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Tεστ E̟ικοινωνιακής Aνά̟τυξης (ΤΕΑ) - Κλίµακες 
για την ̟ρώιµη εκτίµηση της ε̟ικοινωνιακής και 

γλωσσικής ανά̟τυξης ̟αιδιών ηλικίας 8-30 µηνών: 
Πιλοτικά δεδοµένα και βασικές ψυχοµετρικές 

ιδιότητες 
 

Αλεξάνδρα Καρούσου  
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 Κωνσταντίνος Πετρογιάννης 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

 

Περίληψη. Η ̟ρώιµη εκτίµηση της ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης των 
̟αιδιών, µε στόχο τον έγκαιρο εντο̟ισµό και την ̟ρόληψη τυχόν καθυστέρησης ή 
διαταραχών, α̟οτελεί σηµαντική ανάγκη της κλινικής και εκ̟αιδευτικής ̟ρακτικής. 
Στόχος της ̟αρούσας εργασίας είναι η ̟ιλοτική διερεύνηση βασικών ψυχοµετρικών 
ιδιοτήτων του Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης (ΤΕΑ), ενός νέου ερωτηµατολογίου γονέων 
για την ̟ρώιµη εκτίµηση του ε̟ικοινωνιακού/γλωσσικού ε̟ι̟έδου ̟αιδιών ηλικίας 8 
έως 30 µηνών, το ο̟οίο ανα̟τύχθηκε και βρίσκεται υ̟ό στάθµιση στη χώρα µας. 
Παρουσιάζονται οι κλίµακες και υ̟οκλίµακες του ΤΕΑ, καθώς και η µεθοδολογία ̟ου 
ακολουθήθηκε για την ανά̟τυξή τους και τη διερεύνηση της εγκυρότητάς τους. Ε̟ίσης, 
̟αρατίθενται στοιχεία για τους τοµείς ε̟ικοινωνιακής/γλωσσικής ανά̟τυξης ̟ου 
καλύ̟τει το ΤΕΑ: ̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία, κατανόηση της γλώσσας, εκφραστικό 
λεξιλόγιο, µορφολογία και σύνταξη. Mε βάση ̟ιλοτικά δεδοµένα ̟ου αφορούσαν ένα 
δείγµα 354 ̟αιδιών, διερευνάται η ευαισθησία των ερωτήσεων (ανα̟τυξιακών δεικτών) 
̟ου ̟εριλαµβάνει το ΤΕΑ, η αξιο̟ιστία εσωτερικής συνοχής, καθώς και η συγκλίνουσα 
και α̟οκλίνουσα εγκυρότητα για καθεµία α̟ό τις κλίµακες και υ̟οκλίµακές του. Τα 
̟ρώτα ευρήµατα στο σύνολό τους ̟ροσφέρουν σηµαντικές ενδείξεις για τη 
λειτουργικότητα του νέου αυτού ψυχοµετρικού εργαλείου ως µέσου για την ̟ρώιµη 
εκτίµηση του ε̟ικοινωνιακού/γλωσσικού ε̟ι̟έδου µικρών ̟αιδιών. 

Λέξεις κλειδιά: Ε̟ικοινωνιακή και γλωσσική ανά̟τυξη, ερωτηµατολόγια γονέων, 
̟ρώιµη διερεύνηση / εκτίµηση, βρεφική και νη̟ιακή ηλικία, ελληνική γλώσσα, 
̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία, λεξιλόγιο, µορφολογία, σύνταξη. 

 
Abstract. Early language development constitutes an important milestone and a useful 
indicator of children’s overall development. Based on empirical evidence, early 
expressive language delay, in certain cases, is linked with subsequent persistent language 
delays or developmental disorders. The early identification of children at risk for 
language deficits and their inclusion in adequate intervention programmes can prevent 
or alleviate the impact that these disorders may have on children’s academic progress or 
in their overall psychosocial development. Thus, the early systematic screening of 
language and communication in infants and toddlers reserves particular attention in 
terms of the clinical and educational practice. 
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The aim of the current empirical work is to explore the basic psychometric properties of 
TEA (Tεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης / Communicative Development Test), a new 
parent-report tool which was developed for the early screening of communicative and 
language development in Greek-speaking infants and toddlers. Following a detailed 
description of TEA's scales and sub-scales, the results of a pilot study based on a 
nationally-driven sample are presented. More specifically, data from 354 healthy children 
growing in Greek-speaking families and covering the entire developmental span between 
8 to 30 months of age were collected. Detailed analyses indicate the sensitivity of the 
items included and the high internal consistency of the two major scales of TEA 
("Preverbal behaviours" and "Verbal behaviours") and their sub-scales, namely: vocal and 
non-vocal preverbal communication, language comprehension, productive vocabulary, 
morphology and syntax. Additionally, evidence concerning their high convergent and 
divergent validity is provided. Results also illustrate the developmental patterns of all the 
dimensions of communicative / linguistic development contemplated, as well as the high 
and significant correlations among these dimensions of (pre)linguistic knowledge. 
Overall, results of this exploratory administration of  TEA provide preliminary evidence 
on the functionality of this new psychometric tool, and suggest that it may be proved a 
critical measure of young children’s communicative and linguistic development with 
regard to future use for educational, clinical and/or research purposes. 

 
Keywords: Communicative and linguistic development, parent reports, early screening, 

Greek language, preverbal communication, vocabulary, morphology, syntax. 

Εισαγωγή 

Η γλωσσική ανά̟τυξη α̟οτελεί ένα α̟ό τα σηµαντικότερα ανα̟τυξιακά ορόσηµα 
και δείκτη της «φυσιολογικής» ανά̟τυξης των ̟αιδιών. Τα ̟ερισσότερα νή̟ια ̟αράγουν τις 
̟ρώτες τους λέξεις κά̟οια στιγµή µεταξύ του 12ου και 18ου µήνα, ενώ µέχρι τους 24 µήνες 
χρησιµο̟οιούν ̟ερισσότερες α̟ό 50 λέξεις (300 κατά µέσο όρο), τις ο̟οίες µ̟ορούν να 
συνδυάζουν ανά ζεύγη για να φτιάξουν τις ̟ρώτες τους α̟λές ̟ροτάσεις. Μέχρι τους 30 
µήνες δε, έχουν ήδη ανα̟τύξει ένα σηµαντικό λεξιλόγιο, καθώς και αρκετές α̟ό τις βασικές 
γραµµατικές δοµές της γλώσσας τους (βλ. για ̟αράδειγµα, Κατή, 1992· Πα̟αηλιού, 2005). 
Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι οι ατοµικές διαφορο̟οιήσεις σε αυτή την ανα̟τυξιακή ̟ορεία 
είναι εξαιρετικά µεγάλες και, στα ̟λαίσια της «φυσιολογικής» ανά̟τυξης, είναι 
αναµενόµενες µεγάλες χρονικές α̟οκλίσεις στην ανάδυση συγκεκριµένων δεξιοτήτων (Bates, 
Bretherton, & Snyder, 1988· Dale & Goodman, 2005· Fenson et al., 1994· Fenson, Bates et al., 
2000). Έτσι, αρκετά είναι τα ̟αιδιά τα ο̟οία κατά τα ̟ρώτα χρόνια της ζωής τους 
̟αρουσιάζουν µία σχετική καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο.  

Για τη συντρι̟τική ̟λειονότητα των ̟αιδιών αυτών, η εν λόγω καθυστέρηση είναι 
άνευ κλινικής σηµασίας, δεδοµένου ότι µέχρι την έναρξη του δηµοτικού σχολείου οι 
γλωσσικές τους δεξιότητες θα έχουν σταδιακά εναρµονιστεί µε αυτές των συνοµηλίκων τους 
(για σχετική µε το θέµα ανασκό̟ηση βλ. Ellis & Thal, 2008· Paul, 1996). Ωστόσο, σε ένα µικρό 
̟οσοστό (10-20%) των ̟αιδιών µε ̟ρώιµη καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο τα 
̟ροβλήµατα στον τοµέα της γλωσσικής ανά̟τυξης ̟αραµένουν (̟.χ. Paul, 1991, 1993, 1996, 
1997, 2000· Rescorla, 2002, 2005a· Rescorla & Schwartz, 1990· Rice, Taylor, & Zubrick, 2008· 
Thal, Reilly, Seibert, Jeffries, & Fenson, 2004) και, τότε ̟λέον, αρχίζουν να έχουν σοβαρό 
αντίκτυ̟ο στη σχολική ε̟ίδοση των ̟αιδιών, αλλά και ευρύτερα στην ψυχοκοινωνική τους 
ανά̟τυξη και ̟ροσαρµογή στις α̟αιτήσεις του σχολικού ̟εριβάλλοντος (Laing, Law, Levin, 
& Logan, 2002· Olswang, Rodriguez, & Timler, 1998· Paul, 2000· Snowling, Adams, Bishop, 
& Stothard, 2001· Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 2006). ∆ιάφορες µελέτες 
έχουν καταδείξει ̟ως η συστηµατική ̟αρέµβαση σε όσο το δυνατό ̟ιο ̟ρώιµη φάση σε 
̟αιδιά ̟ου ̟αρουσιάζουν «ειδική καθυστέρηση στον εκφραστικό λόγο» (δηλαδή, 
ε̟ικεντρωµένη στη γλώσσα και µη συνοδευόµενη α̟ό άλλες ανα̟τυξιακές, νευρολογικές ή 
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γνωστικές διαταραχές), µ̟ορεί να έχει θεαµατικά α̟οτελέσµατα στην ̟ρόληψη ̟ιθανών 
δυσµενών εξελίξεων (̟.χ. Girolametto, Pearce, & Weitzman, 1996, 1997· Whitehurst, Smith, 
Fischel, Arnold, & Lonigan, 1991). 

Σε κά̟οιες άλλες ̟ερι̟τώσεις η ̟ρώιµη γλωσσική καθυστέρηση είναι ̟ιθανό να 
αντανακλά ή να συνδέεται µε γενικότερες ανα̟τυξιακές διαταραχές ή/και µε ελλείµµατα 
στη γνωστική ανά̟τυξη των ̟αιδιών (̟.χ. αυτισµός, νοητική στέρηση, ̟αιδική αφασία, 
κ.λ̟.) (̟.χ., Scheffler et al., 2007· Tanner, 2003). Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές έχει ε̟ίσης α̟οδειχθεί 
̟ως η ̟ρώιµη ανίχνευση των διαταραχών και η άµεση ένταξη των ̟αιδιών σε ̟ρογράµµατα 
εντατικής ̟αρέµβασης ̟ριν τα 2 έτη µ̟ορεί να µειώσει τόσο τις βραχυ̟ρόθεσµες, όσο και τις 
µακρο̟ρόθεσµες συνέ̟ειες των ανα̟τυξιακών διαταραχών, ακόµα και να αναστείλει την 
εδραίωσή τους (̟.χ. Guralnick, 1998· Lovaas, 1987· McGee, Morrier, & Daly, 1999· Rogers, 
1998). 

Η ̟ροαναφερθείσα α̟οτελεσµατικότητα των ̟ρογραµµάτων ̟ρώιµης ̟αρέµβασης 
οφείλεται κυρίως στην εξαιρετικά µεγάλη ̟λαστικότητα (ικανότητα αναδιοργάνωσης και 
ανά̟λασης) ̟ου χαρακτηρίζει τον εγκέφαλο κατά τα ̟ρώτα έτη της ζωής (Bates, 1998, 1999· 
Dall’Oglio, Bates, Volterra, DiCapua, & Pezzini, 1994· Stiles, 1995, 2000· Thal et al., 1991). 
Συνε̟ώς, η ̟ροσχολική ̟ερίοδος και ιδιαίτερα τα ̟ρώτα τρία χρόνια της ζωής α̟οτελούν 
ένα µοναδικό ̟αράθυρο ευκαιριών για την ε̟ίτευξη των βέλτιστων α̟οτελεσµάτων στην 
αντιµετώ̟ιση των διαταραχών και στην ̟ρόληψη ή µείωση των δυσµενών συνε̟ειών τους. 

Καθίσταται, έτσι, κρίσιµη η συστηµατική ̟ρώιµη εκτίµηση/αξιολόγηση των 
ε̟ικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των µικρών ̟αιδιών, µε στόχο τον όσο το 
δυνατόν ̟ιο έγκαιρο εντο̟ισµό κάθε καθυστέρησης ̟ου ̟ιθανόν να χρήζει αντιµετώ̟ισης. 
Η αξιολόγηση αυτή, ωστόσο, ̟αρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ειδικά σε µικρές ηλικίες κατά 
τις ο̟οίες, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, οι αναµενόµενες ατοµικές διαφορές είναι ̟ολύ µεγάλες. 
Προκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί ̟ρώιµα µε αξιό̟ιστο τρό̟ο, α̟αιτούνται εξειδικευµένες 
γνώσεις ή/και χρήση ειδικών σταθµισµένων ψυχοµετρικών εργαλείων. Για τον λόγο αυτό, 
τα τελευταία χρόνια η ̟ρώιµη εκτίµηση της ε̟ικοινωνιακής ανά̟τυξης των ̟αιδιών 
βρίσκεται στο ε̟ίκεντρο διεθνών ε̟ιστηµονικών ̟ροσ̟αθειών.  

Α̟ό τα ̟ορίσµατα  ̟ρόσφατων ερευνών έχουν καταδειχθεί αρκετοί ̟ρώιµοι 
ανα̟τυξιακοί δείκτες ̟ου καθιστούν εφικτή την ̟ρόβλεψη της µετέ̟ειτα γλωσσικής 
ανά̟τυξης των µικρών ̟αιδιών (̟.χ. McCathren, Warren, & Yoder, 1996· Watt, Wetherby, & 
Shumway, 2006· Wetherby & Prizant, 1996· Yoder & Waren, 2004). Ενδεικτικά, ̟έραν της 
εδραιωµένης θεώρησης του µεγέθους του λεξιλογίου ως εξαιρετικά έγκυρου δείκτη της 
γενικότερης γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών (̟.χ. Bates & Goodman, 1997· Fenson et al., 
1993), αλλά και των υψηλών συσχετίσεων ̟ου ̟αρουσιάζει η ̟ρώιµη κατανόηση της 
γλώσσας µε τη µεταγενέστερη ανά̟τυξη του εκφραστικού λεξιλογίου (̟.χ. Benedict, 1979· 
Fenson et al., 1993), ̟ληθώρα ευρηµάτων καταδεικνύουν αρκετές ̟ολύ ̟ρώιµες 
ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές –τόσο φωνητικές, όσο και µη φωνητικές- ως ̟ρο̟οµ̟ούς και 
̟ροα̟αιτούµενα της τυ̟ικής γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών. Έτσι, ̟ολύ συνο̟τικά, 
µελέτες έχουν καταδείξει τη σχέση µεταξύ της ικανότητας των ̟αιδιών να εγκαθιδρύουν και 
να διατηρούν βλεµµατική ε̟αφή µε τον ε̟ικοινωνιακό τους σύντροφο, καθώς και της α̟ό 
κοινού ̟ροσοχή τους σε ένα αντικείµενο/φαινόµενο κοινού ενδιαφέροντος, µε τη 
µεταγενέστερη ε̟ικοινωνιακή και γλωσσική τους ανά̟τυξη (̟.χ. Bruner, 1983· Markus 
Mundy, Morales, Delgado, & Yale, 2000· Tomasello & Farrar, 1986). Η ενεργός συµµετοχή 
των ̟αιδιών σε ̟αιχνίδια αλληλε̟ίδρασης (̟.χ «κου-κου – τσα»), αλλά και σε ̟αιχνίδια ̟ου 
̟ροϋ̟οθέτουν την ανά̟τυξη νοητικών ανα̟αραστάσεων (̟.χ. συµβολικό ̟αιχνίδι, ̟αιχνίδι 
̟ροσ̟οίησης) έχει ε̟ίσης συσχετισθεί µε τη µετέ̟ειτα γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών 
(Casby & Della Corte, 1987· Lyytinen, Poikkeus, & Laakso, 1997· McCune, 1995· Ogura, 
1991· Ungerer & Sigman, 1984). Ε̟ίσης, η ε̟ικοινωνιακή χρήση συγκεκριµένων 
̟ρογλωσσικών χειρονοµιών, είτε µε εργαλειακή/̟ρωτο̟ροστακτική λειτουργία (βλ. 
αιτήµατα) είτε µε ̟ρωτοαναφορική λειτουργία (έλξη της ̟ροσοχής του συντρόφου σε ένα 
ενδιαφέρον φαινόµενο) είτε ως οχήµατα µίας ̟ιο συµβολικής νοηµατοδότησης (̟.χ. 



86  Καρούσου, Πετρογιάννης  

 

συµβατικές χειρονοµίες) έχουν ε̟ίσης καταδειχθεί ως σηµαντικοί ̟ρο̟οµ̟οί της γλωσσικής 
αναφοράς και χρησιµο̟οιούνται συστηµατικά ως δείκτες ̟ρόβλεψης της γλωσσικής 
ανά̟τυξης (̟.χ. Acredolo & Goodwin, 1988· Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni, & 
Volterra, 1979· Bates, Camaioni, & Volterra, 1975· Capirci, Iverson, Pizzuto, & Volterra, 1996· 
Caselli, 1983· Caselli & Volterra, 1990· Iverson & Goldin-Meadow, 2005). Τέλος, η χρήση 
συγκεκριµένων τύ̟ων ̟ρολεκτικών φωνο̟οιήσεων ό̟ως, ενδεικτικά, η ̟αραγωγή 
καλοσχηµατισµένων «κανονικών» συλλαβών (Oller, 2000· Oller, Eilers, Neal, & Cobo-Lewis, 
1998), η ηλικία έναρξης του βαβίσµατος και ο αριθµός των συµφώνων ̟ου ̟αράγουν 
συστηµατικά τα ̟αιδιά στις ̟ρολεκτικές τους φωνο̟οιήσεις (̟.χ., McCathren, Yoder, & 
Warren, 1999; Menyuk, Liebergott, & Schultz, 1986; Vihman & Greenlee, 1987), ό̟ως ε̟ίσης 
και η ̟ρώιµη φωνητική ή λεκτική µίµηση (̟.χ. Masur & Eichorst, 2002; Masur, 1995; Rodgon 
& Kurdek, 1977), έχουν καταδειχθεί ως έγκυροι δείκτες ̟ρόβλεψης της ηλικίας ανάδυσης των 
λέξεων, της ακρίβειας στην άρθρωσή τους, καθώς και της µετέ̟ειτα ανά̟τυξης του 
λεξιλογίου και της γραµµατικής (για σχετικές ανασκο̟ήσεις, βλ. Chiat & Roy, 2008· 
Karousou & López Ornat, 2013· McCune, 2008· Stoel-Gammon, 2011· Vihman, DePaolis, & 
Keren-Portnoy, 2009). 

Με βάση τα ανωτέρω ερευνητικά ̟ορίσµατα, έχουν ήδη γίνει κά̟οιες ̟ροσ̟άθειες 
για την ενσωµάτωση σχετικών ανα̟τυξιακών δεικτών σε αξιό̟ιστα ψυχοµετρικά εργαλεία, 
τα ο̟οία καθιστούν εφικτή την εύκολη, αλλά και αξιό̟ιστη ταυτοχρόνως, εκτίµηση του 
ε̟ικοινωνιακού και γλωσσικού ε̟ι̟έδου των µικρών ̟αιδιών (̟.χ. Fenson et al., 2007· 
Rescorla, 1989· Wetherby & Prizant, 2002). Πιο αναλυτικά, για τη διερεύνηση του 
ε̟ικοινωνιακού και γλωσσικού ε̟ι̟έδου ̟αιδιών µικρότερων της ηλικίας των 3 ετών, τα 
βασικά ψυχοµετρικά εργαλεία ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί κατά τα τελευταία χρόνια και 
χρησιµο̟οιούνται συστηµατικά ̟λέον στο εξωτερικό, α̟οτελούν κατά κύριο λόγο 
ερωτηµατολόγια ̟ου συµ̟ληρώνονται α̟ό τους γονείς των µικρών ̟αιδιών (parent 
reports). Πρόκειται για εκτενείς καταλόγους (inventories) ε̟ικοινωνιακών και γλωσσικών 
συµ̟εριφορών, α̟ό τους ο̟οίους καλούνται οι γονείς να αναγνωρίσουν αυτές ̟ου 
χρησιµο̟οιεί το ̟αιδί τους. 

Τα ερωτηµατολόγια γονέων ̟αρουσιάζουν µία σειρά ̟λεονεκτηµάτων έναντι άλλων 
κλινικών ή εργαστηριακών τρό̟ων αξιολόγησης. Αρχικά, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, α̟οτελούν 
εύχρηστα εργαλεία, ιδανικά για την ̟ραγµατο̟οίηση µίας σύντοµης και εύκολης αρχικής 
εκτίµησης (screening) των ε̟ικοινωνιακών δεξιοτήτων των µικρών ̟αιδιών σε κλινικά ή 
εκ̟αιδευτικά ̟λαίσια. ∆εν α̟αιτούν τη συµµετοχή του ̟αιδιού και την υ̟οβολή του σε 
χρονοβόρες άµεσες ̟αρατηρήσεις για τη συλλογή δειγµάτων φυσικής ε̟ικοινωνίας, αλλά 
ούτε και σε δοµηµένες δοκιµασίες, η χορήγηση των ο̟οίων σε ̟αιδιά µικρότερα των 3 ετών, 
λόγω της δυσκολίας ̟ου έχουν να αντα̟οκριθούν σε συγκεκριµένες οδηγίες και διαδικασίες, 
θεωρείται εξαιρετικά ̟ροβληµατική (Paul, 2001). Το ̟ιο σηµαντικό, ίσως, ̟λεονέκτηµα των 
ερωτηµατολογίων γονέων είναι ότι τα δεδοµένα ̟ου συλλέγονται, βασίζονται στην εκτενή 
και αντι̟ροσω̟ευτική γνώση ̟ου έχουν οι γονείς σχετικά µε τις ε̟ικοινωνιακές δεξιότητες 
των ̟αιδιών τους (Dale & Goodman, 2005). Ενέχουν, δηλαδή, µεγαλύτερη οικολογική 
εγκυρότητα (βλ. Πετρογιάννης, 2003, σελ. 211-223· Πετρογιάννης 2010, σελ. 415-416) σε 
σχέση µε τις σύντοµες ̟αρατηρήσεις των ̟αιδιών στο σ̟ίτι ή στο εργαστήριο (Bates, 
Bretherton, & Snyder, 1988), δεδοµένης της καθηµερινής ε̟αφής και εξοικείωσης των γονέων 
µε τους τρό̟ους ε̟ικοινωνίας των ̟αιδιών τους σε ̟οικίλα ε̟ικοινωνιακά ̟λαίσια (Crais, 
1995, 1996). Ε̟ι̟λέον, για τον ίδιο λόγο, καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση ε̟ικοινωνιακών 
συµ̟εριφορών ̟ου είναι αδύνατον ή εξαιρετικά δύσκολο να εκδηλωθούν σε κλινικές 
συνθήκες ̟αρατήρησης. Τέλος, η ερµηνεία τους δεν α̟αιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, και, 
κατά συνέ̟εια, µ̟ορούν να χορηγηθούν και α̟ό µη ειδικούς στην ̟ρώιµη ε̟ικοινωνιακή 
και γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών (̟.χ. εκ̟αιδευτικοί ή ̟αιδίατροι), ως ένα αντικειµενικό 
και αξιό̟ιστο κριτήριο για την ̟αρα̟οµ̟ή ή όχι των ̟αιδιών σε ειδικούς για ̟εραιτέρω 
διερεύνηση. 
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Α̟ό την άλλη ̟άλι, τα ερωτηµατολόγια γονέων δεν στερούνται µειονεκτηµάτων 
(Feldman et al. 2000· Fenson, Bates, et al. 2000· Tomasello & Mervis, 1994). Ιδιαίτερη έµφαση 
δίδεται στον κίνδυνο υ̟οκειµενικότητας των ̟ληροφοριών ̟ου ̟αρέχουν οι γονείς. Βασική 
̟ροϋ̟όθεση για τη χρήση ενός τέτοιου εργαλείου, συνε̟ώς, είναι να α̟οδειχθεί ̟ως οι 
γονείς α̟αντώντας στις ερωτήσεις του µ̟ορούν να ̟αρέχουν αξιό̟ιστα δεδοµένα δίχως να 
υ̟ερεκτιµούν ή να υ̟οτιµούν τις δεξιότητες των ̟αιδιών τους. Μέσα α̟ό εκτενείς έρευνες 
έχει καταδειχθεί ̟ως οι γονείς, κάτω α̟ό συγκεκριµένες συνθήκες, µ̟ορούν να ̟αρέχουν 
αξιό̟ιστες ̟ληροφορίες σχετικά µε τις ̟ρώιµες ε̟ικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες των 
̟αιδιών τους (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni & Volterra, 1979· Bates, Bretherton & 
Snyder, 1988). Ειδικότερα, σχετικές έρευνες (Dale, 1991, 1996· Fenson et al., 1993) ̟ροτείνουν 
δύο βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις οι ο̟οίες, εφόσον ̟ληρούνται, καθιστούν εφικτή την εγκυρότητα 
των ερωτηµατολογίων γονέων: (1) η αξιολόγηση ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται σε τρέχουσες και 
αναδυόµενες συµ̟εριφορές –και όχι σε ̟αρελθούσες, και (2) ̟ρέ̟ει να ζητείται α̟ό τους 
γονείς να αναγνωρίσουν -αντί να ανακαλέσουν ελεύθερα α̟ό τη µνήµη τους- συγκεκριµένες 
συµ̟εριφορές. Οι δύο αυτές ̟ροϋ̟οθέσεις διευκολύνουν τη µνήµη του ερωτώµενου, εφόσον 
δεν χρειάζεται να θυµηθεί τι έκανε το ̟αιδί του ̟ριν α̟ό καιρό, αλλά ούτε να ανακαλέσει 
ελεύθερα τις ̟αρούσες συµ̟εριφορές. Για ̟αράδειγµα, ό̟ως αναφέρουν οι Fenson et al. 
(1993), οι γονείς φαίνεται ̟ως είναι ̟ολύ αξιό̟ιστοι όταν καλούνται να αναγνωρίσουν τις 
λέξεις ̟ου λέει το ̟αιδί τους µέσα α̟ό έναν ̟εριεκτικό ή συγκριτικό κατάλογο λέξεων, ενώ 
την ίδια στιγµή µ̟ορεί να δυσκολεύονται σηµαντικά να ανακαλέσουν ελεύθερα α̟ό τη 
µνήµη τους τις ίδιες λέξεις. 

Τα ̟ιο γνωστά ερωτηµατολόγια γονέων για την αξιολόγηση της ε̟ικοινωνιακής 
ανά̟τυξης των ̟αιδιών είναι οι κλίµακες MacArthur-Bates Communicative Development 
Inventories (CDIs) για ̟αιδιά 8 έως 37 µηνών (Fenson et al., 1993· Fenson et al., 2007). Τα 
CDIs  ανα̟τύχθηκαν αρχικά στις Η.Π.Α. για την ̟ρώιµη αξιολόγηση αγγλόφωνων και στη 
συνέχεια ισ̟ανόφωνων ̟αιδιών, ενώ µέχρι σήµερα έχουν ̟ροσαρµοστεί και σταθµιστεί σε 
̟ερισσότερες α̟ό 15 γλώσσες (βλ. Dale & Penfold, 2011) και έχουν χρησιµο̟οιηθεί ευρέως, 
τόσο στην κλινική ̟ρακτική, όσο και για ερευνητικούς σκο̟ούς (̟.χ., Bleses et al., 2008· 
Bonifacio et al., 2007· Caselli et al., 1998· Dionne, Dale, Boivin & Plomin, 2003· Tsao, Liu & 
Kuhl, 2004). Tα CDIs α̟οτελούνται α̟ό τρία ερωτηµατολόγια. Το CDI-I - Words and 
Gestures, για ̟αιδιά 8-15 µηνών, εκτιµά το ̟ροσλη̟τικό και εκφραστικό λεξιλόγιο, καθώς 
και την ικανότητα των ̟αιδιών να ε̟ικοινωνούν µε χειρονοµίες, να συµµετέχουν σε 
ρουτίνες, συµβολικές δραστηριότητες και κοινωνικά ̟αιχνίδια. Το CDI-II - Words and 
Sentences, για ̟αιδιά 16 έως 30 µηνών, εκτιµά το µέγεθος του εκφραστικού λεξιλογίου, 
καθώς και κά̟οιες διαστάσεις της ανά̟τυξης της γραµµατικής: ανά̟τυξη της µορφολογίας, 
συντακτική ̟ολυ̟λοκότητα και µέσο µήκος των τριών µεγαλύτερων ̟ροτάσεων ̟ου 
αναφέρουν οι γονείς (M3L). Το CDI-III, για ̟αιδιά 30-37 µηνών, ̟αρέχει µία συνο̟τική 
εκτίµηση του εκφραστικού λεξιλογίου, της µορφοσυντακτικής ̟ολυ̟λοκότητας, ενώ ε̟ίσης 
̟εριέχει κά̟οιες ερωτήσεις σχετικά µε τη σηµασιολογική και ̟ραγµατολογική ανά̟τυξη των 
̟αιδιών. Αξίζει να σηµειωθεί ̟ως στην εκδοχή των ιδίων ερωτηµατολογίων ̟ου 
ανα̟τύχθηκε στην Ισ̟ανία (López Ornat et al., 2005) έχει ̟ροστεθεί µία νέα υ̟οκλίµακα, η 
ο̟οία στοχεύει στην αξιολόγηση της ε̟ικοινωνίας µέσω ̟ρολεκτικών φωνο̟οιήσεων (βλ. 
Karousou & López Ornat, 2013). Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ̟ροσ̟άθειες για τη 
στάθµιση συνο̟τικών (µονοσέλιδων) εκδοχών των εν λόγω ερωτηµατολογίων (CDI Short-
forms) σε αρκετές γλώσσες, στις ο̟οίες η αξιολόγηση βασίζεται α̟οκλειστικά στο εκφραστικό 
λεξιλόγιο των ̟αιδιών (βλ. ̟.χ. Fenson, Pethick et al., 2000).  

Οι κλίµακες αυτές, τόσο στην ̟ρωτότυ̟η εκδοχή τους, όσο και σε ̟ολλές 
σταθµισµένες ̟ροσαρµογές τους σε άλλες γλώσσες, έχουν υ̟οβληθεί σε συστηµατικούς 
ελέγχους, οι ο̟οίοι έχουν δώσει ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα ως ̟ρος την αξιο̟ιστία και 
την εγκυρότητά τους. Ενδεικτικά, ̟ολλές µελέτες αναφέρουν υψηλές συσχετίσεις των 
διαφόρων υ̟οκλιµάκων των CDIs µε τα α̟οτελέσµατα άµεσων αξιολογήσεων του 
ε̟ικοινωνιακού ε̟ι̟έδου των ̟αιδιών, καθώς και µε άλλα σταθµισµένα ψυχοµετρικά 
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εργαλεία (̟.χ. Dale, 1991, 1996· Feldman, et al., 2005· Fenson et al., 1994· Heilmann, Ellis 
Weismer, Evans, & Hollar, 2005· O’Toole, & Fletcher, 2010· Pérez Pereira & Resches, 2008· 
Thal, Jackson-Maldonado & Acosta, 2000). Ε̟ίσης, ισχυρή ̟ροβλε̟τική εγκυρότητα έχει 
αναφερθεί τόσο για τυ̟ικά ανα̟τυσσόµενα ̟αιδιά (̟.χ., Bornstein & Haynes, 1998· Reese & 
Read, 2000· Corkum & Dunham, 1996) όσο και για ̟αιδιά µε ανα̟τυξιακές διαταραχές (̟.χ., 
Dale, Price, Bishop & Plomin, 2003· Miller, Sedey & Miolo, 1995· Thal, O’Hanlon, Clemmons 
& Fralin, 1999).  

Εκτός α̟ό τις κλίµακες MacArthur-Bates CDIs, δύο σταθµισµένα ερωτηµατολόγια 
γονέων τα ο̟οία χρησιµο̟οιούνται κατά κύριο λόγο στην κλινική ̟ρακτική είναι οι 
κλίµακες Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile (CSBS DP) 
(Wetherby & Prizant, 2002) και το Language Development Survey (Rescorla, 1989) µέρος του 
ASEBA (The Achenbach System of Empirically Based Assessment, βλ. Achenbach, 2009). 

Πιο συγκεκριµένα, το Infant-Toddler Checklist του CSBS DP είναι ένα σύντοµο 
(µονοσέλιδο) ερωτηµατολόγιο για ̟αιδιά ηλικίας 6 έως 24 µηνών, ενώ οι ίδιες κλίµακες 
̟εριλαµβάνουν και ένα δεύτερο ερωτηµατολόγιο (Caregiver Questionnaire) για την 
̟αρακολούθηση (follow-up) της ανα̟τυξιακής ̟ορείας των ̟αιδιών. Η εκτίµηση της 
ε̟ικοινωνιακής ανά̟τυξης των ̟αιδιών και στα δύο ερωτηµατολόγια βασίζεται σε 7 
ανα̟τυξιακούς δείκτες: έκφραση συγκινήσεων, βλεµµατική ε̟αφή, ε̟ικοινωνία, 
χειρονοµίες, φωνο̟οιήσεις, λέξεις, κατανόηση και χρήση αντικειµένων. Τόσο η συγχρονική 
όσο και η ̟ροβλε̟τική εγκυρότητα του συγκεκριµένου ψυχοµετρικού εργαλείου έχουν 
τεκµηριωθεί εµ̟ειρικά (Eadie et al., 2010· Wetherby, Allen, Cleary, Kyblin, & Goldstein, 
2002· Wetherby, Goldstein, Cleary, Allen, & Kublin, 2003). 

Τέλος, το Language Development Survey - LDS (Rescorla, 1989) έχει σταθµιστεί για λίγο 
µεγαλύτερα ̟αιδιά (18 έως 35 µηνών), και διερευνά το εκφραστικό λεξιλόγιο και το µήκος 
των ̟ροτάσεων (µέσος αριθµός λέξεων ̟ου ̟εριέχουν). Παρουσιάζει ε̟ίσης ισχυρή 
συγχρονική και ̟ροβλε̟τική εγκυρότητα (Klee et al., 1998 · Rescorla & Alley, 2001· Rescorla, 
Ratner, Jusczyk & Jusczyk, 2005) ενώ, α̟’ όσο γνωρίζουµε, είναι το µόνο σχετικό εργαλείο 
̟ου έχει σταθµιστεί και σε ελληνικό ̟ληθυσµό (Ν= 274) (Ερωτηµατολόγιο Γλωσσικής Ανά̟τυξης 
- ΕΓΑ, στο: ΣΑΕΒΑ, Τσαούσης, 2009). 

Στόχος της µελέτης 

Γενικός στόχος της έρευνας ̟ου ̟αρουσιάζουµε ήταν η δηµιουργία ενός νέου 
ψυχοµετρικού εργαλείου ̟ρώιµης εκτίµησης (screening) του ε̟ικοινωνιακού και γλωσσικού 
ε̟ι̟έδου ̟αιδιών ̟ου µεγαλώνουν σε ελληνόφωνο ̟εριβάλλον. Το εργαλείο αυτό 
ονοµάστηκε Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης (ΤΕΑ) και είναι το α̟οτέλεσµα ̟ολυετούς 
ερευνητικής ̟ροσ̟άθειας –τόσο θεωρητικής, όσο και εφαρµοσµένης. Κατεβλήθη ̟ροσ̟άθεια 
ώστε το ΤΕΑ να ενσωµατώνει ̟ολύ ̟ρώιµους ανα̟τυξιακούς δείκτες των ο̟οίων η σηµασία 
έχει αναδειχθεί α̟ό τις ̟ρόσφατες έρευνες στον χώρο της ανα̟τυξιακής ψυχολογίας / 
ψυχογλωσσολογίας.  

Πιο αναλυτικά, το ΤΕΑ ανα̟τύχθηκε µε στόχο να ̟ληροί τις ακόλουθες 
̟ροϋ̟οθέσεις: 

� να καθιστά εφικτή την εκτίµηση της ε̟ικοινωνίας των ̟αιδιών σε ̟ολύ µικρή ηλικία, 
� να συµ̟ληρώνεται εύκολα α̟ό τους γονείς των ̟αιδιών όλων των µορφωτικών 

 ε̟ι̟έδων, 
� να διαθέτει υψηλή εγκυρότητα και αξιο̟ιστία, 
� να καλύ̟τει ̟οικίλους τοµείς ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης, και 
� να αντα̟οκρίνεται α̟όλυτα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας 

 και του ελληνικού ̟ολιτισµού. 
Ειδικότερα, η ̟αρούσα ̟ιλοτική µελέτη στοχεύει στον έλεγχο της λειτουργικότητας 

και κά̟οιων βασικών ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών του ΤΕΑ, µε διερεύνηση της 
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ανα̟τυξιακής ευαισθησίας των ερωτήσεων (ανα̟τυξιακών δεικτών) ̟ου ̟εριλαµβάνει, της 
αξιο̟ιστίας εσωτερική συνοχής, καθώς και της συγκλίνουσας και α̟οκλίνουσας εγκυρότητας 
για καθεµία α̟ό τις κλίµακες και υ̟οκλίµακες α̟ό τις ο̟οίες συγκροτείται. 

Μέθοδος 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας (̟ιλοτικού χαρακτήρα) εφαρµόστηκε συγχρονικό 
σχέδιο µε τη χρήση του ̟αράγοντα «ηλικία ̟αιδιών» (εκφραζόµενη σε µήνες) ως βασικού 
κριτηρίου για τη διαµόρφωση 23 διακριτών ηλικιακών οµάδων ̟αιδιών µε ηλικία έναρξης 
(για τη δυνατότητα συµµετοχής στην έρευνα) τον 8ο µήνα (ε̟ί̟εδο 1) και τερµατική ηλικία 
συµµετοχής στη µελέτη τον 30ο µήνα (ε̟ί̟εδο 23). Συνολικά, 61 ε̟ικοινωνιακές και 
γλωσσικές συµ̟εριφορές α̟οτέλεσαν τις κεντρικές µεταβλητές της µελέτης (κατανεµηµένες 
σε δύο κύριες κλίµακες και ̟έντε υ̟οκλίµακες), οι ο̟οίες εκτιµήθηκαν µέσω ενός δοµηµένου 
ερωτηµατολογίου γονέων, το Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης, ̟ου α̟οτέλεσε και το βασικό 
ψυχοµετρικό µέσο της έρευνας. 

Συµµετέχοντες 

Στην ̟ιλοτική µελέτη συµµετείχαν 354 ̟αιδιά, ηλικίας 8 έως 30 µηνών (για την 
κατανοµή του δείγµατος ανά µήνα και ανά φύλο βλ. Πίνακα 1). Με βάση τις σχετικές 
α̟αντήσεις των γονέων τους, όλα τα ̟αιδιά ήταν α̟ολύτως υγιή, χωρίς διαγνωσµένη 
φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ανα̟ηρία. Τα συγκεκριµένα στοιχεία α̟οτελούσαν και 
βασικά κριτήρια για τη συµµετοχή των ̟αιδιών του δείγµατος στη συγκεκριµένη µελέτη. 
Ε̟ίσης, για τις ανάγκες της συγκεκριµένης µελέτης α̟οκλείστηκαν ̟αιδιά µε ̟αράγοντες 
«υψηλού κινδύνου» για γλωσσική καθυστέρηση (̟.χ., ελλι̟οβαρή ̟ρόωρα [< 2,000 kg], µε 
̟ρογεννητικές ή ̟εριγεννητικές ε̟ι̟λοκές, ε̟αναλαµβανόµενες ωτίτιδες [>5], ώστε να 
διασφαλιστεί ότι  τα συλλεχθέντα δεδοµένα αντικατο̟τρίζουν, κατά το δυνατόν, την τυ̟ική 
ε̟ικοινωνιακή ανά̟τυξη των ̟αιδιών (βλ. ̟.χ. Fenson et al., 1993· Jackson-Maldonado et al., 
2003· López Ornat et al., 2005). Τέλος, βασική ̟ροϋ̟όθεση για τη συµµετοχή στην έρευνα 
ήταν να οµιλείται η ελληνική γλώσσα στο σ̟ίτι των ̟αιδιών.  

Όσον αφορά τα κύρια δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ̟αιδιών και των 
οικογενειών τους ̟ου συµµετείχαν στην έρευνα, 163 (46%) ήταν κορίτσια και 191 (54%) 
αγόρια. Το 51,1% των οικογενειών του δείγµατος ̟ροερχόταν α̟ό µεγάλες ̟όλεις (>40.000 
κατοίκους), το 13,6% α̟ό µικρότερες ̟όλεις (10.000-40.000 κατ.), το 18,1% α̟ό κωµο̟όλεις 
(2.000-10.000 κατ.) και το 12,4% α̟ό χωριά (<2.000 κατ.).  Η συντρι̟τική ̟λειονότητα 
(88,1%) των ερωτηµατολογίων συµ̟ληρώθηκαν α̟ό τις µητέρες των ̟αιδιών, ενώ τα 
υ̟όλοι̟α συµ̟ληρώθηκαν α̟ό τον ̟ατέρα (5,6%), τους δύο γονείς µαζί (1,7%) ή κά̟οιον 
άλλο κηδεµόνα (1,4%). Ως ̟ρος το µορφωτικό τους ε̟ί̟εδο, οι µητέρες των ̟αιδιών ήταν σε 
̟οσοστό 35,4% ̟τυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., 31,4% α̟όφοιτοι Τεχνικών Σχολών, 29,1% 
α̟όφοιτες λυκείου, και 4,1% α̟όφοιτες γυµνασίου ή δηµοτικού σχολείου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ̟ως το µορφωτικό ε̟ί̟εδο της µητέρας εκλαµβάνεται σε αντίστοιχες έρευνες (βλ. 
ενδεικτικά Heilmann et al., 2005· Jackson-Maldonado et al., 2003· López Ornat et al., 2005) ως 
ο ̟λέον αξιό̟ιστος δείκτης του ευρύτερου κοινωνικοοικονοµικού ε̟ι̟έδου της οικογένειας, 
δεδοµένου ότι ̟αρουσιάζει υψηλές συσχετίσεις µε αυτό, αλλά και ως ο ̟αράγοντας µε τη 
µεγαλύτερη ε̟ίδραση στη γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών (Hart & Risley, 1995· Ηοff, 2003).  

Εργαλείο µέτρησης 

Το Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης (ΤΕΑ) είναι ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο γονέων 
για την εκτίµηση του ε̟ικοινωνιακού/γλωσσικού ε̟ι̟έδου ̟αιδιών ηλικίας 8 έως 30 µηνών. 
Ανα̟τύχθηκε µε βάση την ενδελεχή µελέτη των  ̟ρόσφατων ερευνητικών ̟ορισµάτων στον 
χώρο της Ανα̟τυξιακής Ψυχολογίας και Ψυχογλωσσολογίας, καθώς και των διαθέσιµων 
σταθµισµένων ψυχοµετρικών εργαλείων για την ̟ρώιµη εκτίµηση της ε̟ικοινωνιακής και 
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γλωσσικής ανά̟τυξης των µικρών ̟αιδιών στον διεθνή και ελληνικό χώρο. Ε̟ιλέχθηκαν 
ανα̟τυξιακοί δείκτες, οι ο̟οίοι οργανώθηκαν σε οµάδες (βασικές κλίµακες και 
υ̟οκλίµακες) ανάλογα µε τη διάσταση της ανά̟τυξης την ο̟οία διερευνούν (βλ. Πίνακα 3). 
Α̟οφασίστηκε ε̟ίσης ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο διατυ̟ώνονταν οι ερωτήσεις ̟ρος τους γονείς 
και συντάχθηκαν οι οδηγίες για τον τρό̟ο συµ̟λήρωσής του ΤΕΑ. 

Πίνακας 1  Συµµετοχή κοριτσιών-αγοριών ανά ηλικιακή οµάδα του δείγµατος 

Ηλικιακή  Οµάδα 
 (σε µήνες) 

Ν 
Αγόρια 
Ν (%) 

Κορίτσια 
Ν (%) 

8 22 11 (50) 11 (50,0) 
9 14 8 (57,1) 6 (42,9) 

10 15 7 (46,7) 8 (53,3) 
11 11 6 (54,5) 5 (45,5) 
12 11 5 (45,5) 6 (54,5) 
13 15 10 (66,7) 5 (33,3) 
14 9 5 (55,6) 4 (44,4) 
15 17 9 (52,9) 8 (47,1) 
16 8 6 (75,0) 2 (25,0) 
17 19 11 (57,9) 8 (42,1) 
18 18 10 (55,6) 8 (44,4) 
19 17 10 (58,8) 7 (41,2) 
20 15 6 (40,0) 9 (60,0) 
21 12 6 (50,0) 6 (50,0) 
22 9 5 (55,6) 4 (44,4) 
23 18 10 (55,6) 8 (44,4) 
24 19 14 (73,7) 5 (26,3) 
25 18 9 (50,0) 9 (50,0) 
26 11 5 (45,5) 6 (54,5) 
27 18 8 (44,4) 10 (55,6) 
28 18 8 (44,4) 10 (55,6) 
29 21 14 (66,7) 7 (33,3) 
30 19 8 (42,1) 11 (57,9) 

Σύνολο  191  (54) 163   (46) 

Μια ̟ρο-̟ιλοτική εκδοχή του ΤΕΑ χορηγήθηκε αρχικά σε ένα δείγµα ευκαιρίας (42 
οικογένειες µε ̟αιδιά 8-30 µηνών), µε σκο̟ό την καταγραφή τυχόν δυσκολιών στην 
κατανόηση των ερωτήσεων ̟ου είχαν αρχικά συµ̟εριληφθεί. Ως α̟οτέλεσµα των 
̟αρατηρήσεων ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό την άτυ̟η αυτή χορήγηση, αναδιατυ̟ώθηκαν 
ορισµένες α̟ό τις οδηγίες και τις ερωτήσεις (̟.χ. ̟ροστέθηκαν σε ̟ολλά σηµεία 
̟αραδείγµατα για µεγαλύτερη σαφήνεια). 

Στη συνέχεια, ̟ραγµατο̟οιήθηκε η µελέτη συγχρονικής εγκυρότητας της 
αναδιαµορφωµένης εκδοχής του ΤΕΑ (Νικολαΐδου, 2012). Η µελέτη αυτή στόχευε στη 
διερεύνηση του κατά ̟όσο οι γονείς ̟αιδιών ηλικίας 8-30 µηνών, α̟αντώντας στις ερωτήσεις 
̟ου ̟εριλαµβάνει το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, µ̟ορούν να ̟αρέχουν έγκυρες 
̟ληροφορίες σχετικά µε την ε̟ικοινωνιακή και γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών τους. 
Πραγµατο̟οιήθηκε µία δι̟λή εκτίµηση 28 βρεφών και νη̟ίων αυτού του ηλικιακού 
φάσµατος. Πιο συγκεκριµένα, οι γονείς συµ̟λήρωσαν το ΤΕΑ και την ίδια ηµέρα 
̟ραγµατο̟οιήθηκε άµεση ̟αρατήρηση (µε βιντεοσκό̟ηση) των ̟αιδιών στα σ̟ίτια τους, 
στη βάση ενός ηµι-δοµηµένου ̟ρωτοκόλλου ̟αρατήρησης ̟ου ανα̟τύχθηκε ειδικά για τους 
σκο̟ούς της µελέτης. Το βιντεοσκο̟ηµένο υλικό, στη συνέχεια, αναλύθηκε και 
κωδικο̟οιήθηκε ως ̟ρος 37 µεταβλητές, οι ο̟οίες ̟εριελάµβαναν τόσο τις ̟ρολεκτικές 
(χειρονοµίες, φωνο̟οιήσεις, κ.λ̟.) όσο και τις λεκτικές ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές των 
̟αιδιών (̟ροσλη̟τικό και εκφραστικό λεξιλόγιο, µορφολογικές και συντακτικές 
διαφορο̟οιήσεις). Α̟ό το σύνολο του βιντεοσκο̟ηµένου υλικού ε̟ιλέχθηκε τυχαία το 20% 
και υ̟οβλήθηκε σε έλεγχο ενδοεκτιµητικής αξιο̟ιστίας µε ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα (ο 
συντελεστής kappa του Cohen κυµάνθηκε µεταξύ 0,79 – 0,87). Ακολούθησε έλεγχος 
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συσχετίσεων µεταξύ των α̟οτελεσµάτων των δύο µετρήσεων (δεδοµένα ερωτηµατολογίου 
ΤΕΑ – δεδοµένα άµεσης ̟αρατήρησης της ε̟ικοινωνιακής συµ̟εριφοράς των ̟αιδιών) σε 
̟ολλα̟λά ε̟ί̟εδα για να υ̟ολογιστεί η συγχρονική εγκυρότητα κάθε διάστασης της 
ανά̟τυξης ̟ου αξιολογεί το ΤΕΑ (βλ. Πίνακα 3). Α̟ό την ανάλυση ̟ροέκυψαν συντελεστές 
συσχέτισης Pearson r ̟ου κυµαίνονταν σε υψηλά ε̟ί̟εδα (βλ. Πίνακα 2), καταδεικνύοντας 
ότι οι γονείς, µέσω των α̟αντήσεων τους στις ερωτήσεις του συγκεκριµένου 
ερωτηµατολογίου, ̟αρέχουν έγκυρες ̟ληροφορίες σχετικά µε τις υ̟ό διερεύνηση διαστάσεις 
της ̟ρώιµης ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών τους. 

Πίνακας 2  Συγχρονική εγκυρότητα του ΤΕΑ: Συσχετίσεις (Pearson r) µεταξύ της εκτίµησης 
του ε̟ικοινωνιακού/γλωσσικού ε̟ι̟έδου των ̟αιδιών µέσω του ΤΕΑ και της άµεσης 
αξιολόγησης των ιδίων ̟αιδιών 

Ανα̟τυξιακή διάσταση 

Pearson’s r (Βαθµολογία 
ΤΕΑ * Βαθµολογία άµεσης 

αξιολόγησης) 

Προλεκτική ε̟ικοινωνία 0,798** 
Κατανόηση της γλώσσας 0,796** 
Εκφραστικό λεξιλόγιο 0,810** 
Μορφολογία 0,918** 
Σύνταξη 0,862** 

Σηµείωση:  ** p < 0,001 

∆οµή του ΤΕΑ: Α̟οτελείται α̟ό δύο βασικές κλίµακες µε διάφορες υ̟οκλίµακες η 
καθεµία, µέσω των ο̟οίων καθίσταται εφικτή η εκτίµηση συγκεκριµένων διαστάσεων της 
ε̟ικοινωνιακής-γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών, ό̟ως είναι η ̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία 
(φωνητική και µη-φωνητική), η κατανόηση της γλώσσας, το εκφραστικό λεξιλόγιο, η 
µορφολογία και η σύνταξη (βλ. Πίνακα 3). Το ερωτηµατολόγιο συµ̟ληρώνεται α̟ό µια 
ενότητα ερωτήσεων ̟ου αφορούν σε δηµογραφικά στοιχεία της οικογένειας, στοιχεία για 
την υγεία του ̟αιδιού, την ε̟αφή του µε άλλες γλώσσες, κ.λ̟.  

Όλες οι ερωτήσεις ̟ου ̟εριλαµβάνει το ΤΕΑ είναι κλειστού τύ̟ου. Με άλλα λόγια, 
ακολουθώντας τις ̟ροαναφερθείσες ̟ροϋ̟οθέσεις εγκυρότητας των Dale (1991, 1996) και 
Fenson et al. (1993), οι γονείς καλούνται να αναγνωρίσουν (αντί να ανακαλέσουν ελεύθερα 
α̟ό τη µνήµη τους) τις τρέχουσες ή αναδυόµενες (και όχι ̟αρελθούσες) ε̟ικοινωνιακές 
συµ̟εριφορές των ̟αιδιών τους. Οι ερωτήσεις συνοδεύονται ̟άντα α̟ό συγκεκριµένα 
̟αραδείγµατα ή αναφέρονται σε συγκεκριµένα ε̟ικοινωνιακά ̟λαίσια µέσα στα ο̟οία είναι 
̟ιθανόν να εµφανίζονται οι υ̟ό διερεύνηση συµ̟εριφορές, ώστε να διευκολύνεται η 
κατανόηση, η αναγνώριση και η ανάκλησή τους στη µνήµη. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή έχει, ε̟ίσης, 
δοθεί στον τρό̟ο µε τον ο̟οίο ερωτούνται οι γονείς, στις οδηγίες συµ̟λήρωσης ̟ου τους 
δίδονται για κάθε υ̟οκλίµακα, καθώς και στη διατύ̟ωση των ερωτήσεων, ώστε να γίνονται 
κατανοητές ακόµα και α̟ό γονείς χαµηλού µορφωτικού ε̟ι̟έδου.  

Κλίµακα Ι  – Μη λεκτικές συµ̟εριφορές. Η ̟ρώτη κλίµακα του ΤΕΑ αξιολογεί 
ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές οι ο̟οίες δεν α̟αιτούν την ικανότητα για λεκτική 
ε̟ικοινωνία / ̟αραγωγή λέξεων εκ µέρους των ̟αιδιών. Πιο συγκεκριµένα, ̟εριλαµβάνει 
ερωτήσεις, αφενός σχετικά µε τα ̟ρολεκτικά/̟ρογλωσσικά µέσα ̟ου χρησιµο̟οιούν τα 
µικρά ̟αιδιά για να ε̟ικοινωνήσουν µε τους οικείους τους ̟ριν ανα̟τύξουν ένα ε̟αρκές 
γλωσσικό σύστηµα ε̟ικοινωνίας και, αφετέρου, σχετικά µε την ικανότητα των ̟αιδιών να 
κατανοούν λέξεις και εκφράσεις της µητρικής τους γλώσσας (σχετικά ̟αραδείγµατα 
ερωτήσεων ̟αρουσιάζονται στον Πίνακα 4). 
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Πίνακας 3  Κλίµακες και υ̟οκλίµακες της αρχικής εκδοχής του ΤΕΑ: ε̟ικοινωνιακές / 
γλωσσικές συµ̟εριφορές και βασικοί ανα̟τυξιακοί δείκτες 

Μη-
Φωνητική 
Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

(13) 

� Βλεµµατική ε̟αφή 
� Χειρονοµίες 
� Πράξεις και Παιχνίδια  Προλεκτική 

ε̟ικοινωνία 
(25)* Φωνητική 

Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

(12) 

� Τύ̟οι φωνο̟οιήσεων 
� Φωνητικές Μιµήσεις 
� Μη-ε̟ικοινωνιακές 
     φωνο̟οιήσεις  
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Κατανόηση γλώσσας 
(6) 

� Ε̟ικοινωνιακά ̟λαίσια εντός των ο̟οίων 
    γίνεται αντιλη̟τή η κατανόηση λέξεων ή 
    εκφράσεων της µητρικής γλώσσας 

Εκφραστικό Λεξιλόγιο  
(23) 

� Μέγεθος λεξιλογίου και σηµασιολογικές  
    κατηγορίες των λέξεων ̟ου ̟εριλαµβάνει 

Μορφολογία 
(6) 

� Βασικές µορφολογικές 
    διαφορο̟οιήσεις αριθµού, 
    γένους, ̟ροσώ̟ου, 
    ρηµατικών χρόνων Κ
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Γραµµατική  
(16) 

Σύνταξη 
    (10) 

� Μορφοσυντακτική 
    ̟ολυ̟λοκότητα ̟ροτάσεων 

*Σηµείωση: Σε ̟αρένθεση εµφανίζεται ο αριθµός των ερωτήσεων / ε̟ικοινωνιακών & 
γλωσσικών συµ̟εριφορών 

 (α) Προλεκτική ε̟ικοινωνία: ̟εριλαµβάνει ερωτήσεις  τόσο για µη φωνητικούς 
τρό̟ους ̟ρολεκτικής ε̟ικοινωνίας (̟.χ. εγκαθίδρυση και διατήρηση βλεµµατικής ε̟αφής, 
χειρονοµίες [̟ρωτο-αναφορικές, ̟ρωτο-̟ροστακτικές, συµβολικές], ε̟ικοινωνία µέσω 
κινήσεων και ρυθµών, ε̟ικοινωνία στα ̟λαίσια ̟αιχνιδιού αλληλε̟ίδρασης και συµβολικού 
̟αιχνιδιού), όσο και για φωνητικούς τρό̟ους ε̟ικοινωνίας (διάφορα είδη ̟ρολεκτικών 
φωνο̟οιήσεων, φωνητική µίµηση, µη ε̟ικοινωνιακές φωνο̟οιήσεις). Οι γονείς ερωτώνται 
αν έχουν ̟αρατηρήσει το ̟αιδί τους να ε̟ικοινωνεί µε κά̟οιον α̟ό αυτούς τους τρό̟ους 
και οι α̟αντήσεις µεταξύ των ο̟οίων καλούνται να ε̟ιλέξουν είναι «Όχι ακόµα» (0 βαθµοί), 
«Σ̟ανίως» (1 βαθµός) και «Συχνά» (2 βαθµοί). 

(β) Κατανόηση της γλώσσας: δεδοµένης της µεθοδολογικής δυσκολίας στην 
εκτίµηση της κατανόησης συγκεκριµένων λέξεων και εκφράσεων µέσω ερωτηµατολογίων 
γονέων (βλ. Feldman et al., 2005· Tomasello & Mervis, 1994), ε̟ιλέχθηκε να ̟αρουσιαστούν 
στους γονείς καθηµερινές ̟εριστάσεις ή ε̟ικοινωνιακά ̟λαίσια εντός των ο̟οίων µ̟ορούν 
να καταλάβουν ότι το ̟αιδί τους κατανοεί τη σηµασία λέξεων ή εκφράσεων της µητρικής του 
γλώσσας γενικά,-και όχι συγκεκριµένων λέξεων ή εκφράσεων (βλ. ̟αράδειγµα στον Πίνακα 
4). Οι γονείς ερωτώνται σε ̟οιες α̟ό τις ̟εριστάσεις αυτές το ̟αιδί τους δείχνει να 
καταλαβαίνει όταν του µιλάνε, και οι α̟αντήσεις µεταξύ των ο̟οίων καλούνται να 
ε̟ιλέξουν είναι «Όχι ακόµα» (0 βαθµοί), «Σ̟ανίως» (1 βαθµός) και «Συχνά» (2 βαθµοί). 

Κλίµακα ΙΙ  –Λεκτικές  συµ̟εριφορές. Η δεύτερη κλίµακα του ΤΕΑ αξιολογεί 
ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές οι ο̟οίες ̟ροϋ̟οθέτουν την ικανότητα για λεκτική 
ε̟ικοινωνία / ̟αραγωγή λέξεων. Πιο συγκεκριµένα, ̟εριλαµβάνει την εκτίµηση του 
εκφραστικού λεξιλογίου των ̟αιδιών, των µορφολογικών διαφορο̟οιήσεων ̟ου 
καταγράφονται στον λόγο τους, καθώς και της µορφοσυντακτικής ̟ολυ̟λοκότητας των 
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̟ροτάσεων ̟ου τυχόν ̟αράγουν (σχετικά ̟αραδείγµατα ερωτήσεων ̟αρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4). 

Πίνακας 4  Ενδεικτικά ̟αραδείγµατα ερωτήσεων του ΤΕΑ 

Κλίµακα Ι – Μη λεκτικές συµ̟εριφορές 

� Προλεκτική ε̟ικοινωνία (̟ρωτο-αναφορική / δεικτική χειρονοµία) 

[…] Όχι ακόµα  Σ̟ανίως Συχνά 

β. Σας δείχνει µε το δάχτυλο ένα αντικείµενο ̟ου του τράβηξε 
την ̟ροσοχή. Για ̟αράδειγµα, µ̟ορεί να δείξει ένα αυτοκίνητο ̟ου 

� � � 

� Κατανόηση της γλώσσας 

[…] Όχι ακόµα  Σ̟ανίως Συχνά 

δ. Όταν το ρωτάτε ̟ού βρίσκεται κά̟οιο αντικείµενο (̟.χ. η 
µ̟άλα, τα ̟α̟ούτσια, τα κλειδιά, η ̟ι̟ίλα του) ή του ζητάτε να σας 

� � � 

Κλίµακα ΙΙ –Λεκτικές συµ̟εριφορές 

� Εκφραστικό λεξιλόγιο 

[…] Καµία 
[0] 

Λίγες 
[1-5] 

Αρκετές 
[6-10] 

Πολλές 
[11+] 

6. Οχήµατα (αληθινά ή ̟αιχνίδια). Για ̟αράδειγµα: 
Αυτοκίνητο, λεωφορείο, τραίνο, µετρό, τραµ, 
καράβι/̟λοίο, βάρκα, ̟οδήλατο, µηχανή/µηχανάκι, 
̟ατίνι, αερο̟λάνο, ελικό̟τερο, φορτηγό, γερανός, 

� � � � 

� Μορφολογία  

[…] Όχι ακόµα  Σ̟ανίως Συχνά 

α. Όταν θέλουµε να µιλήσουµε για ̟ερισσότερα α̟ό ένα 
̟ράγµατα, αλλάζουµε την κατάληξη των λέξεων. Λέµε, δηλαδή, 
«λύκοι» για ̟ολλούς (ενώ λέµε «λύκος» για έναν), λέµε «µ̟άλες», 
«λουλούδια», κ.λ̟. Χρησιµο̟οιεί το ̟αιδί σας λέξεις στον 

� � � 

� Σύνταξη 

2 Το ̟αιδί σας ζητάει ένα ̟οτήρι ̟ου 
κρατάτε στο χέρι. Το ρωτάτε τι το θέλει. 
Εκείνο σας λέει: 

10 Εξηγείτε στο ̟αιδί ̟ως δεν µ̟ορεί να ̟άει 
τώρα βόλτα. Εκείνο λέει: 

� Πιω νερό / ̟ίνω νερό  � Έρθει µ̟αµ̟άς, ̟άµε βόλτα 

� [Ν]α ̟ιω νερό  � Θα έρθει ο µ̟αµ̟άς και θα ̟άµε βόλτα 

 (α) Εκφραστικό λεξιλόγιο: διερευνάται τόσο το µέγεθος του λεξιλογίου των 
̟αιδιών όσο και οι κατηγορίες λέξεων α̟ό τις ο̟οίες α̟αρτίζεται. Η αντίστοιχη υ̟οκλίµακα 
του ΤΕΑ ̟εριλαµβάνει λίστες λέξεων οργανωµένες στις ακόλουθες 23 σηµασιολογικές 
κατηγορίες: ∆ιάφοροι ήχοι και ε̟ιφωνήµατα, Καθηµερινές εκφράσεις, Άνθρω̟οι και 
ονόµατα, Ζώα, Παιχνίδια, Οχήµατα, Ποτά, Φαγητά, Φρούτα, Γλυκά, Ρούχα και αξεσουάρ, 
Μέρη του σώµατος, Μέρη του σ̟ιτιού, Έ̟ι̟λα και συσκευές, Αντικείµενα του σ̟ιτιού, Μέρη 
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και ̟ράγµατα έξω α̟ό το σ̟ίτι, Ιδιότητες, Πράξεις, Ερωτήσεις, Τό̟ος, Τρό̟ος, Ποσότητα, 
Χρόνος. Οι κατηγορίες αυτές καλύ̟τουν το σύνολο των εννοιών ̟ου µ̟ορεί να α̟οτελούν 
µέρος της εµ̟ειρίας ενός ̟αιδιού µικρής ηλικίας και, συνε̟ώς, είναι ̟ιθανό να 
̟εριλαµβάνονται στο λεξιλόγιό του. Για κάθε κατηγορία ζητείται α̟ό τους γονείς να 
εκτιµήσουν κατά ̟ροσέγγιση τον αριθµό των λέξεων ̟ου ̟αράγει το ̟αιδί τους (Καµία [0 
βαθµοί], 1-5 [1 βαθµός], 5-10 [2 βαθµοί], >10 [3 βαθµοί]) αναγνωρίζοντάς τες α̟ό µία εκτενή 
λίστα α̟ό λέξεις της κατηγορίας αυτής. 

(β) Μορφολογία: ̟εριλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε βασικές µορφολογικές 
διαφορο̟οιήσεις ̟ου είναι ̟ιθανόν να χρησιµο̟οιούν στον λόγο τους τα ̟αιδιά του υ̟ό 
µελέτη ηλικιακού φάσµατος. Πιο συγκεκριµένα, ̟εριλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε τον 
αριθµό, το γένος και την ̟τώση των ονοµάτων (ουσιαστικών και ε̟ιθέτων), αλλά και σχετικά 
µε το ̟ρόσω̟ο και τρεις βασικούς χρόνους των ρηµάτων (ενεστώτας, αόριστος και 
µέλλοντας). Οι γονείς ερωτώνται αν έχουν ακούσει το ̟αιδί τους να χρησιµο̟οιεί τέτοιου 
είδους διαφορο̟οιήσεις (βλ. ̟αράδειγµα στον Πίνακα 4) και οι α̟αντήσεις µεταξύ των 
ο̟οίων καλούνται να ε̟ιλέξουν είναι «Όχι ακόµα» (0 βαθµοί), «Σ̟ανίως» (1 βαθµός) και 
«Συχνά» (2 βαθµοί). 

(γ) Σύνταξη: διερευνάται η µορφοσυντακτική ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ροτάσεων ̟ου 
τυχόν ̟αράγουν τα ̟αιδιά των ηλικιών αυτών. Πιο συγκεκριµένα, για  καθεµία α̟ό τις 10 
ερωτήσεις δίδεται ένας υ̟οθετικός διάλογος µε τρεις (3) ̟ροτάσεις διαφορετικού 
ανα̟τυξιακού ε̟ι̟έδου και ζητείται α̟ό τους γονείς να ε̟ιλέξουν την ̟ρόταση ̟ου 
ακούγεται ̟λησιέστερα στο τι θα έλεγε το ̟αιδί τους σε κά̟οια ̟αρόµοια ̟ερίσταση, ̟ου 
µοιάζει ̟ερισσότερο µε τον «τρό̟ο οµιλίας» του ̟αιδιού τους. Αξίζει να σηµειωθεί ̟ως όλα 
τα ̟αραδείγµατα ̟ροτάσεων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν στην υ̟οκλίµακα αυτή δοµήθηκαν µε 
βάση ̟ραγµατικά δείγµατα οµιλίας ̟αιδιών, τα ο̟οία αντλήθηκαν α̟ό δεδοµένα της 
̟ρώτης ερευνήτριας, καθώς και α̟ό το σώµα γλωσσικών δεδοµένων της Stephany στο 
CΗΙLDES (Child Language Exchange System) (MacWhinney, 2000· Stephany, 1997). Οι 
α̟αντήσεις των γονέων βαθµολογούνται α̟ό το 0 έως το 3, ανάλογα µε τη µορφοσυντακτική 
̟ολυ̟λοκότητα της φράσης ̟ου ε̟ιλέγουν. 

∆ιαδικασία 

Η ε̟αφή µε τις οικογένειες ̟ου συµµετείχαν εθελοντικά στην έρευνα 
̟ραγµατο̟οιήθηκε είτε µέσω ̟αιδιάτρων και ̟αιδαγωγών ̟ροσχολικής ηλικίας είτε µέσω 
ε̟αφών ̟ου είχαν φοιτητές του Τµήµατος Ε̟ιστηµών της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του ∆ηµοκρίτειου Πανε̟ιστηµίου Θράκης. Αφού οι κηδεµόνες ενηµερώθηκαν ̟ροφορικά 
και εγγράφως σχετικά µε τον σκο̟ό, τη διαδικασία και τον ανώνυµο χαρακτήρα της 
έρευνας, τους χορηγήθηκαν ̟ληροφορίες για τον τρό̟ο συµ̟λήρωσης του ερωτηµατολογίου 
και τους ̟αραδόθηκαν τα ερωτηµατολόγια για να τα συµ̟ληρώσουν στο σ̟ίτι τους. Λόγω 
των γρήγορων ρυθµών ανά̟τυξης των ̟αιδιών κατά τις ηλικίες αυτές, αλλά κυρίως για να 
µην διασ̟αστεί η ̟ροσοχή των γονέων, δόθηκε η οδηγία να ολοκληρωθεί η συµ̟λήρωση του 
ερωτηµατολογίου εντός της ίδιας ηµέρας. Η ε̟ιστροφή των ερωτηµατολογίων κυµάνθηκε σε 
̟ολύ ικανο̟οιητικά ε̟ί̟εδα. Ο µέσος χρόνος ̟ου χρειάστηκαν οι γονείς για να 
συµ̟ληρώσουν το ΤΕΑ κυµαινόταν α̟ό 10 λε̟τά για τα µικρότερα ̟αιδιά ̟ου ακόµα δεν 
έλεγαν λέξεις -οι γονείς συµ̟λήρωσαν µόνο την κλίµακα των Προλεκτικών Συµ̟εριφορών- 
µέχρι 20 ̟ερί̟ου λε̟τά για τα µεγαλύτερα ̟αιδιά, των ο̟οίων οι γονείς συµ̟λήρωσαν και 
την κλίµακα των Λεκτικών Συµ̟εριφορών. Τέλος, τα σχόλια ̟ου έκαναν οι γονείς σε 
ερώτηση σχετική µε την εµ̟ειρία συµ̟λήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν ̟ολύ 
ικανο̟οιητικά και ενθαρρυντικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη 
συµ̟λήρωση. 
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Α̟οτελέσµατα 

Στόχος των αναλύσεων ̟ου ̟αρουσιάζονται ήταν ο έλεγχος της λειτουργικότητας 
των ερωτήσεων (δεικτών) ̟ου είχαν διαµορφωθεί για καθεµία α̟ό τις υ̟οκλίµακες, σε τρία 
ε̟ί̟εδα: (α) σε ε̟ί̟εδο ανα̟τυξιακής ευαισθησίας (σταδιακή διάκριση των ε̟ιτευγµάτων 
των ̟αιδιών ανά ηλικιακή οµάδα), (β) σε ε̟ί̟εδο εσωτερικής συνοχής των ερωτήσεων ̟ου 
α̟αρτίζουν κάθε υ̟οκλίµακα, και (γ) σε ε̟ί̟εδο συγκλίνουσας και α̟οκλίνουσας 
εγκυρότητας των κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων. Για τους σχετικούς ελέγχους ̟ροχωρήσαµε σε 
ανάλυση των ε̟ιµέρους ερωτήσεων ανά υ̟οκλίµακα και εξαγωγή των βασικών 
̟εριγραφικών δεικτών. Στη συνέχεια διεξήχθησαν έλεγχοι εγκυρότητας των ερωτήσεων ανά 
υ̟οκλίµακα και αξιο̟ιστίας τους. Τέλος, διεξήχθη έλεγχος των διασυσχετίσεων µεταξύ των 
κύριων κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων τους.  

Στην ̟ρώτη φάση της ανάλυσης, διεξήχθη εξαντλητικός έλεγχος των δεδοµένων και 
των κατανοµών των α̟αντήσεων κάθε ερώτησης ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθούν ̟ιθανές 
µεγάλες συγκεντρώσεις ̟ερι̟τώσεων ̟ρος τον κατώτατο (floor effect) ή ανώτατο (ceiling 
effect) δυνατό βαθµό ως µέτρο της ευαισθησίας (sensitivity) του ερωτηµατολογίου. Α̟ό τις 
σχετικές αναλύσεις των συχνοτήτων δια̟ιστώθηκε ότι, ̟ράγµατι, σε ορισµένες ερωτήσεις 
υ̟ήρξε υ̟ερβολική συγκέντρωση κυρίως ̟ρος τη «συχνή εµφάνιση» του ερωτώµενου 
χαρακτηριστικού σε ̟οσοστό >90% και α̟οφασίστηκε η µη ̟εραιτέρω αξιο̟οίησή τους. 
Συνολικά, αφαιρέθηκαν 9 ερωτήσεις/θέµατα και, ̟ιο συγκεκριµένα, α̟οκλείστηκαν τέσσερις 
(4) ερωτήσεις α̟ό την οµάδα συµ̟εριφορών ̟ου αφορούσαν τη «βλεµµατική ε̟αφή», ένα 
(1) θέµα α̟ό την οµάδα «χειρονοµίες, κινήσεις και ̟αιχνίδια», διαµορφώνοντας έτσι την 
υ̟οκλίµακα της «Μη φωνητικής ̟ρολεκτικής ε̟ικοινωνίας» µε 8 ερωτήσεις. Ε̟ίσης, δύο (2) 
ερωτήσεις αφαιρέθηκαν α̟ό τις οµάδες συµ̟εριφορών ̟ου αφορούσαν τις φωνο̟οιήσεις και 
τις φωνητικές µιµήσεις, διαµορφώνοντας έτσι την υ̟οκλίµακα της «Φωνητικής ̟ρολεκτικής 
ε̟ικοινωνίας» µε 10 ερωτήσεις συνολικά. Τέλος, δύο (2) ακόµα ερωτήσεις α̟ορρίφθηκαν για 
̟εραιτέρω ανάλυση α̟ό την υ̟οκλίµακα «Κατανόηση της γλώσσας», η ο̟οία έτσι 
α̟αρτίζονταν α̟ό 4 ερωτήσεις.  

Ε̟ίσης, ελήφθησαν δύο ακόµα α̟οφάσεις για την α̟οτελεσµατικότερη διαχείριση 
των δεδοµένων και συνακόλουθων α̟οτελεσµάτων και την εξαγωγή ουσιαστικών 
̟ληροφοριών για το µελετώµενο δείγµα: (α) ̟εριορίστηκε ο αριθµός των ηλικιακών οµάδων, 
διαµορφώνοντας 12 νέες ανά ηλικιακό δίµηνο (8-9, 10-11 κ.ο.κ.) µε εξαίρεση την τελευταία 
ηλικιακή οµάδα (30 µήνες) ̟ου διατηρήθηκε ως µηνιαία ηλικιακή οµάδα και (β) δεδοµένου 
ότι οι διάφορες κλίµακες και υ̟οκλίµακες ̟εριέχουν διαφορετικό αριθµό ερωτήσεων και 
βαθµολογούνται µε διαφορετικό τρό̟ο, για να ε̟ιτευχθούν ̟ιο άµεσες συγκρίσεις µεταξύ 
της ανά̟τυξης των ̟αιδιών ανά τοµέα ε̟ικοινωνιακής/γλωσσικής ανά̟τυξης και ανά 
ηλικιακή οµάδα, α̟οφασίστηκε η αναγωγή  των βαθµολογιών σε ̟οσοστιαία αναλογία (%) 
ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας (100%) κάθε υ̟οκλίµακας. Οι κλίµακες και υ̟οκλίµακες µε 
τους βασικούς ̟εριγραφικούς δείκτες ανά ηλικιακή οµάδα ̟αρουσιάζονται στους Πίνακες 5 
και 6. 

Έλεγχος της ευαισθησίας του ΤΕΑ 

Με βάση τις µέσες τιµές των υ̟οκλιµάκων ανά ηλικιακή οµάδα ̟ου εµφανίζονται 
στους Πίνακες 5 και 6, δια̟ιστώνεται µια ανα̟τυξιακή ακολουθία των διαφόρων 
διαστάσεων της ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης, στοιχείο ̟ου τεκµηριώνεται και 
α̟ό τους σχετικούς ελέγχους post-hoc µε τη µέθοδο Bonferroni µεταξύ των ηλικιακών 
οµάδων για κάθε υ̟οκλίµακα. Το συγκεκριµένο εύρηµα υ̟οδηλώνει ότι το ΤΕΑ µ̟ορεί να 
̟ροσφέρει έγκυρες εκτιµήσεις της ε̟ικοινωνιακής/γλωσσικής συµ̟εριφοράς των µικρών 
̟αιδιών, αφού είναι σε θέση να α̟οτυ̟ώσει το ανα̟τυξιακά διαφορο̟οιηµένο ε̟ί̟εδο τους 
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(sensitivity to change) ως ̟ρος τις ε̟ιµέρους υ̟οκλίµακες ̟ου αντανακλούν διακριτούς 
τοµείς της ε̟ικοινωνιακής-γλωσσικής συµ̟εριφοράς. Αναλυτικότερα: 

 
Οι βασικές κλίµακες του ΤΕΑ: «Μη λεκτικές» και «Λεκτικές συµ̟εριφορές» 

Σε γενικές γραµµές, φαίνεται ότι οι ε̟ιλεχθείσες συµ̟εριφορές ̟ου ̟αρουσιάζονται 
στο ΤΕΑ α̟οτυ̟ώνουν την ανα̟τυξιακή διαφορο̟οίηση τόσο εντός της κύριας κλίµακας 
των «Μη λεκτικών συµ̟εριφορών» (F(11, 342)= 39,02, p < 0,001) όσο και σε αυτή των «Λεκτικών 
συµ̟εριφορών»(F(11, 342)= 51,75, p < 0,001).  

Πιο συγκεκριµένα, ό̟ως ̟αρουσιάζεται και στο Γράφηµα 1, οι «Μη λεκτικές 
συµ̟εριφορές», ως αναµενόµενο, αναδύονται και ανα̟τύσσονται ̟ιο ̟ρώιµα: ήδη α̟ό τους 
8-9 µήνες η µέση βαθµολογία των ̟αιδιών κυµαίνεται στο 40% της µέγιστης βαθµολογίας 
(max.= 44), ενώ η ̟ιο σηµαντική ̟ρόοδος εντο̟ίζεται µεταξύ των 8 και των 15 µηνών, ό̟ου 
καταγράφονται στατιστικά σηµαντικές αλλαγές στους ελέγχους post-hoc µε τη µέθοδο 
Bonferroni. Στη συνέχεια, οι βαθµολογίες ακολουθούν µία αργά ανοδική ̟ορεία, για να 
φτάσουν στους 30 µήνες σχεδόν στο 100% της µέγιστης βαθµολογίας. 

Πίνακας 5  Μέση βαθµολογία των υ̟οκλιµάκων της Κλίµακας Ι: «Μη Λεκτικές Συµ̟εριφορές» 
εκφρασµένη ως ̟οσοστιαία αναλογία ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 
οµάδα 

Μη φωνητική 
̟ρολεκτική 
ε̟ικοινωνία 

Φωνητική 
̟ρολεκτική 
ε̟ικοινωνία 

Προλεκτική 
ε̟ικοινωνίαα 

Κατανόηση 
ΚΛΙΜΑΚΑ Ι: 
Μη Λεκτικές 

Συµ̟εριφορές 

 N M SD M SD M SD M SD M SD 

8-9 36 46,2 24,8 39,6 21,0 42,5 19,4 44,1 21,2 42,8 18,2 

10-11 26 63,9 20,6 49,6 25,3 56,0 21,3 52,9 30,7 55,4 22,4 

12-13 26 83,7 18,6 60,2 22,6 69,3 19,5 81,3 27,7 71,5 19,4 

14-15 26 91,3 10,9 71,2 25,1 80,1 17,4 87,5 18,7 81,5 17,1 

16-17 27 86,3 12,0 71,3 20,6 78,0 15,2 84,7 18,1 79,2 14,4 

18-19 35 89,3 15,9 77,7 22,2 82,9 17,6 90,0 21,2 84,2 17,5 

20-21 27 96,8 7,2 87,2 14,5 91,5 10,7 96,8 7,4 92,4 9,3 

22-23 27 91,2 11,7 86,1 17,3 88,4 13,3 92,6 15,2 89,1 12,5 

24-25 37 92,7 10,4 86,9 17,8 89,5 13,4 95,9 10,6 90,7 12,4 

26-27 29 95,5 8,2 92,4 9,8 93,8 8,0 95,7 8,4 94,1 7,5 

28-29 39 93,4 12,2 90,0 13,6 91,5 12,5 93,9 12,1 92,0 11,9 

30 19 96,7 6,0 95,8 6,9 96,2 5,9 99,3 2,9 96,8 5,3 

Σηµείωση: α Η µεταβλητή «Προλεκτική ε̟ικοινωνία» ̟ροέκυψε α̟ό το άθροισµα των βαθµών της «Μη 
φωνητικής ε̟ικοινωνίας» και «Φωνητικής ε̟ικοινωνίας».   

Αντιθέτως, η µέση βαθµολογία στις «Λεκτικές συµ̟εριφορές», κατά τους ̟ρώτους 
µήνες της µελέτης (8-13 µήνες), ̟ρακτικά τείνει στο µηδέν. Στη συνέχεια, τα ̟αιδιά αρχίζουν 
σταδιακά να χρησιµο̟οιούν ολοένα και ̟ερισσότερα λεκτικά µέσα για να ε̟ικοινωνήσουν, 
ενώ οι ̟ιο σηµαντικές αλλαγές καταγράφονται µεταξύ των 18 και των 25 µηνών. Η µέση 
βαθµολογία µέχρι τους 30 µήνες συνεχίζει την ανοδική της ̟ορεία, ωστόσο σε καµιά ηλικία 
δεν υ̟ερβαίνει το 75% της µέγιστης βαθµολογίας (max= 111).  
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Πίνακας 6  Μέση βαθµολογία των υ̟οκλιµάκων της Κλίµακας ΙΙ: «Λεκτικές Συµ̟εριφορές» 
εκφρασµένη ως ̟οσοστιαία αναλογία ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 
οµάδα 

Λεξιλόγιο Μορφολογία Σύνταξη Γραµµατικήα 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΙ: 

Λεκτικές 
Συµ̟εριφορές 

 

 N M SD M SD M SD M SD M SD  

8-9 36 0,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1  
10-11 26 1,0 4,0 0,3 1,6 2,7 9,5 2,0 7,1 1,4 4,9  
12-13 26 4,5 9,8 0,6 3,3 0,1 0,7 0,3 1,0 2,9 6,2  
14-15 26 17,8 23,5 5,1 16,0 5,3 15,5 5,2 14,8 13,0 18,9  
16-17 27 25,3 29,6 9,9 20,8 8,6 17,5 9,0 17,7 19,1 23,3  
18-19 35 26,8 22,9 9,3 21,6 13,0 19,9 12,0 19,0 21,2 20,4  
20-21 27 47,5 30,0 27,8 38,0 26,4 30,7 26,8 31,9 39,7 28,8  
22-23 27 52,8 24,4 38,3 35,8 39,1 32,0 38,9 31,2 47,5 25,6  
24-25 37 64,0 24,1 55,6 36,8 50,5 26,2 51,9 28,3 59,4 24,4  
26-27 29 70,6 22,6 53,7 29,4 54,5 24,6 54,3 23,0 64,4 21,0  
28-29 39 73,6 26,9 62,4 36,0 59,2 30,0 60,1 30,2 68,5 27,2  

30 19 75,1 24,5 67,1 32,1 71,4 25,9 70,2 27,1 73,2 24,1  

Σηµείωση: α Η µεταβλητή «Γραµµατική» ̟ροέκυψε α̟ό το άθροισµα των βαθµών της «Μορφολογίας» 
και της «Σύνταξης». 

 

 

Γράφηµα 1  Μέση βαθµολογία (% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας) για τις δύο κύριες κλίµακες 
του ΤΕΑ ανά ηλικιακή οµάδα 

Οι υ̟οκλίµακες του ΤΕΑ 
Μη λεκτικές συµ̟εριφορές: «Προλεκτική ε̟ικοινωνία» και «Κατανόηση της γλώσσας». 

Στο Γράφηµα 2 ̟αρουσιάζονται οι δύο συνιστώσες της υ̟οκλίµακας «Προλεκτική 
Ε̟ικοινωνία» (Φωνητική και Μη-φωνητική), ενώ στο Γράφηµα 3, ̟αρουσιάζεται η εξέλιξη 
της υ̟οκλίµακας «Κατανόηση της γλώσσας». 

Και οι τρείς αυτές διαστάσεις των ε̟ικοινωνιακών συµ̟εριφορών ̟ου δεν 
̟ροϋ̟οθέτουν την ικανότητα για ̟αραγωγή λέξεων, ήδη στους 8-9 µήνες εµφανίζονται µε 
µέση βαθµολογία ̟ερί του 35-45% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε υ̟οκλίµακας («Μη 
φωνητική ε̟ικοινωνία», max = 16· «Φωνητική ε̟ικοινωνία», max = 20· «Κατανόηση της 
γλώσσας», max = 8), ενώ ανα̟τύσσονται κατά κύριο λόγο κατά τους ̟ρώτους µήνες της 
µελέτης. Η ηλικία των ̟αιδιών φαίνεται ̟ως ασκεί σηµαντική ε̟ίδραση τόσο στη «Μη 
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φωνητική» και στη «Φωνητική ε̟ικοινωνία» (F(11, 341)= 35,39, p<0,001 και F(11, 341)= 27,01, 
p<0,001, αντίστοιχα) όσο και στην «Κατανόηση της γλώσσας» (F(11, 341)= 30,52, p<0,001).  

 

 

Γράφηµα 2  Μέση βαθµολογία (% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας) για την «Προλεκτική 
Ε̟ικοινωνία» (Φωνητική και Μη-φωνητική) ανά ηλικιακή οµάδα 

 

Γράφηµα 3  Μέση βαθµολογία (% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας) για την «Κατανόηση της 
γλώσσας» ανά ηλικιακή οµάδα. 

Ειδικότερα, ενδιαφέρον ̟αρουσιάζουν οι ηλικίες κατά τις ο̟οίες καταγράφεται η 
µεγαλύτερη ̟ρόοδος στη «Μη φωνητική» και στη «Φωνητική» ̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία. Ενώ, 
λοι̟όν, οι ̟ιο σηµαντικές αλλαγές στις βαθµολογίες της «Μη φωνητικής ε̟ικοινωνίας» 
συντελούνται ανά δίµηνο µεταξύ των 8 και των 13 µηνών, ό̟ως δια̟ιστώθηκε α̟ό τις 
συγκρίσεις post-hoc ανά ζεύγη ηλικιακών οµάδων µε τη µέθοδο Bonferroni, η ανά̟τυξη της 
«Φωνητικής ε̟ικοινωνίας» συντελείται ̟ιο αργά: οι σηµαντικές αλλαγές καταγράφονται 
ανά 3 ή 4 µήνες, ενώ η ̟ερίοδος κατά την ο̟οία αυτές σηµειώνονται εκτείνεται σε γενικές 
γραµµές µέχρι τους 21 µήνες. 

Λεκτικές συµ̟εριφορές: «Εκφραστικό λεξιλόγιο», «Μορφολογία» και «Σύνταξη’. Στο 
Γράφηµα 4 ̟αρουσιάζονται οι εξελίξεις ως ̟ρος το «Εκφραστικό λεξιλόγιο» (max= 69) και 
στο Γράφηµα 5 ̟αρουσιάζονται οι εξελίξεις στη «Μορφολογία» (max= 12) και τη «Σύνταξη» 
(max= 30). 
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Και οι τρείς υ̟οκλίµακες των «Λεκτικών συµ̟εριφορών», κατά τους ̟ρώτους µήνες 
της µελέτης, εµφανίζονται µε µηδενική ή σχεδόν µηδενική µέση βαθµολογία. Η ε̟ίδραση της 
ηλικίας των ̟αιδιών είναι σηµαντική τόσο στο «Εκφραστικό Λεξιλόγιο» (F(11, 341)= 50,20, p< 
0,001) όσο και στη «Μορφολογία» και στη «Σύνταξη» (F(11, 341)= 28,87, p<0,001 και F(11, 341)= 
39,16, p<0,001, αντίστοιχα). 

 

 

Γράφηµα 4  Μέση βαθµολογία (% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας) για το «Εκφραστικό 
λεξιλόγιο» ανά ηλικιακή οµάδα 

 

 

Γράφηµα 5  Μέση βαθµολογία (% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας) για τη «Μορφολογία» και 
τη «Σύνταξη» ανά ηλικιακή οµάδα. 

Στην ανα̟τυξιακή ̟ορεία των συγκεκριµένων διαστάσεων της γλωσσικής ανά̟τυξης 
καταγράφονται και κά̟οιες ενδιαφέρουσες διαφορές. Πιο συγκεκριµένα, ό̟ως αναµενόταν, 
το «Εκφραστικό λεξιλόγιο» αναδύεται νωρίτερα και ανα̟τύσσεται σε γενικές γραµµές 
ταχύτερα α̟ό τις δύο διαστάσεις της γραµµατικής («Μορφολογία» και «Σύνταξη»). 
Ειδικότερα, οι ̟ρώτες λέξεις καταγράφονται κατά τους 12-13 µήνες, ενώ στατιστικά 
σηµαντικές αλλαγές στο «Εκφραστικό λεξιλόγιο» σηµειώνονται µε σχετικά σταθερούς και 
αργούς ρυθµούς (ανά 5-7 µήνες µεταξύ των 12 και 20 µηνών). Ε̟ίσης, αργή και σταθερή 
καταγράφεται και η ανά̟τυξη των δύο γραµµατικών υ̟οκλιµάκων (σηµαντικές αλλαγές 
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ανά 6-7 µήνες, α̟ό τους 17 µέχρι τους 24 µήνες). Οι ̟ρώτες µορφολογικές διαφορο̟οιήσεις 
αναφέρονται α̟ό τους 14-15 µήνες, λίγο νωρίτερα α̟ό τις συντακτικές, οι ο̟οίες 
ακολουθούν µε διαφορά 3-4 µηνών (18-19 µήνες). Στη συνέχεια, ό̟ως δια̟ιστώθηκε µε τη 
χρήση του στατιστικού κριτηρίου t-test για δείγµατα κατά ζεύγη (paired-samples t-test), η 
ανα̟τυξιακή ̟ορεία των δύο γραµµατικών συνιστωσών ουσιαστικά ταυτίζεται µέχρι και 
τους 30 µήνες (p = n.s., για όλες τις ηλικιακές οµάδες).  

Έλεγχος της συγκλίνουσας και α̟οκλίνουσας εγκυρότητας των ερωτήσεων του ΤΕΑ 

Η συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) των ερωτήσεων του ΤΕΑ ελέγχθηκε µε 
τον υ̟ολογισµό των συντελεστών συσχέτισης Pearson r µεταξύ κάθε ερώτησης και της 
συνολικής βαθµολογίας της υ̟οκλίµακας στην ο̟οία ανήκε. Ελέγχθηκαν 61 διασυσχετίσεις 
ερώτησης/υ̟οκλίµακας ̟ροκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός σύγκλισης (item convergence) 
και α̟όκλισης (item discrimination) των ερωτήσεων α̟ό τον τοµέα των ε̟ικοινωνιακών-
γλωσσικών συµ̟εριφορών ̟ου εκ̟ροσω̟ούσε κάθε υ̟οκλίµακα µε βάση ψυχοµετρικές 
διαδικασίες ̟ου έχουν χρησιµο̟οιηθεί στη διεθνή έρευνα (̟.χ. McHorney & Ware, 1995· 
McHorney, Ware, Rachel, & Sherbourne, 1994· Scientific Advisory Committee, 1995· Stewart, 
Hays, & Ware, 1992). 

Πίνακας 7  Α̟οτελέσµατα των αναλύσεων συγκλίνουσας και α̟οκλίνουσας εγκυρότητας 
των ερωτήσεων του ΤΕΑ 

Ανάλυση ερωτήσεων Αξιο̟ιστία σε ε̟ί̟εδο κλίµακας 

Συγκλίνουσα εγκυρότητα Α̟οκλίνουσα εγκυρότητα 
Εσωτερική 

συνοχή ΤΕΑ 
Αριθµός 

ερωτήσεων 
Εύρος 

συσχετίσεωνa 

Ποσοστό 
ε̟ιτυχίας  

(%)b 

Ποσοστό 
ε̟ιτυχίας 

(%)c 

Εύρος 
συσχετίσεωνd 

Cronbach 
α 

Μη-
Φωνητική 

Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

8 0,50 – 0,82 100 100 0,21 – 0,68 0,86 

Φωνητική 
Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

10 0,45 – 0,85 100 100 0,25 – 0,74 0,90 

Κατανόηση 
γλώσσας 

4 0,63 – 0,87 100 100 0,38 – 0,72 0,80 

Εκφραστικό 
Λεξιλόγιο 

23 0,64 – 0,93 100 100 0,43 – 0,89 0,99 

Μορφολογία 6 0,88 – 0,93 100 100 0,72 – 0,83 0,96 

Σύνταξη 10 0,78 – 0,91 100 100 0,60 – 0,80 0,96 

Σηµειώσεις: a Συντελεστής συσχέτισης µέσης τιµής ερώτησης ̟ρος συνολική τιµή υ̟οκλίµακας στην 
ο̟οία ανήκει. b Ποσοστό συντελεστών συσχέτισης µέσης τιµής ερώτησης ̟ρος συνολική τιµή 
υ̟οκλίµακας στην ο̟οία ανήκει µε τιµή >0,40 (κατώτατο α̟οδεκτό όριο ένδειξης συγκλίνουσας 
εγκυρότητας). c Ποσοστό ερωτήσεων ̟ου συσχετίζονταν υψηλότερα µε τη συνολική τιµή της 
υ̟οκλίµακας στην ο̟οία ανήκαν ̟αρά µε ο̟οιαδή̟οτε άλλη υ̟οκλίµακα του εργαλείου.  d Συντελεστές 
συσχέτισης µεταξύ των ερωτήσεων της ίδιας υ̟οκλίµακας. 

Το σύνολο των ε̟ιλεγµένων ερωτήσεων ̟αρουσίασαν εξαιρετικά υψηλό ε̟ί̟εδο 
συσχετίσεων µε τη συνολική βαθµολογία της υ̟οκλίµακας ό̟ου ανήκε η κάθε µία, και µόνο 
ένας συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε στο ε̟ί̟εδο του 0,45 (βλ. Πίνακα 7). Οι τιµές αυτές των 
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συντελεστών ήταν ̟ολύ υψηλότερες του 0,40, ε̟ί̟εδο το ο̟οίο θεωρείται ως η ελάχιστη 
ε̟αρκής τιµή ̟ου σηµατοδοτεί τη σύγκλιση της κάθε ερώτησης ενός εργαλείου µε τη 
διάσταση την ο̟οία θεωρείται ότι εκφράζει (McHorney & Ware, 1995· Ware, Snow, Kosinski, 
& Gandek, 1993). 

Όσον αφορά την α̟οκλίνουσα εγκυρότητα των ερωτήσεων, το σύνολο των 
συντελεστών συσχέτισης µεταξύ κάθε ερώτησης ̟ρος τη συνολική τιµή της υ̟οκλίµακας στην 
ο̟οία ανήκε ήταν υψηλότερος έναντι όλων των υ̟όλοι̟ων συντελεστών των ερωτήσεων 
̟ρος τη συνολική τιµή των άλλων υ̟οκλιµάκων (βλ. Πίνακα 7).  

Ε̟ίσης, η α̟οκλίνουσα εγκυρότητα σε συνολικό ε̟ί̟εδο του ΤΕΑ ελέγχθηκε µέσω της 
σύγκρισης των µέσων τιµών (στην ̟ερί̟τωση αυτή ήταν το µέσο ̟οσοστό ως ̟ρος τη 
συνολική βαθµολογία κάθε κλίµακας) των βασικών κλιµάκων (Μη-λεκτικές και Λεκτικές 
Συµ̟εριφορές) κατά µήκος των ηλικιακών οµάδων. Α̟ό τους ελέγχους ̟ου διενεργήθηκαν µε 
τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου t-test για δείγµατα κατά ζεύγη (paired-samples t-test) 
δια̟ιστώθηκε ότι οι µέσες βαθµολογίες των δύο κλιµάκων ̟αρουσιάζουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές καθ’ όλο το υ̟ό µελέτη ανα̟τυξιακό φάσµα (βλ. Πίνακα 8). 

Πίνακας 8  Έλεγχος διαφορών µέσων τιµών µεταξύ των βασικών κλιµάκων του ΤΕΑ ως ̟ρος 
τις ηλικιακές οµάδες 

ΚΛΙΜΑΚΑ Ι: 
Μη Λεκτικές 

Συµ̟εριφορές 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΙ: 
Λεκτικές 

Συµ̟εριφορές 
Ηλικιακή 

οµάδα 
N 

M M 

df t p< 

8-9 36 42,8 0,3 35 14,04 0,001 

10-11 26 55,4 1,4 25 11,59 0,001 

12-13 26 71,5 2,9 25 17,44 0,001 

14-15 26 81,5 13,0 25 17,33 0,001 

16-17 27 79,2 19,1 26 13,87 0,001 

18-19 35 84,2 21,2 34 17,54 0,001 

20-21 27 92,4 39,7 26 10,61 0,001 

22-23 27 89,1 47,5 26 7,20 0,001 

24-25 37 90,7 59,4 36 9,40 0,001 

26-27 29 94,1 64,4 28 9,16 0,001 

28-29 39 92,0 68,5 38 5,84 0,001 

30 19 96,8 73,2 18 4,31 0,001 

Αξιο̟ιστία εσωτερικής συνοχής  

Προκειµένου να εκτιµηθεί η αξιο̟ιστία του ΤΕΑ στην ̟αρούσα φάση, διενεργήθηκαν 
έλεγχοι της εσωτερικής συνέ̟ειας κάθε υ̟οκλίµακας µε υ̟ολογισµό του συντελεστή 
Cronbach α. Πραγµατο̟οιήθηκαν αναλύσεις αξιο̟ιστίας τόσο για τις δύο βασικές κλίµακες 
του ΤΕΑ όσο και για κάθε ε̟ιµέρους υ̟οκλίµακα. Οι αναλύσεις κατέδειξαν ̟ως τόσο οι δύο 
βασικές κλίµακές του ΤΕΑ (Μη λεκτικές και Λεκτικές συµ̟εριφορές) όσο και όλες οι ε̟ιµέρους 
υ̟οκλίµακες έχουν εξαιρετικά υψηλή εσωτερική συνοχή (βλ. Πίνακα 7). Συνο̟τικά, για την 
κλίµακα των «Μη λεκτικών συµ̟εριφορών» ο δείκτης Cronbach α ανέρχεται στο 0,94, ενώ 
για τις «Λεκτικές συµ̟εριφορές» στο 0,98.  
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∆ιασυσχετίσεις µεταξύ των κύριων κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων του ΤΕΑ 

Οι διασυσχετίσεις µεταξύ των δύο κύριων κλιµάκων του ΤΕΑ και των υ̟οκλιµάκων 
̟ου τις συγκροτούν ανεξαρτήτως της ηλικιακής οµάδας των συµµετεχόντων ̟αιδιών 
εµφανίζονται στον Πίνακα 9. Η συσχέτιση µεταξύ των δύο κλιµάκων είναι ισχυρή και 
κυµαίνεται σε µέτρια ε̟ί̟εδα (r= 0,59, p< 0,001). Οι συσχετίσεις µεταξύ των υ̟οκλιµάκων 
κάθε κυρίας κλίµακας εξήγαγαν συντελεστές ̟ου κυµαίνονταν σε ̟ολύ υψηλά ε̟ί̟εδα, 
στοιχείο ̟ου α̟οτελεί µια ̟ρώτη ισχυρή ένδειξη της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής 
(construct validity). Τα υψηλά ε̟ί̟εδα των συντελεστών συσχέτισης υ̟οδεικνύουν ότι οι 
υ̟οκλίµακες µετρούν ̟τυχές της ε̟ικοινωνιακής-γλωσσικής συµ̟εριφοράς των ̟αιδιών, 
ό̟ου φαίνεται να είναι αντι̟ροσω̟ευτικές της ανά̟τυξης των ̟αιδιών στον συγκεκριµένο 
τοµέα.   

Πίνακας 9   Συσχετίσεις µεταξύ των βασικών κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων του ΤΕΑ 
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Λεκτικές 
Συµ̟εριφορές 

 
0,586** 

      

Μη-Φωνητική 
Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

0,907** 0,460**      

Φωνητική 
Προλεκτική 
ε̟ικοινωνία 

0,948** 0,610** 0,754**     

Κατανόηση γλώσσας 0,885** 0,497** 0,800** 0,771**    

Εκφραστικό Λεξιλόγιο 0,621** 0,984** 0,493** 0,642** 0,525**   

Μορφολογία 0,451** 0,897** 0,343** 0,476** 0,384** 0,831**  

Σύνταξη 0,476** 0,939** 0,362** 0,501** 0,406** 0,869** 0,886** 

Σηµειώσεις: ** p < .001  

Συζήτηση 

Στόχος της ̟αρούσας µελέτης ήταν η ̟ιλοτική διερεύνηση της λειτουργικότητας και 
κά̟οιων βασικών ψυχοµετρικών ιδιοτήτων του «Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης» (ΤΕΑ), 
ενός νέου ερωτηµατολογίου γονέων για την ̟ρώιµη εκτίµηση ̟ολλών διαστάσεων της 
ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης (̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία, κατανόηση γλώσσας, 
εκφραστικό λεξιλόγιο, µορφολογία και συντακτική ̟ολυ̟λοκότητα) ̟αιδιών ηλικίας 8 έως 
30 µηνών ̟ου µεγαλώνουν σε ελληνόφωνο ̟εριβάλλον. Το ΤΕΑ ανα̟τύχθηκε µε 
̟ρωταρχικό σκο̟ό να καλύψει σηµαντικές ανάγκες της κλινικής και εκ̟αιδευτικής 
̟ρακτικής στη χώρα µας· να χρησιµο̟οιηθεί ως ένα αξιό̟ιστο και έγκυρο κριτήριο για τον 
̟ρώιµο εντο̟ισµό τυχόν ε̟ικοινωνιακών ή/και γλωσσικών διαταραχών ή καθυστέρησης 
στους συγκεκριµένους τοµείς και, κατ’ αυτόν τον τρό̟ο, να οδηγήσει στην έγκαιρη 
διάγνωση και αντιµετώ̟ισή τους, και, τελικά, στην ̟ρόληψη των δυσµενών συνε̟ειών ̟ου 
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αυτές µ̟ορεί να έχουν στη γενικότερη ανά̟τυξη των ̟αιδιών (̟.χ., Girolametto et al., 1996, 
1997· Guralnick, 1998· Snowling et al., 2001, 2006). 

Λόγω της κλινικής διάστασης ̟ου ενέχει η χρήση του ΤΕΑ, βασική ̟ροϋ̟όθεση για 
την ορθή και κατάλληλη χρήση του είναι να τεκµηριωθεί ̟ως ̟ληροί τις ψυχοµετρικές 
̟ροδιαγραφές ̟ου θα διασφαλίσουν την εγκυρότητα και την αξιο̟ιστία των µετρήσεων. Στη 
µελέτη αυτή ̟αρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά µε κά̟οιες βασικές ψυχοµετρικές ιδιότητες 
του ΤΕΑ, ό̟ως ̟ροέκυψαν α̟ό την ̟ιλοτική του εφαρµογή σε ένα αρκετά ευρύ και 
αντι̟ροσω̟ευτικό δείγµα ̟αιδιών αυτού του ηλικιακού φάσµατος (Ν=354).  

Αρχικά, διερευνήθηκε η «ευαισθησία» των κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων του ΤΕΑ στις 
ανα̟τυξιακές αλλαγές ̟ου αναµένονται µεταξύ των ηλικιακών οµάδων. ∆ια̟ιστώθηκε σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις µία σαφής ανα̟τυξιακή ακολουθία ανά ηλικιακή οµάδα, εύρηµα το 
ο̟οίο υ̟οδηλώνει ̟ως το ΤΕΑ είναι σε θέση να α̟οτυ̟ώσει το ανα̟τυξιακά 
διαφορο̟οιηµένο ε̟ί̟εδο των ̟αιδιών ως ̟ρος το σύνολο των διαστάσεων της 
ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης ̟ου διερευνά.  

Ε̟ι̟ροσθέτως, η συγκεκριµένη ανα̟τυξιακή ̟ορεία των διακριτών τοµέων της 
ε̟ικοινωνιακής / γλωσσικής ανά̟τυξης, ό̟ως α̟οτυ̟ώθηκαν µέσω του ΤΕΑ, συνάδει σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις µε τα ̟ορίσµατα ̟ροσφάτων ψυχογλωσσολογικών ερευνών σχετικά µε 
την ανά̟τυξη των συγκεκριµένων ε̟ικοινωνιακών και γλωσσικών συµ̟εριφορών. Πιο 
αναλυτικά, α̟ό τα α̟οτελέσµατα ̟ου ̟αρουσιάστηκαν ̟ροκύ̟τει ̟ως τα ̟αιδιά, αρκετούς 
µήνες ̟ριν την ανάδυση των ̟ρώτων τους λέξεων, έχουν ήδη ανα̟τύξει ένα αρκετά ευρύ 
ρε̟ερτόριο ̟ρολεκτικών ε̟ικοινωνιακών συµ̟εριφορών (τόσο φωνητικών όσο και µη 
φωνητικών) για να ε̟ικοινωνούν µε τους οικείους τους. Ήδη α̟ό τους 8-9 µήνες, η 
βαθµολογία τους στην υ̟οκλίµακα της Προλεκτικής Ε̟ικοινωνίας κυµαίνεται στο 43% της 
µέγιστης δυνατής βαθµολογίας (46,2% για τη µη-φωνητική ε̟ικοινωνία και 39,6% για τη 
φωνητική). Εικάζεται, συνε̟ώς, ̟ως κά̟οιες α̟ό τις ε̟ικοινωνιακές αυτές συµ̟εριφορές 
αναδύονται νωρίτερα α̟ό τους 8 µήνες, ό̟ως εξάλλου ̟ροτείνουν και οι ̟ρόσφατες έρευνες 
σχετικά µε την ̟ρολεκτική ε̟ικοινωνία των ̟αιδιών (για ̟ρόσφατες ανασκο̟ήσεις, βλ., 
Karousou & López Ornat, 2013· ΜcCune, 2008). Σταδιακά, κατά τους ε̟όµενους µήνες, 
̟ροστίθενται στους τρό̟ους ε̟ικοινωνίας των ̟αιδιών όλες οι ̟ρώιµες ε̟ικοινωνιακές 
συµ̟εριφορές για τις ο̟οίες ερωτώνται οι γονείς (̟.χ. διάφορα είδη χειρονοµιών και 
φωνο̟οιήσεων, µιµήσεις, ̟αιχνίδια αλληλε̟ίδρασης, κ.λ̟.). Σε γενικές γραµµές, µε βάση 
την εικόνα των ευρηµάτων α̟ό αυτή την ̟ρώτη ̟ιλοτική διερεύνηση, η ̟ιο σηµαντική 
̟ρόοδος καταγράφεται µεταξύ των 8 και των 13 µηνών για τη µη-φωνητική ε̟ικοινωνία, και 
µεταξύ των 8 και των 21 για τη φωνητική ε̟ικοινωνία. Έτσι, η ανά̟τυξη της µη-φωνητικής 
ε̟ικοινωνίας εµφανίζεται ως λίγο ̟ιο ̟ρώιµη της ανά̟τυξης της ε̟ικοινωνίας µέσω 
φωνητικών µέσων. Τα α̟οτελέσµατα αυτά συνάδουν µε ̟ληθώρα ̟ροσφάτων ερευνών, οι 
ο̟οίες ̟ροσδιορίζουν την ανα̟τυξιακή ̟ορεία των ̟ρολεκτικών συµ̟εριφορών ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στο ΤΕΑ και τις χαρακτηρίζουν ως ̟ρο̟οµ̟ούς και ̟ροα̟αιτούµενα της 
«φυσιολογικής» γλωσσικής ανά̟τυξης (̟.χ. Chiat & Roy, 2008· Iverson & Goldin-Meadow, 
2005· Karousou & López Ornat, 2013· McCathren, Warren, & Yoder, 1996· ΜcCune, 2008· 
McCune & Vihman, 2001· Oller, Eilers, Neal, & Cobo-Lewis, 1998· Stoel-Gammon, 2011· 
Watt, Wetherby, & Shumway, 2006· Yoder & Waren, 2004). 

Εξίσου ̟ρώιµη, και σαφώς ̟ρογενέστερη της ανάδυσης του εκφραστικού λεξιλογίου, 
εµφανίζεται στην ̟αρούσα µελέτη και η ικανότητα των ̟αιδιών να κατανοούν λέξεις και 
εκφράσεις της µητρικής τους γλώσσας. Ειδικότερα, η «Κατανόηση της γλώσσας» εµφανίζεται 
ήδη α̟ό τους 8-9 µήνες µε µέσο όρο 37,1% ε̟ί της µέγιστης βαθµολογίας. Συνε̟ώς, και ̟άλι 
σύµφωνα µε ̟ρόσφατες έρευνες (̟.χ. Bergelson & Swingley, 2012), εικάζεται ̟ως η 
κατανόηση κά̟οιων βασικών λέξεων και εκφράσεων ̟ιθανόν να ξεκινάει νωρίτερα α̟ό τους 
8 µήνες. Η ̟ιο σηµαντική ̟ρόοδος στον τοµέα της κατανόησης φαίνεται να συντελείται 
µέχρι και τους 12-13 µήνες, ̟αρότι φυσικά συνεχίζεται καθ’ όλο το υ̟ό µελέτη ανα̟τυξιακό 
φάσµα. Το εύρηµα αυτό είναι ̟ολύ ενδιαφέρον, εφόσον συνδέεται άµεσα µε την ηλικία 
ανάδυσης του «Εκφραστικού Λεξιλογίου». Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι οι ̟ρώτες 



104  Καρούσου, Πετρογιάννης  

 

ενδείξεις ̟ου καταγράφηκαν για την ανάδυση των ̟ρώτων λέξεων, µέσω της αντίστοιχης 
υ̟οκλίµακας του ΤΕΑ, εντο̟ίζονται στους 12-13 µήνες µε τις ̟ιο σηµαντικές αλλαγές στο 
Εκφραστικό Λεξιλόγιο να λαµβάνουν χώρα α̟ό τους 14-15 µέχρι τους 20-21 µήνες, 
ε̟ιβεβαιώνεται το ̟ροβάδισµα ̟ου έχει η κατανόηση έναντι της ̟αραγωγής της γλώσσας, 
ό̟ως ̟ροτείνεται α̟ό όλες τις σχετικές ψυχογλωσσολογικές έρευνες (̟.χ. Bates, 1993· Fenson 
et al., 1994). 

Ως ̟ρος την ανά̟τυξη και σχέση µεταξύ των δύο διαστάσεων της Γραµµατικής 
(Μορφολογία και Σύνταξη), αυτές αναδύονται 2-4 µήνες µετά την εµφάνιση των ̟ρώτων 
λέξεων, µε τη Μορφολογία να ̟ροηγείται ελαφρώς της Σύνταξης. Το εύρηµα αυτό ενισχύει 
συζητήσεις σχετικά µε την ̟ιο ̟ρώιµη ανάδυση της µορφολογίας σε γλώσσες µε ̟λούσια 
µορφολογική γραµµατική, σε αντίθεση µε τα ευρήµατα σε γλώσσες µε κυρίως συντακτική 
γραµµατική, ό̟ως η Αγγλική, στις ο̟οίες ̟ροτάσσεται η ανά̟τυξη συντακτικών 
φαινοµένων (βλ. Κατή, 1992).  Στη συνέχεια, τόσο η µορφολογία όσο και η σύνταξη, 
ακολουθούν µία αργή και ουσιαστικά γραµµική εξέλιξη µέχρι και τους 30 µήνες. Η 
̟αράλληλη εξέλιξη και η κατ’ ουσία ταύτιση της ανα̟τυξιακής ̟ορείας της Μορφολογίας 
και της Σύνταξης α̟οτελεί ενδιαφέρον εύρηµα, δεδοµένων των ̟ολύ διαφορετικών 
ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών υ̟οκλιµάκων (αριθµός ερωτήσεων, 
διαφορετική φύση/τρό̟ος εκτίµησης και βαθµολογίας), το ο̟οίο ενισχύει ̟ρογενέστερες 
µελέτες σχετικά µε τη στενή ανα̟τυξιακή σχέση των δύο αυτών διαστάσεων της γραµµατικής 
(̟.χ. Fenson et al., 2007· Jackson-Maldonado et al., 2003· López Ornat et al., 2005). 

Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, σε γενικές γραµµές η ανα̟τυξιακή ̟ορεία όλων των 
διαστάσεων της ε̟ικοινωνιακής / γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών, ό̟ως α̟οτυ̟ώθηκε 
µέσω του ΤΕΑ, συνάδει µε τα ̟ορίσµατα της θεωρητικής έρευνας, κά̟οια εκ των ο̟οίων 
αναφέρθηκαν εν συντοµία,  σχετικά µε την ανά̟τυξη των συγκεκριµένων ε̟ικοινωνιακών 
και γλωσσικών συµ̟εριφορών. Τα ευρήµατα αυτά, συνε̟ώς, α̟οτελούν µία ̟ρώτη ένδειξη 
για την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής του ΤΕΑ. 

Oφείλουµε, ε̟ίσης, να ε̟ισηµάνουµε ̟ως σε όλες τις διαστάσεις της ανά̟τυξης ̟ου 
µελετήθηκαν, αλλά κυρίως στις υ̟οκλίµακες των Λεκτικών Συµ̟εριφορών και ιδίως στις 
ηλικίες κατά τις ο̟οίες σηµειώνεται η ανάδυση και οι ̟ιο σηµαντικές εξελίξεις στους τοµείς 
αυτούς, οι τυ̟ικές α̟οκλίσεις στη µέση βαθµολογία, ό̟ως καταγράφηκε ανά ηλικιακή 
οµάδα, είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ό̟ως έχει ̟ροταθεί και α̟ό 
̟ρογενέστερες µελέτες στις ο̟οίες συγκρίθηκαν τα α̟οτελέσµατα ερωτηµατολογίων γονέων 
µε φυσικά γλωσσικά δείγµατα ή µε εργαστηριακές γλωσσικές δοκιµασίες των  ίδιων των 
̟αιδιών (̟.χ. Feldman et al., 2005· Fenson et al., 2000· Jahn-Samilo, Goodman, Bates, & 
Sweet, 2000), το µέγεθος αυτών των τυ̟ικών α̟οκλίσεων δεν φαίνεται να οφείλεται σε 
κά̟οιο ψυχοµετρικό ̟εριορισµό του εργαλείου µέτρησης. Αντίθετα, φαίνεται ̟ως 
αντανακλούν τις ̟ραγµατικά µεγάλες ατοµικές διαφορές και χρονικές α̟οκλίσεις ̟ου 
καταγράφονται στην ανάδυση και ανά̟τυξη της γλώσσας στα ̟αιδιά κατά τις µεταβατικές 
αυτές ηλικίες (Bates et al., 1988· Dale & Goodman, 2005· Fenson et al., 1994· Fenson, Bates et 
al. 2000). Την ερµηνεία αυτή στηρίζει και η µελέτη της συγχρονικής εγκυρότητας του 
συγκεκριµένου ψυχοµετρικού εργαλείου, η ο̟οία, συγκρίνοντας τα α̟οτελέσµατα ου ΤΕΑ 
µε τα α̟οτελέσµατα µίας άµεσης εκτίµησης του ε̟ικοινωνιακού και γλωσσικού ε̟ι̟έδου των 
ιδίων ̟αιδιών, ε̟ιβεβαίωσε την ικανότητα του ΤΕΑ να ̟αρέχει έγκυρα στοιχεία σχετικά µε 
το γλωσσικό και ε̟ικοινωνιακό ε̟ί̟εδο των ̟αιδιών σε όλες τις διαστάσεις ανά̟τυξης ̟ου 
διερευνά (Νικολαΐδου, 2012). 

Σε µία ε̟ι̟ρόσθετη σειρά αναλύσεων, διερευνήθηκε η λειτουργικότητα του ΤΕΑ σε 
ε̟ί̟εδο συγκλίνουσας και α̟οκλίνουσας εγκυρότητας των βασικών του κλιµάκων και των 
ε̟ιµέρους υ̟οκλιµάκων, ενώ ̟αράλληλα εκτιµήθηκε το ε̟ί̟εδο της εσωτερικής τους 
συνοχής. Στο σύνολό τους οι αναλύσεις έδειξαν ̟ολύ ικανο̟οιητικά ευρήµατα ενισχύοντας 
έτσι τις ψυχοµετρικές ιδιότητες του ΤΕΑ. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι ερωτήσεις (ανα̟τυξιακοί 
δείκτες) ̟ου ε̟ιλέχθηκαν για το ΤΕΑ ̟αρουσίασαν ̟ολύ υψηλό ε̟ί̟εδο συσχετίσεων µε τη 
συνολική βαθµολογία της υ̟οκλίµακας στην ο̟οία ανήκουν. Ε̟ι̟ροσθέτως, το σύνολο των 
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συντελεστών συσχέτισης µεταξύ κάθε ερώτησης ̟ρος τη συνολική τιµή της υ̟οκλίµακας στη 
ο̟οία ανήκει ήταν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις υψηλότερο έναντι όλων των συντελεστών 
συσχέτισης των ερωτήσεων ̟ρος τη συνολική τιµή των άλλων υ̟οκλιµάκων. Ε̟ιβεβαιώθηκε 
έτσι η συµµετοχή και σηµασία κάθε συγκεκριµένης ερώτησης στην εκτίµηση της ειδικής 
ανα̟τυξιακής διάστασης την ο̟οία εκ̟ροσω̟εί. 

Συµ̟ληρωµατικά, δια̟ιστώθηκε ότι οι µέσες βαθµολογίες των δύο βασικών 
κλιµάκων (Μη-λεκτικές και Λεκτικές Συµ̟εριφορές) ̟αρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές καθ’ όλο το υ̟ό µελέτη ανα̟τυξιακό φάσµα, εύρηµα ̟ου καταδεικνύει την 
α̟οκλίνουσα εγκυρότητα του ΤΕΑ σε υψηλότερο ε̟ί̟εδο λειτουργίας, δηλαδή στο ε̟ί̟εδο 
των βασικών κλιµάκων α̟ό τις ο̟οίες α̟οτελείται. 

Οι αναλύσεις αξιο̟ιστίας εσωτερικής συνέ̟ειας κατέδειξαν, ε̟ίσης, ̟ως τόσο οι δύο 
βασικές κλίµακές του ΤΕΑ (Μη-λεκτικές και Λεκτικές Συµ̟εριφορές) όσο και όλες οι ε̟ιµέρους 
υ̟οκλίµακες ̟αρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή εσωτερική συνέ̟εια (για την κλίµακα των 
«Μη λεκτικών συµ̟εριφορών» ο δείκτης Cronbach α καθορίστηκε στο 0,94, ενώ για τις 
«Λεκτικές συµ̟εριφορές» στο 0,98). 

Τέλος, συµ̟ληρωµατικά στοιχεία για τη λειτουργικότητα του ΤΕΑ, ̟ροέκυψαν α̟ό 
διασυσχετίσεις µεταξύ των κύριων κλιµάκων και των ε̟ιµέρους υ̟οκλιµάκων του ΤΕΑ. 
Συνο̟τικά, η συσχέτιση µεταξύ των δύο βασικών κλιµάκων (Μη Λεκτικές και Λεκτικές 
Συµ̟εριφορές), αν και εξαιρετικά ισχυρή, κυµαινόταν σε µέτρια ε̟ί̟εδα, α̟οτέλεσµα 
α̟ολύτως αναµενόµενο δεδοµένου του ότι οι δύο αυτές κλίµακες εξαρχής δοµήθηκαν ώστε 
να ̟εριλαµβάνουν συµ̟εριφορές ̟ου αναδύονται και ανα̟τύσσονται σε διαφορετική 
ανα̟τυξιακή φάση (̟ριν και µετά την ανάδυση των λέξεων, αντίστοιχα). Το ̟ιο ενδιαφέρον 
εύρηµα, ωστόσο, είναι οι εξαιρετικά υψηλές συσχετίσεις (α) κάθε υ̟οκλίµακας µε την 
κλίµακα στην ο̟οία ανήκει, και (β) µεταξύ των υ̟οκλιµάκων ̟ου ανήκουν στην ίδια βασική 
κλίµακα. Τα ̟ολύ υψηλά ε̟ί̟εδα αυτών των συσχετίσεων ε̟ιβεβαιώνουν µε έναν ακόµα 
τρό̟ο τη συνοχή των κλιµάκων και υ̟οκλιµάκων του ΤΕΑ. Ε̟ίσης, α̟οτελούν µία ακόµα 
ισχυρή ένδειξη της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής του ΤΕΑ καθώς, αφενός 
καταδεικνύουν ότι οι υ̟οκλίµακες µετρούν ̟τυχές της ε̟ικοινωνιακής/γλωσσικής 
συµ̟εριφοράς των ̟αιδιών ̟ου φαίνεται να είναι αντι̟ροσω̟ευτικές της συγκεκριµένης 
ανα̟τυξιακής διάστασης, αφετέρου δε, συνάδουν µε σχετικά ευρήµατα ̟ρογενέστερων 
ερευνών (̟.χ. συσχετίσεις της τάξης του r= 0,90  µεταξύ λεξιλογίου και γραµµατικής, αλλά 
και µεταξύ µορφολογίας και συντακτικής ̟ολυ̟λοκότητας, ό̟ως έχουν αναφερθεί σε ̟ολλές 
εκδοχές των MacArthur CDIs – ̟.χ. Fenson et al., 2007· Jackson-Maldonado et al., 2003· 
López Ornat et al., 2005). 

Συµ̟εράσµατα 

Το σύνολο των α̟οτελεσµάτων ̟ου ̟αρουσιάστηκαν µε βάση το ̟ιλοτικό δείγµα του 
ΤΕΑ, ̟ροσφέρουν ισχυρές ενδείξεις σχετικά µε τη λειτουργικότητα του νέου αυτού 
ψυχοµετρικού εργαλείου, την ικανότητά του να µετρά ανα̟τυξιακές αλλαγές σε ̟ολλά 
ε̟ί̟εδα της ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών α̟ό ̟ολύ µικρή ηλικία, 
καθώς και να ̟αρέχει ακριβή στοιχεία σχετικά µε το ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο κάθε ̟αιδιού σε 
κάθε ένα α̟ό τα ε̟ί̟εδα αυτά.  

Τα α̟οτελέσµατα αυτά, µένει να ε̟ιβεβαιωθούν και να διευρυνθούν µε το τελικό 
δείγµα της µελέτης στάθµισης του ΤΕΑ (Ν>1500), η ο̟οία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ε̟ι̟ροσθέτως, σε εξέλιξη βρίσκεται και µία µελέτη η ο̟οία στοχεύει στη διερεύνηση µίας 
ε̟ι̟ρόσθετης ̟τυχής της εγκυρότητας του ΤΕΑ. Πρόκειται για την ̟ρογνωστική του 
εγκυρότητα, δηλαδή τη δυνατότητα ̟ου ̟αρέχει, µε βάση την εκτίµηση του ε̟ικοινωνιακού 
και γλωσσικού ε̟ι̟έδου των ̟αιδιών σε µία συγκεκριµένη ανα̟τυξιακή στιγµή, να 
̟ροβλέψουµε τη µεταγενέστερη γλωσσική τους ανά̟τυξη. Για τις ανάγκες της µελέτης αυτής 
συλλέγονται ε̟ί του ̟αρόντος διαχρονικά δεδοµένα ̟ου αφορούν την ε̟ικοινωνιακή και 
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γλωσσική ανά̟τυξη ̟ερί̟ου 100 ̟αιδιών. Τέλος, µε σκο̟ό τη διερεύνηση της σταθερότητας 
των µετρήσεων ̟ου ̟αρέχει το ΤΕΑ, βρίσκεται ε̟ίσης σε εξέλιξη µία µελέτη ε̟αναχορήγησης 
του ερωτηµατολογίου (test-retest) στους γονείς εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος (10-15 
ηµερών) λόγω των γρήγορων ρυθµών ανά̟τυξης στις συγκεκριµένες ηλικίες.  

Με αυτές, λοι̟όν, τις ε̟ιφυλάξεις, και µε βάση τις εµ̟ειρικές ενδείξεις α̟ό την 
̟αρούσα µελέτη, θεωρούµε ̟ως το ΤΕΑ, µε την ολοκλήρωση της στάθµισής του, µ̟ορεί να 
α̟οτελέσει ένα εύχρηστο ψυχοµετρικό εργαλείο για την έγκυρη και έγκαιρη εκτίµηση της 
ε̟ικοινωνιακής και ̟ρώιµης γλωσσικής ανά̟τυξης ελληνόφωνων ̟αιδιών ηλικίας 8 έως 30 
µηνών. Κατ’ αυτή την έννοια, θεωρούµε ̟ως το ΤΕΑ µ̟ορεί να καλύψει σηµαντικές ανάγκες 
τόσο της κλινικής και εκ̟αιδευτικής ̟ρακτικής στη χώρα µας, όσο της ερευνητικής 
δραστηριότητας.  

Πιο συγκεκριµένα, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, το ΤΕΑ, χρησιµο̟οιούµενο α̟ό µη 
ειδικούς στην ε̟ικοινωνιακή ανά̟τυξη των ̟αιδιών (̟.χ. ̟αιδιάτρους ή ̟αιδαγωγούς 
̟ροσχολικής ηλικίας), θα κάνει εφικτό έναν εύκολο ̟ρώτο εντο̟ισµό ̟ιθανής 
ε̟ικοινωνιακής ή/και γλωσσικής καθυστέρησης και θα λειτουργήσει ως ένα αρχικό 
αξιό̟ιστο κριτήριο σχετικά µε την ανάγκη ̟αρα̟οµ̟ής των ̟αιδιών σε ειδικούς (̟.χ. 
λογοθερα̟ευτές) για ̟εραιτέρω διερεύνηση. Κατ’ αυτή την έννοια θα διευκολύνει την 
έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώ̟ιση ̟ιθανών γλωσσικών διαταραχών και, συνε̟ώς, την 
̟ρόληψη των δυσµενών συνε̟ειών ̟ου αυτές µ̟ορεί να έχουν στη γενικότερη ανά̟τυξη των 
̟αιδιών. Ε̟ι̟λέον, δεδοµένης της υψηλής οικολογικής εγκυρότητας ̟ου ενέχουν τα στοιχεία 
̟ου ̟αρέχουν οι γονείς των ̟αιδιών, αλλά και των ̟ολλα̟λών διαστάσεων της 
ε̟ικοινωνιακής και γλωσσικής ανά̟τυξης των ̟αιδιών ̟ου διερευνά το συγκεκριµένο 
ψυχοµετρικό εργαλείο, µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί ακόµα και στα ̟λαίσια της 
λογοθερα̟ευτικής ̟ρακτικής ως ένα έγκυρο κριτήριο ̟ου, σε συνδυασµό µε άλλες 
εργαστηριακές/κλινικές µεθόδους αξιολόγησης, µ̟ορεί να συµβάλλει στη διάγνωση, στον 
εντο̟ισµό των ειδικών δυσκολιών και «δυνατών σηµείων» κάθε ̟αιδιού, στην κατάρτιση 
εξατοµικευµένων ̟ρογραµµάτων ̟αρέµβασης, καθώς και στη τακτική ̟αρακολούθηση των 
α̟οτελεσµάτων και τον ε̟ανασχεδιασµό του εκάστοτε ̟ρογράµµατος ̟αρέµβασης.  

Ως ̟ρος τις ερευνητικές εφαρµογές του, το ΤΕΑ µ̟ορεί να α̟οτελέσει ένα ̟ολύτιµο 
ερευνητικό εργαλείο για τις ε̟ιστήµες της ανά̟τυξης του ̟αιδιού (̟.χ. Νευροε̟ιστήµες, 
Ανα̟τυξιακή Ψυχολογία, Ψυχογλωσσολογία, Ψυχο̟αθολογία, κ.ά.) καθώς µ̟ορεί να 
χρησιµο̟οιηθεί ως κριτήριο για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των ερευνητικών 
δειγµάτων µε βάση το ε̟ικοινωνιακό/γλωσσικό τους ε̟ί̟εδο. Κλείνοντας, θα ̟ρέ̟ει να 
σηµειωθεί ότι µε την εύκολη και οικονοµική συλλογή δεδοµένων α̟ό µεγάλους ̟ληθυσµούς 
̟ου ε̟ιτρέ̟ει η διαδικασία χορήγησης και µέτρησης του ΤΕΑ, θεωρούµε ̟ως θα δώσει 
ώθηση σε ̟ερισσότερες έρευνες σχετικές µε την ̟ρώιµη ε̟ικοινωνιακή και γλωσσική 
ανά̟τυξη του ελληνικού ̟ληθυσµού γενικά, αλλά και ειδικών ̟ληθυσµών µε ανα̟τυξιακές 
ή άλλες διαταραχές. Παράλληλα, µ̟ορεί να συµβάλλει και στην ̟ραγµατο̟οίηση ερευνών 
θεωρητικού ενδιαφέροντος σχετικά µε τη σχέση µεταξύ της ε̟ικοινωνιακής/γλωσσικής 
ανά̟τυξης µε διάφορους εξωγενείς ̟αράγοντες ̟ου τυχόν την ε̟ηρεάζουν (̟.χ. 
κοινωνικούς, δηµογραφικούς, ̟ολιτισµικούς), ή ακόµα και τη σχέση της µε άλλες διαστάσεις 
της ανά̟τυξης των ̟αιδιών (̟.χ. γνωστική, συναισθηµατική, κοινωνική). 
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