφάνιση, µία παρατεταµένη περίοδο
ανάπτυξης, από την τήρηση κάποιων κανόνων όµοιων µε αυτούς που χρησιµοποιούν
τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα, και παράλληλα από την διαµόρφωση µίας
ιδιάζουσας µορφοσύνταξης στο σύνολό της, η οποία διαφέρει από εκείνη των άλλων
παιδιών λόγω έλλειψης σωστού συγχρονισµού.
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Συµπερασµατικά, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή διέρχονται ενός
σταδίου παρατεταµένου προαιρετικού απαρεµφάτου κατά την κατάκτηση της
µορφοσυντακτικής δοµής της γλώσσας, καθώς κάνουν επιλεκτική χρήση του
µαρκαρίσµατος του χρόνου σε περιπτώσεις που θα ήταν απαραίτητο στα πλαίσια της
µορφολογικής ορθότητας του λόγου. Όµως, η διέλευση αυτού του σταδίου δεν
παραπέµπει σε µία απόκλιση ή σε µία µη-φυσιολογική παραγωγή, η οποία απέχει
µακράν από εκείνες των παιδιών που δεν έχουν γλωσσικά προβλήµατα, καθώς οι
αντίστοιχες έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον όσον αφορά στην δήλωση της
συµφωνίας σε µία πρόταση, η απόδοσή τους είναι ανάλογη µε εκείνη των παιδιών µε
τυπική γλωσσική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, όµως, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα εµφανίζουν περιορισµένη χρήση
παρεµφατικών τύπων, παραπέµποντας σε µία καθυστέρηση στην κατάκτηση του
χρόνου. ∆υστυχώς, η διάρκεια αυτής της περιόδου δεν είναι γνωστή, µε αποτέλεσµα
να πιθανολογείται η διατήρησή της µέχρι και την ενηλικίωση.
Πραγµατοποιώντας µία σύντοµη εκτίµηση της θεωρίας του παρατεταµένου
προαιρετικού απαρεµφάτου για τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, ο Leonard
(2000) εξηγεί ότι αποτελεί µία ιδιαίτερα χρήσιµη ερµηνεία για την διαταραχή αυτή,
παρ’ όλο που αναφέρεται µόνο στην προβληµατική χρησιµοποίηση του χρόνου από
τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή, επειδή προβλέπει την µειωµένη και
ελλιπή χρήση κάποιων συγκεκριµένων µορφοσυντακτικών δοµών, ενώ ταυτόχρονα
εξηγεί την σωστή τους χρήση όταν αυτή εµφανίζεται. Αντίθετα, σηµειώνει ότι
υπάρχουν κάποιες έρευνες των οποίων τα ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µε την
υπόθεση αυτή, όµως, οι περιορισµοί που εγείρουν θα µπορούσαν να αποδοθούν σε
διαγλωσσικές διαφορές, καθώς οι περισσότερες από αυτές πραγµατοποιήθηκαν σε
παιδιά που µιλούσαν ιταλικά και γερµανικά (Leonard, 2000).
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Β. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
(IMPLICIT GRAMMATICAL RULE DEFICIT)
Οι Gopnik και Crago (1991) εκφράζουν την πεποίθηση ότι τα προβλήµατα
που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή µε την σωστή χρήση της
γραµµατικής είναι αποτέλεσµα της ανικανότητάς τους να µάθουν τους κανόνες που
σχετίζονται µε την δήλωση της συµφωνίας ως προς τον χρόνο, τον αριθµό και το
πρόσωπο στις ρηµατικές µορφές. Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στα αποτελέσµατα της
µελέτης µίας ολόκληρης οικογένειας που περιλαµβάνει πολλά άτοµα µε ειδική
γλωσσική διαταραχή και άλλα γλωσσικά προβλήµατα, από τα οποία συµπεραίνουν
ότι ο λόγος των παιδιών αυτών χαρακτηρίζεται από την ολοκληρωτική απουσία των
υπονοούµενων γραµµατικών και συντακτικών κανόνων, ενώ όταν παρουσιάζεται στα
δεδοµένα τους η σωστή χρήση κάποιων τέτοιων τύπων υποστηρίζουν ότι γίνεται
τυχαία. Καταλήγουν ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή µία υπόθεση που θέλει τα παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή να κατέχουν δύο γραµµατικές, από τις οποίες η µία
ευθύνεται για την παραγωγή των σωστών τύπων και η άλλη για την παραγωγή των
λανθασµένων γραµµατικών µορφών. Αφού τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους
υπονοούµενους γραµµατικούς κανόνες, δεν είναι δυνατόν να παράγουν δοµές που να
είναι ανάλογες µε εκείνες των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη.
Μάλιστα, οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα που
εµποδίζει την τυπική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
είναι η αδυναµία τους να σχηµατίσουν σωστά πρότυπα των γραµµατικών τύπων και
να τα χρησιµοποιήσουν όπως αρµόζει σε κάθε περίσταση. Μία τέτοια διαδικασία δεν
βασίζεται µόνο σε γενικεύσεις των παρατηρούµενων γραµµατικών τύπων, αλλά
απαιτεί και την δηµιουργική αξιολόγηση των υπονοούµενων γραµµατικών κανόνων
που διαθέτουν όλα τα παιδιά, ώστε να παράγονται διαφορετικές δοµές που να
αρµόζουν σε κάθε λεκτικό περιεχόµενο. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
κωδικοποιούν στην µνήµη τους κάθε δοµή ξεχωριστά, ως ανεξάρτητες δοµές χωρίς
κανένα κοινό χαρακτηριστικό, αγνοώντας ότι η γλώσσα δεν συνίσταται µόνο από
κάποιους πρότυπους γραµµατικούς τύπους, αλλά διαθέτει κάποιους άδηλους κανόνες
µε βάση τους οποίους προωθείται η κατάκτηση όλων των άλλων γλωσσικών δοµών,
τους οποίους δεν αρκεί να αποµνηµονεύσουν (Gopnik και Crago, 1991).
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Ωστόσο, συνεχείς έρευνες επισηµαίνουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή δεν εµφανίζουν µεγάλες διαφορές σε αυτού του είδους τα λάθη από ότι τα
παιδιά µικρότερης χρονολογικής ηλικίας αλλά ίδιας γλωσσικής ηλικίας, γεγονός που
οδήγησε σε µία αναθεώρηση της υπόθεσης των Gopnik και Crago (1991). Έτσι, η
Gopnik και οι συνεργάτες της (1994) υποστηρίζουν πια ότι τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή δυσκολεύονται στην χρησιµοποίηση των υπονοούµενων
γραµµατικών κανόνων, καθώς η πρόσβαση σε αυτούς δεν είναι εφικτή.
Αναγκάζονται, λοιπόν, να αναπληρώσουν αυτήν την αδυναµία πρόσβασης στους
άδηλους γραµµατικούς κανόνες είτε µε την αποστήθιση των σωστών τύπων ως
µεµονωµένες δοµές, χωρίς να τα αναλύουν στα συστατικά τους στοιχεία, είτε µε την
κατηγορηµατική εφαρµογή των µεταγνωστικών κανόνων, ανεξάρτητα από την
περίπτωση (Leonard, 2000).
Η Gopnik (1994) υποστηρίζει ότι ο αυξηµένος αριθµός λαθών που κάνουν τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην αντιστοίχηση των ρηµατικών µορφών µε
τον σωστό χρόνο, πρόσωπο και αριθµό, δείχνει ότι έχουν περιορισµένη πρόσβαση
στους υπονοούµενους κανόνες της γραµµατικής και επιπλέον δυσκολεύονται στην
αποµνηµόνευση πολλών έτοιµων ρηµατικών τύπων, τους οποίους καταγράφουν στην
µνήµη τους χωρίς να µπορούν να τους επεξεργαστούν και να τους προσαρµόσουν σε
διαφορετικές περιστάσεις, µε αποτέλεσµα να κάνουν πολλά λάθη. Παράλληλα,
εξαιτίας της δυσκολίας που εµπεριέχει αυτή η διαδικασία αφοµοίωσης των
γραµµατικών µορφών, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή µένουν πίσω στην
γλωσσική τους ανάπτυξη ακόµα και από τα παιδιά µε µικρότερη χρονολογική ηλικία.
Όσον αφορά στην χρήση των µεταγνωστικών γραµµατικών κανόνων από τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, αυτή προϋποθέτει ότι παρακολουθούν
µαθήµατα σε κάποια εκπαιδευτική βαθµίδα και είναι σε θέση να εφαρµόσουν τους
κανόνες που έχουν διδαχθεί. Έτσι, το λάθος στην εκφορά του ρήµατος «throw» ως
«throwed» (αντί για «thrown»), ένα λάθος το οποίο πραγµατοποιούν και πολλά
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη σε µικρές ηλικίες, µπορεί να εµφανίζεται είτε
γιατί το παιδί δεν έχει διδαχθεί τον σωστό τύπο του συγκεκριµένου ρήµατος, είτε
γιατί δεν µπόρεσε να το θυµηθεί την στιγµή που του ζητήθηκε, µε συνέπεια να
εφαρµόσει τον γνωστό κανόνα που θέλει τον αόριστο να σχηµατίζεται µε την
κατάληξη «–ed». Το ίδιο παρατηρείται και στην περίπτωση που τα παιδιά βρίσκονται
αντιµέτωπα µε µη-λέξεις, στις οποίες εφαρµόζουν τους γνωστούς τους κανόνες, όµως
επειδή τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι προσκολληµένα στην τυφλή
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χρήση των κανόνων που έχουν διδαχθεί, αποδεικνύονται λιγότερο δηµιουργικοί και
ικανοί οµιλητές από τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας τους. Το γεγονός ότι τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή κάνουν απόλυτη χρήση των µεταγνωστικών
γραµµατικών κανόνων σε κάθε περίσταση φαίνεται και από την παρατήρηση των
λαθών που κάνουν, όπως όταν προκειµένου να εφαρµόσουν έναν κανόνα που
γνωρίζουν παραγάγουν λέξεις που δεν συµφωνούν ούτε φωνολογικά µε τις σωστές,
και επίσης όταν ο ερευνητής αντιλαµβάνεται τους δισταγµούς του παιδιού για την
χρήση ενός τύπου ή όχι (Leonard, 2000).
Σε µία πιο πρόσφατη έρευνα, οι Gopnik και Goad (1997) εξετάζουν τους
τρόπους που τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή χρησιµοποιούν τους
υπονοούµενους γραµµατικούς κανόνες σε διάφορες δοκιµασίες, που απαιτούν την
επισήµανση του χρόνου, του αριθµού και του προσώπου σε συνηθισµένες λέξεις
καθώς και σε πρωτότυπες, µη-λέξεις. Οι ερευνητές παρατηρούν ότι τα παιδιά αυτά
αποθηκεύουν στην µνήµη τους ολόκληρες λέξεις ως πρότυπα, χωρίς να είναι σε θέση
να τις δηµιουργήσουν µόνοι τους βασισµένοι σε γραµµατικούς κανόνες. Αυτό φάνηκε
από όλες τις δοκιµασίες, επειδή τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
δυσκολεύονταν να αναγνωρίσουν τα συστατικά µίας λέξης, όπως για παράδειγµα να
υποδείξουν το θέµα και την κατάληξη σε ένα ρήµα, και επιπλέον χρησιµοποιούσαν
πιο σωστά λέξεις µε τις οποίες ήταν εξοικειωµένα και εµφανίζονταν πιο συχνά στον
καθηµερινό τους λόγο από ότι εκείνες που άκουγαν σπανιότερα.
Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
ανακαλούσαν από την µνήµη τους τον κάθε γραµµατικό τύπο που χρειάζονταν µε
γνώµονα αν κάποιες λέξεις ταιριάζουν φωνολογικά µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να
κάνουν πολλά λάθη όταν οι λέξεις έµοιαζαν φωνολογικά αλλά διέφεραν µορφολογικά
και όταν δεν µπορούσαν να διακρίνουν κάποιες µε ιδιάζουσα φωνολογική δοµή.
Έτσι, οι Gopnik και Goad (1997) συµπεραίνουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή δεν διαθέτουν τους υπονοούµενους γραµµατικούς κανόνες που
απαιτούνται για την κατάκτηση των µορφοσυντακτικών δοµών της γλώσσας τους και
κατά συνέπεια δεν διαµορφώνουν το ίδιο γραµµατικό σύστηµα που οικοδοµούν τα
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη (Gopnik & Goad, 1997).
Παρ’ όλο που η υπόθεση αυτή αποδεικνύεται ικανή να ερµηνεύσει τα
ευρήµατα των συγκεκριµένων ερευνών της Gopnik και των συνεργατών της, πολλοί
ερευνητές διατυπώνουν αµφιβολίες για την ισχύ µίας τέτοιας ερµηνείας, επειδή άλλες
έρευνες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή παρόµοιων συµπερασµάτων. Στις περισσότερες
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από αυτές η επίδοση των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή σε δοκιµασίες για
την εκµάθηση κάποιων γραµµατικών µορφηµάτων δεν διέφερε σηµαντικά από εκείνη
των παιδιών που βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης, ώστε να µπορεί
να ερµηνευτεί η µειωµένη τους επίδοση στην υπερβολική και ακατάλληλη χρήση των
µεταγνωστικών γραµµατικών κανόνων. Επιπλέον, η Fee (1995) εξέτασε τα ίδια
πρόσωπα της οικογένειας που µελέτησαν οι Gopnik και Crago (1991), όµως
συµπέρανε ότι τα λάθη που έκαναν πολλοί από αυτούς οφείλονταν στην ανικανότητά
τους να χρησιµοποιήσουν τους κατάλληλους φωνολογικούς κανόνες για να
επεξεργαστούν τα γλωσσικά ερεθίσµατα, καθώς είχε παρατηρήσει την δυσκολία τους
στην εκφορά κάποιων τελικών συµφώνων και την φωνολογική απλοποίηση κάποιων
γραµµατικών τύπων, µε συνέπεια την παραγωγή περίεργων γραµµατικών δοµών, για
τις οποίες δεν θα πρέπει να ευθύνεται η χρησιµοποίηση των ακατάλληλων τύπων.
(Leonard, 2000).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η θεωρία της ύπαρξης ενός ελλείµµατος στην ικανότητα
των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή να κατακτήσουν τους υπονοούµενους
γραµµατικούς κανόνες που αποτελούν την βάση για την τυπική µορφολογική
ανάπτυξη, δεν στηρίζεται πλήρως από ερευνητικά δεδοµένα, ενώ και το θεωρητικό
της υπόβαθρο δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητό. Εποµένως, απαιτείται περαιτέρω έρευνα
προς αυτήν την κατεύθυνση για να γίνει τελικώς αποδεκτή.
Γ. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(THE MISSING AGREEMENT ACCOUNT)
Η θεωρία της απουσίας των σχέσεων συµφωνίας προτάθηκε από τον Clahsen
(1989, 1991) και υποστηρίζει ότι τα γλωσσικά προβλήµατα των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή οφείλονται στην αδυναµία τους να δηλώσουν την συµφωνία
στις γραµµατικές σχέσεις. Η υπόθεση αυτή διαµορφώθηκε µε βάση δεδοµένα από την
γερµανική γλώσσα και αυτό -όπως θα φανεί παρακάτω- αποτελεί ένα από τα
σηµαντικά µειονεκτήµατά της. Ο Clahsen παρατηρεί ότι τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή δυσκολεύονται να προσδιορίσουν την συµφωνία, η οποία δηλώνει το είδος
της σχέσης µεταξύ ενός λειτουργικού στοιχείου και του υποκειµένου που διατηρεί
τον έλεγχο αυτού του στοιχείου, ενώ το σύστηµα των γραµµατικών κανόνων που
κατέχουν τα παιδιά αυτά και που είναι υπεύθυνο για το σύνολο της γλωσσικής
κατανόησης παραµένει ανέπαφο (Tsimpli & Stavrakaki, 1999).
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Πρόκειται, δηλαδή, για ένα γλωσσικό έλλειµµα εστιασµένο στις σχέσεις της
συµφωνίας και όπου αυτές εµφανίζονται, για παράδειγµα στα συνδετικά και στα
βοηθητικά ρήµατα που πρέπει να συµφωνούν σε χρόνο και σε αριθµό µε το
υποκείµενο, στους προσδιοριστές µε τα ουσιαστικά και στα επίθετα που πρέπει να
συµφωνούν στο γένος και στον αριθµό µε τα ουσιαστικά, στα κτητικά επίθετα και
αντωνυµίες, καθώς και στην συµφωνία των προσδιοριστών ως προς την πτώση.
Επειδή τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν διαθέτουν τέτοιου είδους
πρότυπα, αδυνατούν να παραγάγουν µε ακρίβεια και συνειδητότητα τους σωστούς
παρεµφατικούς τύπους. Ακόµα και όταν αυτοί εµφανίζονται, τα λάθη που κάνουν σε
σχέση µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη είναι εµφανώς περισσότερα, µε
αποτέλεσµα οι ερευνητές να υποθέτουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
έχουν καταγράψει στην µνήµη τους κάποια ζευγάρια λέξεων που έχουν την σωστή
συµφωνία και άλλοτε τα χρησιµοποιούν στο κατάλληλο περιβάλλον, ενώ άλλοτε η
αδυναµία τους να παράγουν µόνοι τους την συµφωνία σε καινούριους τύπους είναι
περισσότερο εµφανής.
Όσον αφορά στην γερµανική γλώσσα, στην οποία η σειρά των όρων µίας
πρότασης είναι αυστηρά καθορισµένη και το ρήµα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο
µέσον µίας πρότασης (verb-second rule), ο Clahsen (1989) παρατήρησε ότι όταν τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή παρήγαγαν έναν απαρεµφατικό τύπο –ακόµα
και όταν έπρεπε να παράγουν έναν παρεµφατικό τύπο- συνήθως έβαζαν το ρήµα στο
τέλος της πρότασης, ενώ οι παρεµφατικοί τύποι εµφανίζονταν πάντα στο µέσον της
πρότασης. Έτσι, συµπέρανε ότι τα λάθη που έκαναν στην σειρά των τύπων µίας
πρότασης τα παιδιά αυτά οφείλονται στο ότι δεν µπορούν να διατυπώσουν σωστά την
συµφωνία ανάµεσα στους όρους της πρότασης, αφού η τοποθέτηση των
παρεµφατικών τύπων ήταν σωστή. Ταυτόχρονα, στις ονοµατικές και προθετικές
φράσεις δεν εµφάνισαν πρόβληµα στην σειρά των λέξεων, πράγµα που αποδεικνύει
ότι δεν είναι αυτό το πρόβληµά τους, αλλά ότι επηρεάζεται από την αδυναµία
δήλωσης της συµφωνίας (Leonard, 2000).
Για να ελέγξουν την υπόθεση της απουσίας των σχέσεων συµφωνίας οι
Clahsen και Hansen (1993) σχεδίασαν ένα θεραπευτικό πρόγραµµα για παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή, που στόχο είχε να τα εξοικειώσει µε την δήλωση της
συµφωνίας σε µεµονωµένες ρηµατικές µορφές ή µέσα σε προτάσεις. Τα
αποτελέσµατά τους έδειξαν σαφή βελτίωση στην ικανότητα των παιδιών να
παράγουν τύπους σε συµφωνία µε τον αριθµό, τον χρόνο και το πρόσωπο, και
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ταυτόχρονα στην δυνατότητα συνειδητής τοποθέτησης των ρηµάτων στο µέσον της
πρότασης, όπως επιτάσσει η σύνταξη της γερµανικής γλώσσας. Τα ευρήµατά τους
αυτά προβάλλουν ως απόδειξη της ύπαρξης ενός ελλείµµατος στην δήλωση της
συµφωνίας στον λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, το οποίο όταν
βελτιωθεί τους δίνει την δυνατότητα να εµφανίζουν περισσότερες σωστές
µορφοσυντακτικές δοµές.
Η θεωρία αυτή βρίσκει εφαρµογή και στην αγγλική γλώσσα, σε τύπους όπως
είναι το βοηθητικό και συνδετικό ρήµα «be», στην κατάληξη «–s» στο τρίτο ενικό
πρόσωπο των ρηµάτων και στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή στις ονοµατικές φράσεις, επειδή περιλαµβάνουν την έννοια της
συµφωνίας. Ωστόσο, στα αγγλικά υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι, για παράδειγµα τα
άρθρα και το απαρεµφατικό «to», τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, παρ’ όλο που δεν έχουν σχέση µε την δήλωση
της συµφωνίας. Κατά συνέπεια δεν µπορούν να εξηγηθούν µε την θεωρία του
Clahsen. Έτσι, ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της θεωρίας της απουσίας των σχέσεων
συµφωνίας είναι ότι πιθανόν να µην µπορεί να στηριχθεί σε ερευνητικά δεδοµένα
άλλων γλωσσών και να ερµηνεύσει τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή που µαθαίνουν διαφορετικές γλώσσες, γεγονός που αυτοµάτως
µειώνει την αξιοπιστία της (Leonard, 2000).
∆. ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
(THE SURFACE HYPOTHESIS)
Σύµφωνα µε την υπόθεση του επιφανειακού ελλείµµατος του Leonard και των
συνεργατών του (1989, 1992) τα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή στην χρήση των γραµµατικών µορφηµάτων πηγάζει από την
αδυναµία τους να τα αντιληφθούν επαρκώς και στη συνέχεια να τα αξιοποιήσουν µε
βάση την λειτουργικότητά τους στο κατάλληλο περιεχόµενο. Ο Leonard επισηµαίνει,
όπως και πολλοί άλλοι πριν από αυτόν, ότι οι φυσικές ιδιότητες των µορφηµάτων
προκαλούν σηµαντικές δυσκολίες κατανόησης στα παιδιά µε γλωσσικά προβλήµατα,
όπως στα ελεύθερα µορφήµατα περιορισµένης διάρκειας και στις απλές µη
επιτονισµένες συλλαβές, και κατά συνέπεια την κατάκτηση των µορφολογικών
κανόνων της γλώσσας τους.
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Μετά από έρευνες που πραγµατοποίησε µαζί µε τους συνεργάτες του, ο
Leonard κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ένα χαρακτηριστικό των µορφηµάτων, το
οποίο δυσκολεύει τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι η ακουστική τους
χροιά, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα µορφήµατα έχουν µικρή διάρκεια και δεν
σχετίζονται µε κάποια άλλη µορφή που να τους προσδίδει νόηµα ή να αυξάνει την
διάρκειά τους. Τέτοια µορφήµατα αποτελούν τα αδέσµευτα σύµφωνα, τα ελεύθερα ή
δεσµευµένα µορφήµατα που έχουν απλή µορφή και δεν είναι επιτονισµένα, οι
καταλήξεις «–s» και «–ed», τα άρθρα, κάποιοι από τους τύπους του βοηθητικού και
συνδετικού ρήµατος «be», ο απαρεµφατικός τύπος «to», το συµπληρωµατικό «that»,
τα οποία όταν εµφανίζονται στο τέλος µίας εκφοράς ή στο τέλος µίας φωνολογικής
µονάδας αποκτούν µεγαλύτερη σχετική διάρκεια και εποµένως καθίσταται πιο
εύκολη η κατανόησή τους (Leonard, 2000).
Πιο συγκεκριµένα, η υπόθεση του επιφανειακού ελλείµµατος υποστηρίζει ότι
τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή µπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξη των
τελικών συµφώνων σε µία λέξη και τις αδύναµες φωνολογικά και µικρής διάρκειας
συλλαβές, όµως όταν αυτές οι µορφές αποδεικνύονται σηµαντικές µορφολογικά
δυσκολεύονται να κατανοήσουν ολόκληρο το περιεχόµενο της εκφοράς. Αυτό
σηµαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ταυτόχρονα εκτός από τη σηµασία των
µεµονωµένων και περιορισµένης διάρκειας µορφηµάτων και ολόκληρο το νόηµα που
εκφράζει µία πρόταση, πρόκειται, δηλαδή, για µία διαδικασία που θα προβληµατίσει
ιδιαίτερα τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην κατανόηση της σηµασίας των
µορφηµάτων και θα χρειαστεί να εκτεθούν περισσότερες φορές στο γλωσσικό
ερέθισµα για να επέλθει –αν επέλθει- η ολοκληρωµένη κατανόηση του ρόλου τους.
Αυτή η διαδικασία έχει περιγραφεί από τον Pinker ως η διαδικασία
δηµιουργίας γλωσσικών προτύπων (paradigm building), κατά την οποία τα παιδιά
δηµιουργούν στο µυαλό τους οµάδες µορφηµάτων, κατηγοριοποιηµένες ανάλογα µε
κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους, από τις οποίες ανασύρουν τις πληροφορίες που
απαιτούνται κάθε φορά για να κατανοήσουν κάποιο γλωσσικό ερέθισµα. Στις µικρές
ηλικίες τα παιδιά διατηρούν πολλές διαφορετικές κατηγορίες µορφηµάτων, σχεδόν
µία για κάθε εκφορά που συναντούν (word-specific paradigms), όµως όσο
µεγαλώνουν αναπτύσσεται η παραγωγική τους ικανότητα και µπορούν πιο εύκολα να
παράγουν

και

να

κατανοούν

µορφήµατα

που

ακούν

για

πρώτη

χρησιµοποιώντας ως βάση αυτά που έχουν ως πρότυπα (general paradigms).
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φορά,

Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή θα
δυσκολεύονται περισσότερο στην κατανόηση των τύπων που αλλάζουν µορφή κάθε
φορά που πρέπει να δηλωθεί η γραµµατική τους λειτουργία (inflected forms), επειδή
απαιτούν την χρήση περίπλοκων διαδικασιών που τα παιδιά αυτά δεν είναι σε θέση
να πραγµατοποιήσουν, δεδοµένης και της µειωµένης ταχύτητας µε την οποία
συντελείται η επεξεργασία των πληροφοριών. Για παράδειγµα, τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή µπορούν να αναγνωρίσουν την διαφορετικότητα των τύπων
«laughed» και «raft», όµως αν τους ζητηθεί να αναλύσουν την πρώτη λέξη δεν θα
κατορθώσουν να ξεχωρίσουν σωστά το θέµα και την κατάληξη. Στην περίπτωση που
θα τους διδόταν ένας τέτοιος τύπος που όµως θα είχε µεγαλύτερη σχετική διάρκεια
(relative duration) θα ήταν πιο εύκολο για τα παιδιά αυτά να τον κατανοήσουν. Έτσι,
τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή χρειάζονται τελικά περισσότερο χρόνο για
να κατανοήσουν κάποια µορφήµατα, να τα µετατρέψουν σε πρότυπα και να
εξοικειωθούν µε την χρήση και το νόηµά τους (Leonard, 2000).
Ο Leonard επισηµαίνει ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή στην κατάκτηση της µορφολογίας δεν µπορούν να
θεωρούνται ανεξάρτητες από την ανικανότητά τους να αντιληφθούν άµεσα το
περιεχόµενο των εισερχόµενων πληροφοριών εξαιτίας της βραδείας επεξεργασίας
τους. Εποµένως, το σύστηµα των κανόνων που διαµορφώνουν τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή δεν διαφέρει ποιοτικά από εκείνο των παιδιών µε τυπική
γλωσσική ανάπτυξη, και επειδή το πρόβληµα της επεξεργασίας των πληροφοριών
είναι πιο ευρύ επηρεάζει κυρίως κάποια γλωσσικά συστήµατα που θεωρούνται πιο
ευαίσθητα, όπως την εκµάθηση των µορφηµάτων, επειδή έχουν µικρότερη σχετική
διάρκεια.
Ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι δυσκολίες των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή µε την µειωµένη ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών και
την προβληµατική κατανόηση των µορφηµάτων που έχουν µικρή σχετική διάρκεια,
εξηγείται από τον Leonard µε βάση δύο παραδοχές της θεωρίας της επιφανειακής
δοµής. Πρώτον, οι εισερχόµενες πληροφορίες που έχουν γίνει αντιληπτές χάνονται,
δηλαδή δεν µπορούν να παραµείνουν στην βραχυπρόθεσµη µνήµη, όταν ακολουθούν
νέες, που απαιτούν περισσότερη επεξεργασία, και δεύτερον, οι περιορισµένες
ικανότητες επεξεργασίας θέτουν σε κίνδυνο τους τύπους που έχουν µικρότερη
σχετική διάρκεια, επειδή δεν προλαβαίνουν να γίνουν κατανοητοί.
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Όσον αφορά στην πρώτη παραδοχή, η λειτουργία της εργαζόµενης
βραχύχρονης µνήµης µπορεί να προσφέρει µία εξήγηση για τον λόγο που κάποιες
πληροφορίες δεν κατορθώνουν να παραµείνουν εκεί για χρόνο αρκετό, ώστε να
γίνουν πλήρως κατανοητές. Σύµφωνα µε την υπόθεση της επιφανειακής δοµής, οι
τύποι που αλλάζουν ανάλογα µε την γραµµατική λειτουργία που θέλουν να δηλώσουν
απαιτούν µεγαλύτερη επεξεργασία από τις γυµνές ρίζες (bare stems), επειδή πρώτα
πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός στα συστατικά τους και ακολουθεί η προσπάθεια
κατανόησης της λειτουργίας τους και η αναγωγή τους σε πρότυπα. Αυτή η
διαδικασία, λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο χρόνο από την επεξεργασία µίας απλής
ρίζας, και µε δεδοµένη την περιορισµένη χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης,
συχνά τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν
την επεξεργασία τέτοιων µορφηµάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι µία εκφώνηση
περιλαµβάνει πολλές λέξεις προς επεξεργασία, είναι επόµενο να µην προλαβαίνουν
να µείνουν αρκετό χρόνο στην µνήµη για να γίνουν κατανοητά, επειδή την θέση τους
καταλαµβάνουν νέες λέξεις που και εκείνες απαιτούν παρόµοια επεξεργασία. Έτσι,
αν ένας τύπος γίνεται δύσκολα αντιληπτός γιατί χρειάζεται παρατεταµένη
επεξεργασία, ο αυξηµένος αριθµός των γλωσσικών ερεθισµάτων δυσχεραίνει
περαιτέρω την διαδικασία κατανόησής του.
Σχετικά µε τον λόγο που τα µορφήµατα µικρής σχετικής διάρκειας προκαλούν
αυξηµένα προβλήµατα στα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή, ενώ λογικά θα
περίµενε κανείς να συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο, η υπόθεση της επιφανειακής
δοµής υποστηρίζει ότι τα µορφήµατα που αποτελούν ένα µικρό µέρος ολόκληρης της
λέξης είναι πιο πιθανό να µείνουν στην µνήµη ως γυµνές ρίζες εξαιτίας της ηµιτελούς
επεξεργασίας τους, σε σχέση µε τα µορφήµατα εκείνα που συνιστούν το µεγαλύτερο
κοµµάτι της λέξης. Αυτό συµβαίνει είτε επειδή εµφανίζονται την στιγµή που
πραγµατοποιείται η επεξεργασία ενός προηγούµενου τύπου και δεν προλαβαίνει να
ολοκληρωθεί η κατανόηση του νέου εισερχοµένου, είτε επειδή οι τύποι που
περιέχουν κάποιο µόρφηµα µικρής σχετικής διάρκειας, µοιράζονται µε την ρίζα της
λέξης ένα κοινό κοµµάτι, σε αντίθεση µε τα µορφήµατα που έχουν µεγαλύτερη
διάρκεια και είναι πιο διαφοροποιηµένα από την ρίζα τους.
Αυτή η δεύτερη προοπτική µπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητή µε την
αναφορά µίας έρευνας, η οποία παρουσίαζε στα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή δύο οµάδες λέξεων για να τις επαναλάβουν. Η µία περιελάµβανε λέξεις
που έµοιαζαν φωνολογικά και η άλλη λέξεις φωνολογικά διαφοροποιηµένες. Η
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επίδοσή τους ήταν εµφανώς µειωµένη στην περίπτωση των όµοιων φωνολογικά
λέξεων. Έτσι, η υπόθεση του επιφανειακού ελλείµµατος συµπεραίνει ότι, όπως
συµβαίνει και µε τις φωνολογικά όµοιες λέξεις, το ίδιο θα ισχύει και για τους τύπους
που περιέχουν µικρής διάρκειας µορφήµατα, δηλαδή αυτοί οι τύποι θα παραµένουν
τελικά στην µνήµη ευκολότερα ως γυµνές ρίζες, ενώ τα µορφήµατα µεγαλύτερης
διάρκειας µπορούν να κατανοηθούν ευκολότερα ως ανεξάρτητες µορφές. (Leonard,
2000).
Οι Gopnik και Crago (1991) αντιτίθενται στην θεωρία του επιφανειακού
ελλείµµατος, καθώς τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουν στην διάθεσή τους δεν
µπορούν να ερµηνευθούν µε αυτήν. Έτσι, παρατηρούν ότι τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή παρήγαγαν σωστά εκφορές που περιείχαν τον σχηµατισµό του
πληθυντικού(«-s») και τον αόριστο («-ed»), γεγονός που δείχνει ότι τα παιδιά αυτά
είναι σε θέση να επεξεργαστούν ακουστικά ένα ερέθισµα και να παράγουν τέτοιους
ήχους, τουλάχιστον ως ένα σηµείο. Το ουσιαστικό πρόβληµα που υποκρύπτεται είναι
η αδυναµία τους να σχηµατίσουν αναπαραστάσεις στα πρότυπα που δηµιουργούν και
στη συνέχεια να χειριστούν αυτές τις αφηρηµένες αναπαραστάσεις για την
κατανόηση του λόγου. Αυτή η προοπτική δεν καλύπτεται από την θεωρία του
Leonard, επειδή οι επιφανειακές δοµές που σχετίζονται µε την γενικότερη
επεξεργασία των εισερχόµενων πληροφοριών δεν µπορούν να εξηγήσουν τα
διαφορετικά γλωσσικά προβλήµατα που εµφανίζουν τα άτοµα µε ειδική γλωσσική, τα
οποία παραπέµπουν σε συγκεκριµένους µηχανισµούς κατάκτησης της γλώσσας. Οι
Gopnik και Crago εξηγούν ότι οι παρατηρούµενες οµοιότητες στα χαρακτηριστικά
του εκφερόµενου λόγου των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν είναι
ενδεικτικές της οµοιότητας των µηχανισµών που τα παράγουν, δηλαδή κάποια
στοιχεία που επιφανειακά δείχνουν να µοιάζουν µπορεί να είναι αποτέλεσµα
διαφορετικών εσωτερικών αναπαραστάσεων και περιορισµών (Gopnik και Crago,
1991).
Όµως, ο ίδιος ο Leonard αναγνωρίζει την αδυναµία της θεωρίας του να
ερµηνεύσει όλα τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή,
όπως στην περίπτωση των ερευνών που έδειξαν ότι τα παιδιά αυτά έκαναν πολλά
λάθη στο µαρκάρισµα της πτώσης των αντωνυµιών πριν από τα ρήµατα (για
παράδειγµα «Me take that»). Παρ’ όλο που η υπόθεση της επιφανειακής δοµής
προβλέπει την αδυναµία των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή να δηλώσουν
την σωστή πτώση των αντωνυµιών, επειδή αποτελούν µορφήµατα περιορισµένης
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σχετικής διάρκειας, όµως δεν είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί αντί να παραλείπονται
αντικαθιστώνται µε τις ίδιες αντωνυµίες σε διαφορετική πτώση.
Επιπλέον, άλλες έρευνες αποδεικνύουν προβλήµατα µε την αντιστροφή των
βοηθητικών ρηµάτων στις ερωτηµατικές προτάσεις (wh- questions) (για παράδειγµα
«What mοmmy is making?»), για την οποία η υπόθεση του επιφανειακού
ελλείµµατος δεν έχει κάποια εξήγηση, όπως και για την περίπτωση που πολλά παιδιά
µε ειδική γλωσσική διαταραχή δυσκολεύονται στην παραγωγή των ανώµαλων
ρηµατικών τύπων του αορίστου. Ο Leonard αναγνωρίζει αυτές τις αδυναµίες στην
θεωρία του, όµως επισηµαίνει το γεγονός ότι συνιστούν ελλείψεις και περιορισµούς
που δεν έχουν ακόµα αποσαφηνιστεί και ότι σε καµία περίπτωση δεν αναιρούν τις
βασικές της παραδοχές της υπόθεσης του επιφανειακού ελλείµµατος (Leonard, 2000).
Ε. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
(PHONOLOGICAL MEMORY DEFICIT)
Η υπόθεση αυτή ανήκει στην κατηγορία των ερµηνειών που συσχετίζουν την
ειδική γλωσσική διαταραχή µε κάποιους συγκεκριµένους µη γλωσσολογικούς
µηχανισµούς, οι οποίοι παρουσιάζουν κάποιο έλλειµµα και επηρεάζουν δευτερογενώς
την τυπική γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε την διαταραχή αυτή. Μέσα από αυτή
την προοπτική, η γλωσσική επεξεργασία µπορεί να συνδέεται µε την παρουσία
µειωµένων µνηµονικών ικανοτήτων και µε ανεπαρκείς ή λανθασµένους µηχανισµούς
χρησιµοποίησής τους από τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή. Συγκεκριµένα, οι
µηχανισµοί στους οποίους εντοπίζεται το πρόβληµα είναι η ονοµαζόµενη εργαζόµενη
(working memory), µέρος της οποίας αποτελεί η φωνολογική µνήµη, καθώς και η
σειριακή µνήµη (serial memory).
Η εργαζόµενη µνήµη αποτελεί τη διαδικασία που επιτρέπει σε µικρό αριθµό
πληροφοριών να περάσουν στη σφαίρα του συνειδητού και να γίνουν διαθέσιµες
στην µακροπρόθεσµη µνήµη. Κατά τη διάρκεια της λεκτικής εκφοράς, οι
εισερχόµενες πληροφορίες αποθηκεύονται για ένα µικρό χρονικό διάστηµα στην
εργαζόµενη µνήµη όσο το άτοµο επεξεργάζεται το περιεχόµενό τους. Η εργαζόµενη
µνήµη έχει µεγάλη σηµασία, καθώς διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που
τα εξωτερικά ερεθίσµατα διατηρούνται για τον απαραίτητο χρόνο σε αυτήν
προκειµένου να γίνουν κατανοητά και να προωθηθούν στην µακρόχρονη µνήµη ή να
απωθηθούν από αυτήν.
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Η υπόθεση αυτή δεν είχε τύχει µεγάλης προσοχής µέχρι πρόσφατα και λίγοι
είναι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί µε την λεπτοµερή διερεύνηση και την
ερευνητική τεκµηρίωσή της. Ο Montgomery (1998) κάνει λόγο για την εργαζόµενη
µνήµη, η οποία σχετίζεται άµεσα µε την κατανόηση των προτάσεων τόσο από τα
παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη όσο και από εκείνα µε την ειδική γλωσσική
διαταραχή, ο Fazio (1998) δίνει έµφαση σε ένα υποσύστηµα της εργαζόµενης
µνήµης, τη σειριακή, που αναφέρεται στην ανάκληση ενός υλικού αποθηκευµένου
στη µνήµη µε κάποια σειρά, οι Sininger, Klatzky, & Kirchner (1989) συνδέουν την
ειδική γλωσσική διαταραχή µε το ρυθµό ανίχνευσης στη βραχύχρονη µνήµη των
προφορικών πληροφοριών, ενώ οι Kail, Hale, Leonard, & Nippold (1984)
αναφέρονται στη διαδικασία ανάκλησης λέξεων από µία ή περισσότερες λίστες.
Ένα πρόβληµα, που αφορά στις έρευνες για τον καθορισµό της ποιότητας της
σχέσης µεταξύ βραχύχρονης µνήµης και γλωσσικής κατανόησης σε παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή, προκύπτει από το σχεδιασµό και τον τρόπο διενέργειας των
ανάλογων ερευνών, οι οποίες δεν σχεδιάστηκαν για να εξετάσουν την
προαναφερόµενη σχέση, αλλά τα αποτελέσµατά τους ώθησαν τους ερευνητές να
υποθέσουν την παρέµβαση κάποιων µνηµονικών µηχανισµών. Μια τέτοια περίπτωση
αποτελεί η έρευνα των Curtiss και Tallal (1991), οι οποίοι συνέκριναν την επίδοση
παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
όσον αφορά στην κατανόηση συντακτικά πλεοναζουσών προτάσεων, δηλαδή την
σύγκριση µεγάλων και µικρότερων προτάσεων µε παρόµοια συντακτική δοµή και
σηµασία. Τα ευρήµατά τους, που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή να έχουν χαµηλότερες επιδόσεις στις φράσεις µε σύνθετη συντακτική
δοµή και να προτιµούν εκείνες µε πιο απλή σύνταξη ενώ τα παιδιά χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα να αποδίδουν καλύτερα στις περίπλοκες συντακτικά προτάσεις, ώθησαν
τους ερευνητές να προτείνουν ως ερµηνεία της διαφοράς αυτής ένα πιθανό έλλειµµα
στην λεκτική βραχύχρονη µνήµη.
Βασισµένος στη θεωρία των Baddeley et al. (1974, 1987, 1993, 1984) για την
εργαζόµενη µνήµη σε ενήλικες µε τυπική και µε διαταραγµένη γλωσσική ανάπτυξη, ο
Montgomery (1998) θεωρεί ότι είναι η πιο κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί στην
κλινική έρευνα για την διερεύνηση της επίδρασης της εργαζόµενης µνήµης στην
κατανόηση των προτάσεων, εξαιτίας της πλήρους σκιαγράφησης του τρόπου µε τον
οποίο η φωνολογική «θηλειά» (phonological loop) της εργαζόµενης µνήµης
συνδέεται µε την γλωσσική κατανόηση των προτάσεων.
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Σύµφωνα µε τον Baddeley, η φωνολογική θηλειά ειδικεύεται στην σύντοµη
διατήρηση των προφορικών πληροφοριών στο πεδίο της βραχύχρονης µνήµης και
στη µετέπειτα προώθησή τους για αποθήκευση στη µακρόχρονη µνήµη, και
περιλαµβάνει µία παθητική ολιγόλεπτη φωνολογική παρακαταθήκη και µία
αρθρωτική διαδικασία-προετοιµασία. Το σύνολο των προφορικών πληροφοριών
περνώντας από την φωνολογική παρακαταθήκη µετατρέπεται σε έναν φωνολογικό
κώδικα, ο οποίος εξασθενεί γρήγορα, ενώ η αρθρωτική προετοιµασία παρεµβαίνει για
να τον συγκρατήσει στην παρακαταθήκη για περισσότερο χρόνο. Επειδή το
µεγαλύτερο µέρος των προφορικών εισερχοµένων τυγχάνει άµεσης κατανόησης η
φωνολογική θηλειά συνήθως παρακάµπτεται, δηλαδή ο ακροατής δεν χρειάζεται να
διατηρήσει και να ανανεώσει στην φωνολογική παρακαταθήκη τις λεκτικές
πληροφορίες προκειµένου να τις καταλάβει. Ωστόσο, όταν πρόκειται για προτάσεις
που είναι σύνθετες συντακτικά ή µεγάλες σε µάκρος ή όταν η διατήρηση της σειράς
των λέξεων είναι κρίσιµη για την κατανόηση της φράσης, τότε η καταγραφή του
εισερχοµένου στην φωνολογική θηλειά κρίνεται απαραίτητη. Εποµένως, η επιτυχής
γλωσσική κατανόηση βασίζεται στην άµεση και συνεχή ενσωµάτωση των
πληροφοριών στην εργαζόµενη µνήµη, η οποία απαιτεί την ταυτόχρονη αποθήκευση
και προώθηση του λεκτικού εισερχοµένου (Montgomery, 1998).
Οι σχετικές έρευνες στο πεδίο της εργαζόµενης µνήµης δείχνουν ότι οι
δυσκολίες που έχουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην γλωσσική
κατανόηση ακουστικών και γραπτών ερεθισµάτων προέρχονται από την ανικανότητά
τους να χρησιµοποιήσουν επαρκώς τους µηχανισµούς της φωνολογικής θηλειάς. Πιο
συγκεκριµένα, οι Gathercole και Baddeley (1990α) έδειξαν ότι η φωνολογική
παρακαταθήκη των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή είναι µειωµένης
χωρητικότητας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να αποθηκεύσουν
τον ίδιο αριθµό ακουστικών πληροφοριών µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη. Η έρευνά τους εµπεριείχε γλωσσικά τεστ, στα οποία ζητούσαν από τα
παιδιά και των δύο οµάδων να επαναλάβουν τρισύλλαβες και τετρασύλλαβες µηλέξεις µε στόχο την σύγκριση της επίδοσή τους µε τις µονοσύλλαβες και δισύλλαβες
µη-λέξεις.
Μία επιπλέον έρευνα του Montgomery (1995α) σχεδιάστηκε για να
διερευνήσει τη σχέση µεταξύ της φωνολογικής εργαζόµενης µνήµης και της
προτασιακής κατανόησης σε παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή και να ελέγξει τα
προαναφερόµενα ευρήµατα των Gathercole και Baddeley (1990α) για τη µειωµένη
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χωρητικότητα της εργαζόµενης µνήµης, καθώς και τα ευρήµατα των Curtiss και
Tallal (1991) για τα εντονότερα προβλήµατα των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή να επεξεργαστούν σωστά

µεγάλες σε µέγεθος και γλωσσολογικά

πλεονάζουσες προτάσεις. Οι δύο πειραµατικές συνθήκες της έρευνας αυτής
περιελάµβαναν δοκιµασίες για την επανάληψη µη-λέξεων και την κατανόηση των
προτάσεων, και τα αποτελέσµατά του ταυτίστηκαν µε αυτά των προηγούµενων
ερευνών, επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις των ερευνητών.
Όσον αφορά στην πρώτη συνθήκη, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
επανέλαβαν περιορισµένο αριθµό τρισύλλαβων και τετρασύλλαβων λέξεων, ενώ
όσον αφορά στην δεύτερη συνθήκη τα ίδια παιδιά κατάλαβαν λιγότερες
πλεονάζουσες προτάσεις από ότι απλούστερες προτάσεις. Η συσχέτιση των
παραγόντων ήταν στατιστικά σηµαντική, µε αποτέλεσµα ο ερευνητής να καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι σε αντίθεση µε τους συνοµηλίκους τους µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη, τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζουν προβλήµατα
κατανόησης των πιο σύνθετων προτάσεων επειδή διαθέτουν µία περιορισµένης
χωρητικότητας εργαζόµενη µνήµη, που δεν τους επιτρέπει να διατηρήσουν ένα
µεγάλο ποσοστό των λεκτικών πληροφοριών στη φωνολογική τους παρακαταθήκη
(Montgomery, 1998).
Παρ’ όλο που τα ευρήµατα των ερευνών αυτών παραπέµπουν σε ελλείµµατα
της φωνολογικής µνήµης, υπάρχει και µία επιπλέον θεωρία η οποία πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν και να εξεταστεί περαιτέρω. Η υπόθεση αυτή κάνει λόγο για ένα έλλειµµα
στον κεντρικό επεξεργαστή της µνήµης, ο οποίος εµποδίζει τα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή να χειριστούν σωστά τις εισερχόµενες λεκτικές πληροφορίες,
από τη στιγµή που γίνονται δέκτες τους -ως ακροατές- µέχρι τη στιγµή της
κατανόησής τους και της χρησιµοποίησης των γνωστικών λειτουργιών που
απαιτούνται για την ολοκληρωµένη επεξεργασία τους. Αυτή η πιθανή δυσλειτουργία
στον κεντρικό επεξεργαστή διαφαίνεται µέσα από την διαδικασία της γλωσσικής
κατάκτησης, όπως στην περίπτωση της µάθησης των τύπων που αλλάζουν µορφή
όταν χρειάζεται να δηλώσουν την γραµµατική τους λειτουργία, καθώς και στην
διαδικασία της γλωσσικής έκφρασης, όπως στην έκφραση διαφορετικών ψυχικών
λειτουργιών κατά τη διάρκεια της οµιλίας.
Οι Lahey και Bloom (1994) κάνουν λόγο για την πολυπλοκότητα της
γλωσσικής κατανόησης, επισηµαίνοντας ότι δεν µπορεί να είναι αποτέλεσµα µόνο
των λειτουργιών της εργαζόµενης µνήµης. Αντίθετα, θεωρούν ότι οι λειτουργίες της
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εργαζόµενης µνήµης είναι άµεσα συνυφασµένες µε τις λειτουργίες της γλωσσικής
παραγωγής, καθώς υπάρχει µία ισχυρά αλληλεπιδραστική σχέση που συνδέει το
λεκτικό δυναµικό του παιδιού µε την εξωτερική εισροή των πληροφοριών. Οι
παράγοντες που καταδεικνύουν αυτή τη σχέση είναι περίπλοκοι, και περιλαµβάνουν
την άνεση µε την οποία το παιδί µπορεί να κατασκευάσει και να διατηρήσει στην
εργαζόµενη µνήµη του αναπαραστάσεις των εισερχοµένων πληροφοριών, την
εξοικείωσή του µε το γλωσσικό εισερχόµενο, την φύση και την δοµή του νέου υλικού
και την ανθεκτικότητα των συµφραζόµενων στοιχείων. Εποµένως, η γλωσσική
κατανόηση σχετίζεται µε πολλές άλλες παραµέτρους, οι οποίες πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψιν όταν γίνεται λόγος για προβλήµατα στην γλωσσική επεξεργασία.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, µπορεί να εξηγηθεί η αιτία κάποιων από τις
αδυναµίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην
κατανόηση των προτάσεων. Έτσι, έχει παρατηρηθεί ότι ένα παιδί µε αυτή τη
διαταραχή θα έχει πρόβληµα να καταλάβει κάτι που ακούει, όταν αυτό περιλαµβάνει
στοιχεία τα οποία του είναι άγνωστα, όπως περίπλοκα γραµµατικά µορφήµατα ή
καινούριες συντακτικές δοµές. Αυτό συµβαίνει επειδή αυτά τα νέα και περίπλοκα
στοιχεία επιζητούν µία ταυτόχρονη επεξεργασία και κατανόηση, η οποία περιορίζεται
από τις µειωµένες ικανότητες της εργαζόµενης µνήµης του. Επιπλέον, επειδή ένα
ποσοστό των ικανοτήτων αυτών θα εργάζεται για την αποθήκευση των πληροφοριών
που έλαβαν κάποια επεξεργασία, δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί ταυτόχρονα
και νέες πληροφορίες. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η σχέση µεταξύ των λειτουργιών της
εργαζόµενης µνήµης και της γλωσσικής επεξεργασίας είναι αµοιβαία βοηθητικός και
διευκολυντικός.
Η εργαζόµενη µνήµη για την οποία έγινε λόγος προηγούµενα σχετίζεται
άµεσα και µε τη λεγόµενη «σειριακή» µνήµη, και µάλιστα η δεύτερη µπορεί να
θεωρηθεί και ως συνέπεια της πρώτης. Η σειριακή µνήµη αφορά στην µνηµονική
αναπαράσταση στοιχείων που βρίσκονται σε µία σειρά, όπως για παράδειγµα ένας
αριθµός τηλεφώνου. Παρ’ όλο που οι έρευνες για τον εντοπισµό της ακριβούς σχέσης
που συνδέει τις δυσκολίες των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή στη γλωσσική
κατανόηση µε συγκεκριµένα προβλήµατα στη σειριακή µνήµη είναι σε αρχικό ακόµα
στάδιο, κάποιοι ερευνητές είναι σε θέση να αποδείξουν ήδη µία τέτοια σύνδεση. Οι
Gathercole και Baddeley (1990) αναφέρουν ότι η αιτία για την αδυναµία των παιδιών
µε ειδική γλωσσική διαταραχή να διατηρήσουν την ακολουθία των παρουσιαζόµενων
στοιχείων στις σχετικές δοκιµασίες είναι η περιορισµένη ικανότητά τους να τα
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αποθηκεύσουν φωνολογικά. Επιπλέον, οι Kirchner και Klatzky (1985) αποδίδουν την
προβληµατική λεκτική κωδικοποίηση των σειριακών πληροφοριών από τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή σε

ένα ελλιπή µηχανισµό επεξεργασίας των

πληροφοριών που διατηρούνται προσωρινά στην εργαζόµενη µνήµη (Fazio, 1998).
Προκειµένου να εξετάσει τους µηχανισµούς της σειριακής µνήµης που
µπορούν να εµπλέκονται στα ιδιαίτερα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα παιδιά µε
ειδική

γλωσσική

διαταραχή

στην

λεκτική

κατανόηση,

ο

Fazio

(1998)

πραγµατοποίησε έρευνες σε δύο τοµείς, που σχετίζονται µε τη σειριακή µνήµη. Ο
ένας από αυτούς αφορά στην απόκτηση των βασικών γνώσεων των παιδιών στα
µαθηµατικά, ενώ ο άλλος εστιάζει στην εκµάθηση της ανάγνωσης, µέσα από την
µελέτη κάποιων στίχων µε οµοιοκαταληξία που µαθαίνουν τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας, όπως τα παιδικά ποιηµατάκια.
Ξεκινώντας από την εξέταση των ικανοτήτων των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή στα µαθηµατικά, ο Fazio µελέτησε την επίδοση είκοσι παιδιών
προσχολικής ηλικίας στην γρήγορη ανάκληση αριθµών σε µία συγκεκριµένη σειρά,
τα οποία παρουσίασαν σηµαντικά προβλήµατα σε σχέση µε τα συνοµήλικά τους
παιδιά στην επανάληψη των αριθµών, επέδειξαν ένα περιορισµένο ρεπερτόριο
µαθηµατικών όρων και έκαναν κακές µετρήσεις σε δοκιµασίες που περιελάµβαναν τη
µέτρηση αντικειµένων. Ουσιαστικά, η µόνη διαφορά στην επίδοσή τους µε τα παιδιά
µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη ήταν ότι δεν µπόρεσαν να αποστηθίσουν και να
επαναλάβουν µε τη σειρά που έπρεπε τους αριθµητικούς όρους.
Μετά από παρακολούθηση δύο ετών επανέλαβε τις δοκιµασίες, οι οποίες ήταν
ανάλογες µε την γλωσσική πρόοδό τους, όµως τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική
διαταραχή παρέµειναν αισθητά πιο πίσω από τους συνοµηλίκους τους. Συγκεκριµένα,
έδειξαν µειωµένη επίδοση όταν πραγµατοποίησαν δοκιµασίες που απαιτούσαν την
γρήγορη επανάκληση αριθµών ή το αντίστροφο µέτρηµα από τον αριθµό είκοσι και
κάτω. Ωστόσο, η απόδοσή τους ήταν πιο ικανοποιητική όταν είχαν την δυνατότητα
να µετρούν µε την βοήθεια πραγµατικών αντικειµένων και όταν δεν απαιτούνταν από
αυτά να υπερβούν τις γνώσεις των αριθµών µε τις οποίες ήταν εξοικειωµένα. Ο Fazio
υπογραµµίζει την σταθερή πρόοδο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, όσον
αφορά στις µαθηµατικές τους ικανότητες στην περίοδο των δύο ετών. Με δεδοµένη
την αδυναµία τους να ανακαλέσουν ικανοποιητικά µαθηµατικές ακολουθίες από τη
µνήµη τους, ήταν σε θέση να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν στην πράξη κάποιους
µαθηµατικούς κανόνες, όταν τους δινόταν το περιθώριο χρόνου ή η δυνατότητα να
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χρησιµοποιήσουν ως βοήθεια τα δάκτυλά τους και να µετρούν δυνατά. Σε κάποιες
περιπτώσεις, µάλιστα, η επίδοσή τους ήταν καλύτερη και από εκείνη των παιδιών που
ήταν στο ίδιο επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης, όχι όµως και αυτών µε την ίδια
χρονολογική ηλικία.
Τα ευρήµατα αυτά οδήγησαν τον Fazio να υποθέσει την ύπαρξη δύο
συγκεκριµένων προβληµάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή στην εκµάθηση των µαθηµατικών. Τα παιδιά αυτά αποτυγχάνουν στην
αναπαραγωγή αριθµών σε µία δοσµένη σειρά και παράλληλα, αδυνατούν να
ανακαλέσουν από τη µνήµη τους κάποια δεδοµένα µε αριθµητικό περιεχόµενο. Αυτά
µπορεί να είναι αποτέλεσµα της αποτυχηµένης µνηµονικής αναπαράστασής τους ως
πρωτοεµφανιζόµενα εισερχόµενα και της ακατάλληλης προσωρινής αποθήκευσής
τους στην σειριακή µνήµη. (Fazio, 1998).
Ξεχωριστή σηµασία αποδίδουν πολλοί ερευνητές (Maclean et al, 1987,
Gathercole & Baddeley, 1993) στον τρόπο εκµάθησης των παιδικών ποιηµάτων και
τραγουδιών κατά την προσχολική ηλικία, επειδή είναι ικανά να προσφέρουν
πολύτιµες πληροφορίες όσον αφορά στις οµοιοκαταληξίες και στις παρηχήσεις των
λέξεων που απαιτούνται για την αποµνηµόνευσή τους και θεωρούν ότι συνδέονται
και µε την ανάπτυξη των αναγνωστικών τους ικανοτήτων. Τέτοιες έρευνες δείχνουν
ότι τα παιδικά ποιήµατα δίνουν έµφαση σε φωνολογικές δοµές, χωρίς να είναι
απαραίτητη η µεταγνωστική τους διάσταση, δηλαδή η συνειδητή αναγνώριση και
σύνδεσή τους µε µαθηµένους κανόνες, που πραγµατοποιείται κατά τη σχολική ηλικία.
Έτσι, όταν αργότερα τα παιδιά αρχίζουν να µαθαίνουν για το σχηµατισµό και το ρόλο
των καταλήξεων και για την κατάτµηση των συλλαβών και των λέξεων, µπορούν να
χρησιµοποιήσουν την προηγούµενη εµπειρία τους από τα ποιήµατα που είχαν
αποστηθίσει και να βοηθηθούν στην εκµάθηση της γλώσσας µέσα από την εφαρµογή
των ανάλογων κανόνων.
Ο Fazio (1998) θέλησε να ελέγξει τις ικανότητες των παιδιών του
νηπιαγωγείου µε ειδική γλωσσική διαταραχή στην επανάληψη µίας γλωσσικής
ακολουθίας, και ζήτησε από δέκα παιδιά που είχαν λάβει τη διάγνωση της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής να απαγγείλουν κάποια γνωστά παιδικά ποιήµατα (για
παράδειγµα το «Mother Goose»), την αλφάβητο, καθώς και µία σειρά αριθµών. Τα
παιδιά αυτά βρέθηκαν να υπολείπονται σηµαντικά σε σχέση µε τα συνοµήλικά τους
που είχαν τυπική γλωσσική ανάπτυξη και στις τρεις δοκιµασίες. Σε άλλη έρευνά του,
ο Fazio δίδαξε σε παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη και σε παιδιά µε ειδική
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γλωσσική διαταραχή ένα ποίηµα το οποίο δεν είχαν ξαναδιδαχθεί, µε τέσσερις
τρόπους: µε την ύπαρξη και την απουσία κινήσεων των χεριών, µε και χωρίς µία
συνοδευτική µελωδία. Όπως ήταν αναµενόµενο, τα παιδιά µε τυπική γλωσσική
ανάπτυξη έµαθαν το ποίηµα το ίδιο εύκολα και σωστά σε όλες τις συνθήκες. Όµως,
τα παιδιά µε την ειδική γλωσσική διαταραχή κατόρθωσαν να επιτύχουν καλύτερη
ανάκληση του ποιήµατος όταν αυτό συνοδευόταν από κινήσεις των χεριών (Fazio,
1998).
Οι έρευνες του Fazio για την διερεύνηση της φύσης των προβληµάτων που
χαρακτηρίζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή σε δοκιµασίες που απαιτούν
άµεση και λέξη προς λέξη ανάκληση των λεκτικών πληροφοριών, όπως η
αποστήθιση µαθηµατικών ακολουθιών και παιδικών ποιηµάτων, κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι για τα ελλείµµατα αυτά ευθύνονται οι περιορισµένες ικανότητες της
σειριακής µνήµης, οι οποίες εµποδίζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή να
κωδικοποιήσουν σωστά το εισερχόµενο και στη συνέχεια να το χρησιµοποιήσουν για
την επεξεργασία και την κατανόησή του.
Τα συµπεράσµατα του Fazio (1998) για τη σειριακή µνήµη, η οποία
εµφανίζεται ως συνέπεια της εργαζόµενης µνήµης, την οποία µελέτησε ο
Montgomery (1998), φιλοδοξούν να ερµηνεύσουν την ειδική γλωσσική διαταραχή ως
αποτέλεσµα της ελλιπούς λειτουργίας της φωνολογικής βραχύχρονης µνήµης στα
παιδιά αυτά, τα οποία φαίνονται να αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
ανάκληση λέξη προς λέξη µίας ακολουθίας λεκτικών πληροφοριών και στην
εκµάθηση λέξεων από µία λίστα., είτε πρόκειται για σειρές αριθµών, γραµµάτων της
αλφαβήτου, ποιηµάτων ή απλών και περίπλοκων λέξεων και προτάσεων. Ένα τέτοιο
έλλειµµα των παιδιών αυτών εµποδίζει την γλωσσική επεξεργασία και την
κατανόηση των προφορικών πληροφοριών των οποίων γίνονται δέκτες και επηρεάζει
αρνητικά την επίδοσή τους στην ανάγνωση, περιορίζοντας σηµαντικά το σύνολο των
ακαδηµαϊκών επιτευγµάτων τους.
Εκτός, όµως, από τους ερευνητές που εστιάζουν την προσοχή τους στις
λειτουργίες της βραχύχρονης µνήµης, υπάρχουν και εκείνοι που αποδίδουν την ειδική
γλωσσική διαταραχή στις περιορισµένες ικανότητες του κεντρικού επεξεργαστή της
µνήµης, εντάσσοντας τα προβλήµατα των παιδιών µε την ειδική γλωσσική διαταραχή
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µειωµένων ικανοτήτων χρησιµοποίησης και συνδυασµού
όλων των ρυθµιστικών λειτουργιών του κεντρικού επεξεργαστή. Προκειµένου,
λοιπόν, να γίνει ευρέως αποδεκτή η υπόθεση της σύνδεσης της ειδικής γλωσσικής
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διαταραχής µε κάποιο έλλειµµα στις µνηµονικές ικανότητες των παιδιών µε την
διαταραχή αυτή πρέπει να παρουσιαστεί ακόµα πλήθος ερευνητικών ευρηµάτων που
να καθιστούν σαφείς τους µηχανισµούς µε τους οποίους µία σχετική δοµή επηρεάζει
συγκεκριµένες γλωσσικές παραµέτρους και εµποδίζει τα παιδιά µε την εν λόγω
διαταραχή να ακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη
και όµοια χρονολογική ηλικία.

Όπως σηµειώθηκε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, οι θεωρίες που επιχειρούν
να ερµηνεύσουν την ειδική γλωσσική διαταραχή διακρίνονται σε εκείνες που
ξεκινούν από την υπόθεση ενός ελλείµµατος σε µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για
την κατάκτηση των γραµµατικών κανόνων στο λόγο των παιδιών, καθώς και σε
εκείνες που υποστηρίζουν την δυσλειτουργία ή υπολειτουργία κάποιων εξωγλωσσολογικών µηχανισµών, οι οποίοι εµπλέκονται στην γλωσσική παραγωγή και
κατανόηση, άλλοτε πρωτογενώς και άλλοτε δευτερογενώς. Εκτός από τις
προαναφερθείσες θεωρίες, έχουν διατυπωθεί και άλλες που, όµως, δηιµουργούν
πολλά ερωτηµατικά και αµφισβητούνται έντονα, κυρίως επειδή αδυνατούν να
παράσχουν µία εξήγηση για το σύνολο των λαθών που πραγµατοποιεί ένα παιδί µε
ειδική γλωσσική διαταραχή και όχι για µία µόνο κατηγορία γλωσσικών
προβληµάτων.
Ένας σηµαντικός περιορισµός που προκύπτει σχετικά µε τις γλωσσολογικές
θεωρίες που επιδιώκουν να ερµηνεύσουν την ειδική γλωσσική διαταραχή είναι η
δυνατότητά τους να εφαρµοστούν σε πολλές γλώσσες, παρέχοντας την ίδια ερµηνεία
για τα γλωσσικά ελλείµµατα των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή που µιλούν
διαφορετικές γλώσσες. Από διαγλωσσολογικές µελέτες φαίνεται ότι τα παιδιά µε
αυτή την διαταραχή οποιαδήποτε γλώσσα και αν µιλούν κάνουν µία σειρά παρόµοιων
λαθών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν περιπτώσεις που τα προβλήµατα που εµφανίζουν
κάποια παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή σε µία γλώσσα δεν παρατηρούνται σε
άλλες γλώσσες. Έτσι, όλες οι υποθέσεις που διατυπώνονται κρίνονται ως ένα σηµείο
από την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ιδιοµορφίες κάθε γλώσσας, και αν δεν
καταφέρουν να στηριχθούν µε ερευνητικά δεδοµένα θεωρούνται ηµιτελείς.
Ένα θέµα που ξεκίνησε πρόσφατα να συζητείται από τους θεωρητικούς
ψυχογλωσσολόγους προκύπτει από την παρατήρηση των κλινικών ότι οι υπάρχουσες
θεωρίες αντικρίζουν την γλώσσα ως έναν στατικό και αφηρηµένου περιεχοµένου
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σύστηµα, µε πλήθος κανόνων και περιορισµών, το οποίο δείχνει να λειτουργεί
ανεξάρτητα από την έννοια του φυσικού πλαισίου. Φαίνεται ότι αγνοείται η διάσταση
του πραγµατικού χρόνου στον οποίο πραγµατοποιείται η γλωσσική παράγωγή και
κατανόηση, στα πλαίσια µίας επικοινωνιακής πράξης, η οποία έχει κάποιον σκοπό
και δίνει νόηµα στην µορφή των λέξεων. Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι θεωρίες
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην περιγραφή των ελλειµµατικών δοµών που
χαρακτηρίζουν τον λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή, χωρίς να
προτείνουν αξιόπιστες θεωρίες για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η
γλωσσική ανάπτυξή τους. Τέτοιου είδους θεωρίες έχουν ανάγκη οι επαγγελµατίες
κλινικοί της παθολογίας της γλώσσας για να σχεδιάσουν τις κατάλληλες στρατηγικές
παρέµβασης για τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή (Evans, 2001).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη των παιδιών µε ειδική γλωσσική
διαταραχή. Τα παιδιά που λαµβάνουν αυτή την διάγνωση παρουσιάζουν σηµαντικά
προβλήµατα γλωσσικής έκφρασης και κατανόησης, χωρίς την συνύπαρξη των
παραγόντων που κατά κανόνα συνοδεύουν τις διάφορες διαταραχές µάθησης που
εµφανίζονται κατά την προσχολική και σχολική ηλικία, όπως προβλήµατα ακοής,
χαµηλή νοηµοσύνη ή νευρολογική βλάβη. Οι γλωσσικές ιδιοµορφίες των παιδιών
αυτών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ειδικών πριν από εκατόν πενήντα χρόνια,
οπότε ξεκίνησε και η συστηµατική παρακολούθησή τους µε µελέτες περίπτωσης.
Ωστόσο, τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια η έρευνα γύρω από τα παιδιά αυτά
έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχει συνεισφέρει σηµαντικά προς την κατεύθυνση της
καλύτερης κατανόησης της φύσης της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, αλλά και προς
την παροχή της κατάλληλης βοήθειας προς τα παιδιά αυτά.
Η µελέτη της διαταραχής αυτής πραγµατοποιήθηκε µέσα από πέντε θεµατικές
ενότητες που εξέτασαν τα διαγνωστικά κριτήρια και την επικράτησή της στον γενικό
πληθυσµό, τα συγκεκριµένα γλωσσικά προβλήµατα που την χαρακτηρίζουν, την
διαδικασία της διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσής της από άλλες διαταραχές και
περιπτώσεις συνοσυρότητας, την αιτιολογία και κάποια από τα υπάρχοντα µοντέλα
ερµηνείας της. Παρ’ όλο που η έρευνες γύρω από την ειδική γλωσσική διαταραχή
είναι πλέον πολυάριθµες και πολλές πτυχές της έχουν διερευνηθεί εκτενώς, σε µία
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχει µεγάλη συµφωνία
στην επιστηµονική κοινότητα για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην ειδική
γλωσσική διαταραχή, ενώ υπάρχουν και θέµατα τα οποία δεν έχουν τύχει της
πρέπουσας προσοχής. Τα σηµεία αυτά θα επισηµανθούν κατά την διάρκεια της
ανακεφαλαίωσης που θα ακολουθήσει.
Η προσπάθεια ορισµού της ειδικής γλωσσικής διαταραχής απασχόλησε για
πολύ καιρό τους ερευνητές, οι οποίοι δυσκολεύονταν στον εντοπισµό κοινών
κριτηρίων µε βάση τα οποία να γίνεται η διάγνωση. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή παρουσιάζουν σηµαντική ανοµοιογένεια ως προς τα γλωσσικά τους
χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να καταφύγουν στον καθορισµό κριτηρίων
αποκλεισµού για την διαταραχή αυτή. Έτσι, οι κλινικοί της παθολογίας της γλώσσας
εδώ και περίπου δύο δεκαετίες δίνουν την διάγνωση της ειδικής γλωσσικής

124

διαταραχής σε παιδιά των οποίων η γλωσσική παραγωγή και κατανόηση δεν
συµβαδίζει µε την χρονολογική τους ηλικία, αποκλείοντας τις περιπτώσεις στις
οποίες υπάρχει νοηµοσύνη κάτω του ογδόντα πέντε, προβλήµατα ακοής ή άλλα
κινητικά και αισθητηριακά προβλήµατα, οποιαδήποτε εγκεφαλική βλάβη, αυτιστικά
σύνδροµα ή ψυχολογικά προβλήµατα που να χρήζουν ιδιαίτερης θεραπευτικής
αντιµετώπισης. Υπολογίζεται ότι η διαταραχή αυτή εµφανίζεται σε ποσοστό περίπου
7% του πληθυσµού και παρ’ όλη την δυσκολία του εγχειρήµατος έχουν εντοπιστεί
κάποιες υποκατηγορίες για την εν λόγω διαταραχή, οι οποίες περιλαµβάνουν την
σηµασιολογική-πραγµατολογική διαταραχή, την ειδική γλωσσική διαταραχή εύρεσης
λέξεων και την µορφολογική-συντακτική ειδική γλωσσική διαταραχή, η οποία
συγκεντρώνει και το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Τα παιδιά που κατά την προσχολική και σχολική ηλικία λαµβάνουν την
διάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν
σηµαντικά προβλήµατα και κατά την διάρκεια της εφηβείας και της ενήλικης ζωής,
και τα πιο επίµονα προβλήµατά τους αποδεικνύονται οι δυσκολίες τους στο
µορφοσυντακτικό επίπεδο της γλώσσας. Ωστόσο, η φυσιολογική νοηµοσύνη και οι
ανεπτυγµένες µη λεκτικές τους ικανότητες διευκολύνουν την κοινωνική τους
προσαρµογή, καθώς καταφεύγουν σε κάποιες αντισταθµιστικές µεθόδους για την
βελτίωση των επικοινωνιακών τους προβληµάτων. Στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στις
πραγµατολογικές πλευρές της γλώσσας, δηλαδή στην χρησιµοποίηση της µη λεκτικής
διόδου επικοινωνίας, ενώ όσον αφορά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις
δυσκολίες τους µε την µορφοσύνταξη, καταφεύγουν στην εφαρµογή των
µεταγνωστικών κανόνων της γλώσσας, δηλαδή σε υπερ-χρησιµοποίηση των
γραµµατικών κανόνων που έχουν διδαχθεί, χωρίς, όµως, να είναι σε θέση και να τους
χρησιµοποιήσουν παραγωγικά, µε αποτέλεσµα τα λάθη να παραµένουν.
Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
περιγράφηκαν µε βάση τα πέντε επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας, µε στόχο να
γίνουν περισσότερο κατανοητά και σαφή. Ξεκινώντας από τα προβλήµατα στην
φωνολογία, τα οποία θεωρούνται µαζί µε τα προβλήµατα στην µορφοσύνταξη τα πιο
χαρακτηριστικά της εν λόγω διαταρχής, παρατηρείται η καθυστερηµένη εµφάνιση
κάποιων συγκεκριµένων συµφώνων και συµπλεγµάτων συµφώνων στον λόγο των
παιδιών αυτών, ενώ ακόµα και όταν τελικά τα παράγουν κάποιες δυσκολίες δεν
παύουν να υπάρχουν. Συνηθισµένα λάθη που απαντώνται στον λόγο τους αποτελούν
η απαλοιφή της πρώτης αδύναµης συλλαβής των λέξεων και η µείωση των
125

συµπλεγµάτων συµφώνων στο τέλος των λέξεων, τα οποία θεωρούνται αποτέλεσµα
της ύπαρξης ελλειµµατικών φωνολογικών αναπαραστάσεων για κάποια από αυτά.
Επιπλέον, τα παιδιά µε την εν λόγω διαταραχή εκδηλώνουν κάποια ασυνήθιστα
φωνολογικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αντικατάσταση συµφώνων µέσα σε µία
λέξη και η εµφάνιση κάποιων άλλων σε ακατάλληλα περιβάλλοντα, τα οποία
εµφανίζονται σπάνια στον λόγο των παιδιών µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, ενώ
ταυτόχρονα τα προβλήµατα παραγωγής και κατανόησης των προσωδιακών στοιχείων
της γλώσσας που εµφανίζονται θεωρούνται καθοριστικής σηµασίας για το σύνολο
των φωνολογικών τους ελλειµµάτων. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι η αδυναµία
κατανόησης κάποιων φωνηµάτων από τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή
επηρεάζει αρνητικά την εκµάθηση συγκεκριµένων µορφηµάτων, χωρίς να µπορεί
ακόµα να χαρακτηριστεί αιτιολογική η σχέση τους.
Όσον αφορά στην κατάκτηση της σηµασιολογίας της γλώσσας, τα παιδιά µε
ειδική γλωσσική διαταραχή αργούν στην παραγωγή των πρώτων λέξεων, η οποία για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους, περιορίζεται σε
εκφορές µίας λέξης. Οι πρώτοι συνδυασµοί λέξεων εµφανίζονται στους τριάντα επτά
µήνες, πολύ αργότερα από ότι στα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη, ενώ το
λεξιλόγιό τους περιλαµβάνει περισσότερα ουσιαστικά και επίθετα σε σχέση µε τις
προθέσεις και τα ρήµατα. Η εκµάθηση των ρηµάτων αποδεικνύεται εξαιρετικά
δύσκολη και τα περισσότερα από αυτά που συναντώνται στον λόγο τους είναι ρήµατα
υψηλής συχνότητας, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας η παραγωγή
του λεξιλογίου τους είναι σαφώς περιορισµένη, ακόµα και συγκρινόµενα µε τα παιδιά
της ίδιας γλωσσικής ηλικίας. Στην σχολική ηλικία κυρίαρχα είναι τα προβλήµατα
εύρεσης των λέξεων που απαιτούνται στα διάφορα περιβάλλοντα, ενώ οι έρευνες που
µελετούν τις ικανότητες των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή για γρήγορη
αντιστοιχία µη-λέξεων µε άγνωστα αντικείµενα, διάκριση λέξεων από µη-λέξεις και
κατονοµασία

αντικειµένων

αποδίδουν

τα

προβλήµατα

αυτά

σε

κάποιους

ελλειµµατικούς µηχανισµούς λεξικολογικής πρόσβασης και όχι σε άγνοια των
απαιτούµενων λέξεων. Παρ’ όλα τα προβλήµατα παραγωγής, η λεξικολογική
κατανόηση σε αυτή την ηλικία φαίνεται να συµβαδίζει µε την τυπική γλωσσική
ανάπτυξη.
Οι δυσκολίες των παιδιών µε την διαταραχή αυτή στην κατάκτηση της
µορφολογίας της γλώσσας αποδεικνύονται ίσως οι σηµαντικότερες, καθώς
εντοπίζονται τόσο στην κλιτική όσο και στην παραγωγική µορφολογία και είναι
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ιδιαίτερα εµφανείς στον λόγο τους. Σηµαντικές δυσκολίες παρατηρούνται στην
χρησιµοποίηση των άρθρων, των κλιτικών αντωνυµιών, στο κτητικό «’s», στο
βοηθητικό και συνδετικό ρήµα «be», όπως και στο µαρκάρισµα της πτώσης των
ουσιαστικών στον πληθυντικό αριθµό. Επιπλέον, η παραγωγή των αοριστικών τύπων
είναι δύσκολη για τα παιδιά αυτά, κυρίως στα οµαλά ρήµατα, και παρατηρείται µία
τάση αποφυγής της χρήσης του αορίστου σε υποχρεωτικά περιβάλλοντα καθώς και η
αντίστροφη τάση σε σχέση µε τα παιδιά µε τυπική γλωσσική ανάπτυξη που υπεροµαλοποιούν τα άγνωστά τους ρήµατα. Προβληµατική αποδεικνύεται και η
παραγωγή πολλών αντωνυµικών τύπων, καθώς διαπιστώνεται η αδυναµία δήλωσης
της συµφωνίας σε πρόσωπο, αριθµό και γένος, και ταυτόχρονα η προτίµησή τους
στην χρήση της αιτιατικής του τρίτου ενικού προσώπου αντί της ονοµαστικής.
Οι αντίστοιχες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα
αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή παραλείπουν πολύ συχνά
το οριστικό άρθρο και άλλοτε το αντικαθιστούν µε τύπους του αόριστου, που όµως
δεν είναι πάντα γραµµατικά ορθοί. Σηµαντικές δυσκολίες αντιµετωπίζουν τα παιδιά
αυτά και στο µαρκάρισµα της πτώσης στα ουσιαστικά και τις περισσότερες φορές
παρατηρείται στον λόγο τους η αντικατάσταση της ονοµαστικής πτώσης µε την
αιτιατική. Επιπλέον, προβλήµατα υπάρχουν και στην περίπτωση της συµφωνίας
υποκειµένου-ρήµατος, µε τα δεύτερα πρόσωπα ενικού και πληθυντικού να
εµφανίζονται σπάνια στον λόγο των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και την
χρήση του τρίτου ενικού προσώπου να γενικεύεται σε ακατάλληλα περιβάλλοντα. Η
παραγωγή των αοριστικών τύπων κατακτάται αργά, όπως φαίνεται από την αποφυγή
χρησιµοποίησής της και την αντικατάστασή της µε τύπους του ενεστώτα. Τέλος, και
στις προσωπικές αντωνυµίες παρουσιάζονται προβλήµατα, κυρίως όσον αφορά στην
παραγωγή των ασθενών τους τύπων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι προβληµατικές
µορφολογικές παραγωγές των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή δεν απέχουν
πολύ από την τυπική γλωσσική ανάπτυξη, ενώ κάποιοι άλλοι ότι υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές που αποδεικνύουν την διέλευση των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή από διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια ως προς την γλωσσική
τους ανάπτυξη σε σχέση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα.
Τα συντακτικά ελλείµµατα που παρατηρούνται στον λόγο των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή εντοπίζονται στην παραγωγή και στην κατανόηση
σύνθετων συντακτικών δοµών, όπως είναι οι αναφορικές και οι ερωτηµατικές
προτάσεις, καθώς και η παθητική φωνή. Οι δυσκολίες τους εντοπίζονται στον
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καθορισµό των θεµατικών ρόλων σε µία πρόταση, στην αναγνώριση του δράστη και
του πάσχοντα και η διαδικασία που χρησιµοποιούν για την κατανόηση και την
παραγωγή της σωστής δοµής µίας πρότασης αποδεικνύεται διαφορετική από αυτήν
που χρησιµοποιούν τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Τα παιδιά µε την εν λόγω
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης των προτάσεων στις οποίες παραβιάζονται
οι προτιµήσεις επεξεργασίας. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που οι προτάσεις δεν
ακολουθούν την συνηθισµένη και «κανονική» σειρά των όρων, µε την δοµή
υποκείµενο-ρήµα-αντικείµενο, και οι προτάσεις στις οποίες παραβιάζεται η
µορφολογική συµφωνία µεταξύ των θεµατικών ρόλων, δηλαδή η σύνδεση της
ονοµαστικής πτώσης µε τον θεµατικό ρόλο του δράστη και της αιτιατικής µε τον
ρόλο του πάσχοντα. Οι περισσότεροι ερευνητές αναγνωρίζουν την ύπαρξη
αλληλεπιδραστικής σχέσης µεταξύ των προβληµάτων στην σύνταξη και στην
µορφολογία και θεωρούν ότι δεν µπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα το ένα από το
άλλο.
Παρ’ όλο που κάποιοι υποστηρίζουν την ύπαρξη της «σηµασιολογικήςπραγµατολογικής ειδικής γλωσσικής διαταραχής» ως µία υποκατηγορία της ειδικής
γλωσσικής διαταραχής µε προεξάρχοντα τα σηµασιολογικά και πραγµατολογικά
ελλείµµατα κάποιων παιδιών, τα ευρήµατα των περισσότερων ερευνών σχετικά µε τις
ικανότητες επικοινωνίας όλων των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή πρεσβεύουν το
άκρως αντίθετο. Τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή αποδεικνύονται το ίδιο
ικανοί µε τους συνοµηλίκους τους όσον αφορά στην ποικιλία των γλωσσικών
πράξεων που χρησιµοποιούν, καθώς και στην ανταπόκρισή τους όταν αναλαµβάνουν
ρόλο ακροατή. Τα προβλήµατά τους εµφανίζονται όταν πρόκειται να συνοµιλήσουν
µε κάποιον ενήλικα ή µε περισσότερα από ένα παιδιά ταυτόχρονα, ή όταν πρέπει να
συµµετάσχουν σε µία συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει. Παράλληλα, αποδεικνύονται
επιρρεπείς στην απόρριψη από τους συνοµιλητές τους, επειδή τα µορφοσυντακτικά
λάθη που χαρακτηρίζουν τον λόγο τους αναγκάζουν τους ακροατές τους να ζητούν
διαρκείς εξηγήσεις και να πραγµατοποιούν προσπάθεια για να παρακολουθήσουν την
συζήτηση. Οι έρευνες που µελετούν τις πραγµατολογικές ικανότητες των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή δεν επαρκούν για την αποσαφήνιση όλων των
παραµέτρων της επικοινωνιακού ρεπερτορίου των παιδιών αυτών, όµως, οι ήδη
υπάρχουσες συµφωνούν ότι η πραγµατολογικές τους ικανότητες είναι ανάλογες µε
την χρονολογική τους ηλικία.
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Τα γλωσσικά αυτά ελλείµµατα που χαρακτηρίζουν τον λόγο των παιδιών µε
ειδική γλωσσική διαταραχή δεν είναι εύκολο να διαγνωστούν σε µικρές ηλικίες. Η
καταλληλότερη ηλικία για την επίσηµη διάγνωση θεωρείται η ηλικία από τριών έως
πέντε ετών, όταν δηλαδή οι γονείς παρατηρούν ότι το παιδί καθυστερεί στην έναρξη
της οµιλίας του, µέχρι την είσοδό του στο σχολείο, όπου τα γλωσσικά προβλήµατα
που παρουσιάζει γίνονται περισσότερο αντιληπτά. Η διαδικασία της διάγνωσης
απαιτεί την συνεργασία πολλών ειδικών, όπως λογοπεδικών, νευρολόγων και
παιδοψυχολόγων, καθώς βασική προϋπόθεση για την διαταραχή αυτή είναι να
αποκλειστούν ενδεχόµενα ιατρικά, νοητικά και ψυχολογικά προβλήµατα που πιθανόν
να ευθύνονται για τα γλωσσικά ελλείµµατα του παιδιού, και ταυτόχρονα η
λογοπεδική εξέταση πρέπει να αξιολογήσει την ποιότητα των ελλειµµάτων αυτών µε
ειδικά σταθµισµένα τεστ. Η διαφοροδιάγνωση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής από
την απλή καθυστέρηση της οµιλίας είναι δύσκολη κατά την προσχολική ηλικία, όπως
και η διαφοροποίησή της από την δυσλεξία κατά την σχολική ηλικία, επειδή όσον
αφορά στην πρώτη περίπτωση έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα παιδιά µε ειδική
γλωσσική διαταραχή καθυστερούν στην παραγωγή των πρώτων λέξεων, ενώ για την
περίπτωση της δυσλεξίας υπάρχουν πολλά κοινά σηµεία µεταξύ των γλωσσικών
δυσκολιών των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και των αναγνωστικών
προβληµάτων, γεγονός που συχνά οδηγεί τους ειδικούς στην χρήση και των δύο
διαγνώσεων. Εποµένως, η διάγνωση πρέπει να γίνεται µε προσοχή και µεθοδικότητα
από τους ειδικούς και να συνυπολογίζονται σφαιρικά όλες οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα παιδιά αυτά, ώστε να δίνεται µε βεβαιότητα η διάγνωση της
ειδικής γλωσσικής διαταραχής.
Η ανακάλυψη των παραγόντων που προκαλούν την εµφάνιση της διαταραχής
αυτής απασχολεί τους ερευνητές, οι οποίο δεν συµφωνούν ως προς τις υποθέσεις και
τις προτάσεις τους. Κάποιοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι λόγω της ανοµοιογένειας
που χαρακτηρίζει την κλινική εικόνα των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και
η αιτιολογία της θα πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε υποκατηγορία της, µε
αποτέλεσµα να καταφεύγουν σε επιδηµιολογικές µελέτες για την ανακάλυψη των
παραγόντων αυτών που όταν υπάρχουν θα ενισχύουν τις πιθανότητες ένα παιδί να
εκδηλώσει την ειδική γλωσσική διαταραχή. Πρόκειται για τους παράγοντες
επικινδυνότητας, οι οποίοι, όµως, δεν κατορθώνουν πάντα να βρουν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα στοιχεία που µελετούν. Έτσι, παρατηρείται ότι τα
αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν την διαταραχή αυτή, όπως
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και τα παιδιά των οποίων η µητέρα κάπνιζε κατά την διάρκεια της κύησης και αυτά
που δέχθηκαν τον θηλασµό για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, ενώ ισχυρότερος
παράγοντας επικινδυνότητας αποδεικνύεται η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού για
γλωσσικά προβλήµατα, µία διαπίστωση που οδήγησε σε έρευνες για την γενετική
προέλευση της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Η πλειοψηφία των ερευνών σε
οικογένειες µε µεγάλο ποσοστό ατόµων µε γλωσσικά και αναγνωστικά προβλήµατα,
καθώς και µελέτες σε δίδυµα παιδιά, κυρίως σε µονοζυγωτικά δίδυµα, ενισχύουν
αυτή την υπόθεση και ανάγουν την ειδική γλωσσική διαταραχή σε µία «γενετική
εξελικτική διαταραχή».
Όµως, υπάρχουν και έρευνες σε δίδυµα παιδιά που εµφανίζουν µικρότερα
ποσοστά εκδήλωσή της και ξεκινούν την συζήτηση γύρω από το θέµα της επίδρασης
των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εκδήλωση της ειδικής γλωσσικής
διαταραχής. Έτσι, οι έρευνες που εξετάζουν την ποιότητα της λεκτικής επικοινωνίας
που αναπτύσσεται στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών αυτών και την ποιότητα
των γλωσσικών ερεθισµάτων που δέχονται, κατορθώνουν να βρουν κάποιες
στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσονται τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Ο λόγος των γονέων των
παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή εµφανίζεται απλοποιηµένος και τα ερεθίσµατα
που προσφέρονται χαρακτηρίζονται από µειωµένες απαιτήσεις ανταπόκρισης, λόγω
της προσπάθειας των γονέων να προσαρµοστούν στις µειωµένες γλωσσικές
ικανότητες των παιδιών τους. Το αποτέλεσµα, όµως, είναι να εντείνονται και να
συντηρούνται οι δυσκολίες των παιδιών τους, χωρίς να γίνεται προσπάθεια να
βοηθηθούν από αυτούς.
Ένα ακόµη πεδίο στο οποίο προωθούνται έρευνες για την ανακάλυψη πιθανής
αιτιολογίας για την ειδική γλωσσική διαταραχή είναι αυτό της νευροφυσιολογίας,
καθώς οι µέθοδοι εξέτασης του εγκεφάλου και οι γνώσεις για την λειτουργία του
έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, µε δεδοµένες τις
εγκεφαλικές δοµές που θεωρούνται ότι διαδραµατίζουν κάποιον ρόλο στην παραγωγή
και την κατανόηση του λόγου, οι ειδικοί αναζητούν πιθανές ανωµαλίες στην
κατασκευή του εγκεφάλου των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή, στις οποίες να
αποδοθεί η εµφάνισή της. Οι ανατοµικές διαφορές που βρέθηκαν µεταξύ των
εγκεφάλων παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή και παιδιών χωρίς γλωσσικά
προβλήµατα εντοπίζονται σε µία ασυνήθιστη συµµετρία του κροταφικού πεδίου των
δύο ηµισφαιρίων και σε µία διαφορετική κατασκευή του µεσολοβίου στα παιδιά µε
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την διαταραχή αυτή. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν µπορούν να γίνουν µε
ασφάλεια οι ανάλογες συσχετίσεις µε την ειδική γλωσσική διαταραχή, επειδή
απαιτούνται πολλές επιπλέον έρευνες που να επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήµατα.
Η διεξοδική µελέτη των γλωσσικών ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική
γλωσσική διαταραχή δεν στοχεύει µόνο στην καλύτερη κατανόηση της φύσης της
διαταραχής αυτής, αλλά και στην προσπάθεια ερµηνείας των δυσκολιών αυτών. Έτσι,
έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές θεωρίες για να εξηγήσουν τους µηχανισµούς,
γλωσσολογικούς και µη γλωσσολογικούς, που η δυσλειτουργία, υπολειτουργία ή η
απουσία τους δικαιολογούν την εµφάνιση των παρατηρούµενων γλωσσικών
χαρακτηριστικών της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Η µία κατηγορία θεωριών δίνει
έµφαση στα µορφοσυντακτικά προβλήµατα των παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή
και τα αποδίδει στην ελλιπή ή µη ολοκληρωµένη κατάκτηση και γνώση κάποιων
γραµµατικών

κανόνων

και

περιορισµών.

Η

υπόθεση

του

παρατεταµένου

προαιρετικού απαρεµφάτου, την οποία προτείνουν οι Rice και Wexler (1995),
υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες στο µαρκάρισµα του χρόνου εµφανίζονται επειδή τα
παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή διέρχονται από ένα στάδιο, που µπορεί να
διαρκέσει µέχρι και την ενήλικη ζωή, κατά το οποίο ενώ γνωρίζουν τους κανόνες της
κλίσης των ρηµάτων, αντιµετωπίζουν τους ρηµατικούς τύπους ως απαρέµφατα και
δεν τους µαρκάρουν σε υποχρεωτικά περιβάλλοντα.
Οι Gopnik και Crago (1991) θεωρούν ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική
διαταραχή αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα µε τους υπονοούµενους
γραµµατικούς κανόνες της γλώσσας, χωρίς τους οποίους αδυνατούν να σχηµατίσουν
κατάλληλα πρότυπα για τις λέξεις που µαθαίνουν, µε αποτέλεσµα να κάνουν
σηµαντικά µορφοσυντακτικά λάθη στο µαρκάρισµα του χρόνου, της πτώσης και του
αριθµού των ουσιαστικών. Σύµφωνα µε την θεωρία της απουσίας των σχέσεων
συµφωνίας που προτείνει ο Clahsen (1989, 1991), τα προβλήµατα της µορφολογίας
που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή οφείλονται στην
αδυναµία τους να δηλώσουν την συµφωνία σε όποιους τύπους και αν εµφανίζεται,
όπως στην πτώση των ουσιαστικών και των επιθέτων, στα πρόσωπα των ρηµατικών
τύπων και στην χρήση των βοηθητικών ρηµάτων.
Η δεύτερη κατηγορία ερµηνειών για την εν λόγω διαταραχή περιλαµβάνει τις
θεωρίες που αποδίδουν το σύνολο των γλωσσικών ελλειµµάτων σε µη
γλωσσολογικούς µηχανισµούς επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίοι δεν
λειτουργούν επαρκώς για την πλήρη κατανόηση και παραγωγή. Κάποιες από αυτές,
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όπως η υπόθεση του επιφανειακού ελλείµµατος του Leonard (1989, 1992), κάνουν
λόγο για προβλήµατα στους κεντρικούς µηχανισµούς επεξεργασίας που επηρεάζουν
ευρέως την γλωσσική παραγωγή και κατανόηση, ενώ άλλες θεωρίες, όπως αυτή του
Montgomery (1995) για το έλλειµµα στην φωνολογική εργαζόµενη µνήµη, εστιάζουν
σε πιο συγκεκριµένους µηχανισµούς επεξεργασίας. Ο Leonard (1989, 1992)
υποστηρίζει ότι τα παιδιά µε ειδική γλωσσική διαταραχή δυσκολεύονται στην
κατανόηση

και

στην

ορθή

χρησιµοποίηση

συγκεκριµένων

γραµµατικών

µορφηµάτων, όπως είναι τα ελεύθερα µορφήµατα µικρής διάρκειας και οι απλές µη
επιτονισµένες συλλαβές, εξαιτίας της αυξηµένης επεξεργασίας που απαιτεί η
αφοµοίωσή τους και που αδυνατούν να πραγµατοποιήσουν τα παιδιά αυτά. Αντίθετα,
ο Montgomery (1995) θεωρεί ότι τα γλωσσικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν την
ειδική γλωσσική διαταραχή είναι αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας της φωνολογικής
µνήµης, ενός τµήµατος της εργαζόµενης µνήµης, στο οποίο αποθηκεύονται για µικρό
χρονικό διάστηµα οι εισερχόµενες πληροφορίες πριν γίνουν απόλυτα κατανοητές και
περάσουν στην µακροπρόθεσµη µνήµη για αποθήκευση. Η φωνολογική µνήµη των
παιδιών µε την εν λόγω διαταραχή έχει µικρή χωρητικότητα και οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν λαµβάνουν της κατάλληλης επεξεργασίας, µε αποτέλεσµα να µην
γίνονται κατανοητές.
Από το πλήθος των θεωριών που διατυπώνονται για την ερµηνεία των
συγκεκριµένων γλωσσικών ελλειµµάτων των παιδιών µε ειδική γλωσσική διαταραχή
αντιλαµβάνεται κανείς την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την εν λόγω διαταραχή.
Οι ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που
εξηγούν γιατί κάποια παιδιά εκδηλώνουν αυτού του είδους τις γλωσσικές
ιδιοµορφίες, ενώ κάποια άλλα που µεγαλώνουν στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον και
έχουν το ίδιο γενετικό υπόστρωµα ακολουθούν την τυπική γλωσσική ανάπτυξη,
χωρίς να µπορούν ακόµα µε βεβαιότητα να τους προσδιορίσουν. Παράλληλα,
αναζητούν σαφή διαγνωστικά κριτήρια, µε βάση τα οποία να πραγµατοποιείται µε
περισσότερη ευκολία η διαδικασία της διάγνωσης και κοινά γλωσσικά προβλήµατα
για τον καθορισµό διακριτών κατηγοριών της διαταραχής αυτής, όµως η
ανοµοιογένεια της κλινικής εικόνας των παιδιών αυτών δεν τους το επιτρέπει.
Μελετούν µε προσοχή τα γλωσσικά τους ελλείµµατα για να προσδιορίσουν στους
µηχανισµούς εκείνους που µε την δυσλειτουργία ή την απουσία τους ευθύνονται για
την εµφάνισή τους, αλλά δεν µπορούν να συµφωνήσουν σε µία ευρέως αποδεικτή
θεωρία.
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Παρ’ όλη την πρόοδο της έρευνας γύρω από την ειδική γλωσσική διαταραχή
που έχει πραγµατοποιηθεί τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, παραµένουν πολλά
ακόµα να αποσαφηνιστούν και να µελετηθούν προκειµένου να δοθούν σαφείς
απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέµατα σχετικά µε τον ορισµό, την αιτιολογία και την
ερµηνεία

της

ειδικής

γλωσσικής

διαταραχής,

ώστε

να

προωθηθούν

αποτελεσµατικότερες θεραπείες για τα παιδιά αυτά και τελικά να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής τους. Η µελέτη της ειδικής γλωσσικής διαταραχής παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να προσεγγίζεται πολύπλευρα, όπως όλες οι
αναπτυξιακές

διαταραχές,

δίνοντας

έµφαση

στην

αλληλεπίδραση

πολλών

διαφορετικών παραγόντων που συντελούν στην εκδήλωσή της.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιγραφής των σηµαντικότερων
ευρηµάτων που στηρίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις γύρω από την ειδική γλωσσική
διαταραχή, παραµένει αναπάντητο ένα ερώτηµα που τέθηκε στην εισαγωγή της
εργασίας αυτής και στο οποίο έγινε αναφορά και σε άλλα σηµεία, δηλαδή αν η εν
λόγω διαταραχή αποτελεί µία απλή καθυστέρηση της κατάκτησης κάποιων δοµών ή
θεωρείται µία κατάσταση που αποκλίνει από την φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη.
Πρόκειται για ένα ερώτηµα που απασχόλησε από νωρίς τους ειδικούς που µελέτησαν
την διαταραχή αυτή, όµως δυστυχώς ούτε αυτό µπορεί να απαντηθεί µε βεβαιότητα.
Όπως φαίνεται από την περιγραφή των γλωσσικών χαρακτηριστικών των παιδιών µε
την εν λόγω διαταραχή και από την µελέτη των µοντέλων ερµηνείας τους, δεν µπορεί
να ισχύει απόλυτα καµία από αυτές τις δύο προτάσεις. Οι δυσκολίες στην παραγωγή
και στην κατανόηση που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης
του λόγου δεν έχουν ενιαίο χαρακτήρα, ούτε χαρακτηρίζονται από οµοιοµορφία. Σε
κάποιες περιπτώσεις, τα παρατηρούµενα προβλήµατά τους µοιάζουν να ακολουθούν
την πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, έτσι όπως παρατηρείται µέσα από την
σύγκριση µε τα παιδιά χωρίς γλωσσικά προβλήµατα. Όµως, σε άλλες περιπτώσεις οι
ιδιοµορφίες στον λόγο τους παραπέµπουν σε πρότυπα γλωσσικής κατάκτησης και
ανάπτυξης που δεν έχουν οµοιότητες µε αυτά που ισχύουν για τα παιδιά που δεν
παρουσιάζουν γλωσσικά προβλήµατα. Έτσι, το πιθανότερο είναι κάποια από τα
γλωσσικά

ελλείµµατα

των

παιδιών

µε

ειδική

γλωσσική

διαταραχή

να

χαρακτηρίζονται µόνο από χρονική διαφοροποίηση, ενώ κάποια άλλα από ποιοτική
διαφοροποίηση. Τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα συγκλίνουν περισσότερο προς
µία τέτοια κατεύθυνση και αναµένεται στο µέλλον να δοθεί µία πιο σαφής απάντηση
στο ερώτηµα αυτό.
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