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H εκτίµηση της φωνολογικής βραχύχρονης µνήµης σε 
ελληνόφωνα ̟αιδιά 2 και 3 ετών: στοιχεία για τη 

σχέση της µε την ανά̟τυξη της γλώσσας 

Αλεξάνδρα Καρούσου 
∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης 

 

 

Περίληψη. Η φωνολογική βραχύχρονη µνήµη, ό̟ως εκτιµάται µέσω της δοκιµασίας 
ε̟ανάληψης ψευδολέξεων, έχει συσχετισθεί µε ̟οικίλες διαστάσεις της γλωσσικής 
ανά̟τυξης των ̟αιδιών. Παρότι οι ̟ερισσότερες έρευνες ε̟ικεντρώνονται σε ηλικίες 
µεγαλύτερες των 4 ετών, δεν α̟ουσιάζουν α̟ό τη διεθνή βιβλιογραφία ε̟ιτυχηµένες 
̟ροσ̟άθειες µέτρησης της ΦΒΜ σε µικρότερα ̟αιδιά. Στόχος της ̟αρούσας µελέτης ήταν 
αφενός, η ανά̟τυξη µιας δοκιµασίας ̟ου να καθιστά εφικτή την εκτίµηση της ΦΒΜ σε 
ελληνόφωνα ̟αιδιά µικρής ηλικίας και αφετέρου, µία αρχική διερεύνηση της σχέσης 
µεταξύ της ε̟ίδοσης στην δοκιµασία αυτή και του γλωσσικού ε̟ι̟έδου των ̟αιδιών. Για 
τις ανάγκες της έρευνας, 49 ̟αιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών συµµετείχαν σε δοκιµασία 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων, η ο̟οία δοµήθηκε ειδικά για τις ηλικίες αυτές. 
Παράλληλα, συλλέχθηκε ένα δείγµα της οµιλίας των ̟αιδιών βάσει του ο̟οίου 
υ̟ολογίστηκε ο «αριθµός διαφορετικών λέξεων» («number of different words») και το 
‘µέσο µήκος εκφωνήµατος σε µορφήµατα’ (MLU-m). Τα α̟οτελέσµατα καταδεικνύουν 
την ευαισθησία της δοκιµασίας στην ηλικία των ̟αιδιών, στον τύ̟ο του ερεθίσµατος 
(λέξη-ψευδολέξη) και στον αριθµό συλλαβών. Ε̟ι̟λέον, η ε̟ίδοση στη δοκιµασία 
̟αρουσιάζει σηµαντικές συσχετίσεις µε τους δείκτες γλωσσικής έκφρασης των ̟αιδιών. 
Τα α̟οτελέσµατα συζητούνται σε σχέση µε ̟ρογενέστερα ευρήµατα και τις δυνατότητες 
χρήσης της δοκιµασίας για την εκτίµηση του γλωσσικού ε̟ι̟έδου ελληνόφωνων ̟αιδιών 
µικρής ηλικίας. 

Λέξεις κλειδιά: Φωνολογική Βραχύχρονη Μνήµη, Γλωσσική ανά̟τυξη, Ε̟ανάληψη 
ψευδολέξεων, Εκφραστικό λεξιλόγιο, Μορφοσυντακτική ανά̟τυξη, Μέσο Μήκος 
Εκφωνήµατος. 

Summary. Phonological short-term memory, as measured by the ‘non-word repetition’ 
task, has been associated with various dimensions of child language development. 
Although most studies have focused on ages older than 4 years, several successful 
attempts to measure phonological working memory in younger children are present in 
the literature. The aim of this study was to develop a non-word repetition task and 
methodology that would enable the assessment of phonological working memory in very 
young Greek-speaking children, as well as to explore the relationship between 
performance on this task and the linguistic level of the same children. Forty-nine 
typically developing toddlers aged 2 and 3 years participated in a word & non-word 
repetition task which was especially developed for the purposes of this study. At the 
same time, a speech sample of the same children was collected, whereby the ‘number-of-
different-words’ (word types) and the ‘mean length of utterance in morphemes' (MLU-
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m) were estimated. Results reveal the sensitivity of the task to children's age, the 
stimulus type (words vs. non-words) and to syllabic length. Moreover, performance in 
this task appears significantly correlated with the two measures of children´s expressive 
language. These results are discussed in relation to previous findings and the potential 
this task could offer to assess Greek-speaking young children’s language skills. 

Keywords: Phonological short-term memory, Language development, Non-word 
repetition, Productive vocabulary, Morphosyntactic development, Mean Length of 
Utterance (MLU). 

Εισαγωγή 

Η ανά̟τυξη της γλώσσας θεωρείται άρρηκτα συνυφασµένη µε τη γενικότερη 
γνωστική ανά̟τυξη των ̟αιδιών. Για την ανάδυση ακόµα και των ̟ρώτων λέξεων ̟ου θα 
̟ροφέρει στην ζωή του ένα ̟αιδί ̟ροα̟αιτείται µία σειρά γνωστικών ικανοτήτων και 
εξελίξεων ̟ου εµ̟λέκουν, µεταξύ άλλων, την ανά̟τυξη σύνθετων διεργασιών αντίληψης, 
φωνολογικής ανα̟αράστασης και µνήµης. Στα ̟λαίσια αυτά, ̟ολλές έρευνες έχουν 
καταδείξει την σηµαντική σχέση της ανά̟τυξης της φωνολογικής βραχύχρονης µνήµης (ΦΒΜ) 
µε τη γλωσσική ανά̟τυξη των ̟αιδιών. 

Πιο αναλυτικά, ̟ρώτοι οι Gathercole και Baddeley (1989), βασισµένοι στο µοντέλο 
της Εργαζόµενης Μνήµης των Baddeley και Hitch (1974) και Baddeley (1986) (για 
ε̟ισκό̟ηση των µοντέλων Εργαζόµενης Μνήµης βλ. Miyake & Shah, 1999), ̟ρότειναν ̟ως 
το ‘φωνολογικό κύκλωµα’, το υ̟οσύστηµα δηλαδή της εργαζόµενης µνήµης ̟ου είναι 
υ̟εύθυνο για την βραχύχρονη συγκράτηση και την σιω̟ηρή ε̟ανάληψη και ε̟εξεργασία 
των φωνολογικών ̟ληροφοριών, σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα των ̟αιδιών να 
µαθαίνουν νέες λέξεις. Στην ̟ρωτο̟όρα έρευνά τους δια̟ίστωσαν ̟ως τα τετράχρονα και 
̟εντάχρονα ̟αιδιά ̟ου διέθεταν ̟ιο ανε̟τυγµένη ικανότητα βραχύχρονης συγκράτησης 
φωνολογικών ̟ληροφοριών είχαν καλύτερες ε̟ιδόσεις σε ένα σταθµισµένο τεστ 
̟ροσλη̟τικού λεξιλογίου (British Picture Vocabulary Scale). Ε̟ι̟λέον, η εκτίµηση της ΦΒΜ 
καθιστούσε εφικτή την ̟ρόβλεψη του µεγέθους του λεξιλογίου των ̟αιδιών ένα χρόνο 
αργότερα, και µάλιστα ̟ιο α̟οτελεσµατικά α̟’ότι το ίδιο το µέγεθος του λεξιλογίου των 
̟αιδιών κατά την ̟ρώτη δειγµατοληψία αλλά και οι ε̟ιδόσεις τους σε τεστ µη λεκτικής 
νοηµοσύνης (Raven´s matrices test).  

Για την εκτίµηση της ΦΒΜ οι Gathercole και Baddeley (1989) εισήγαγαν µία 
δοκιµασία,  την «ε̟ανάληψη ψευδολέξεων» (non-word repetition task), κατά την ο̟οία 
̟αρουσιάζονται ̟ροφορικά ε̟ινοηµένες αλληλουχίες γλωσσικών ήχων («ψευδολέξεις») τις 
ο̟οίες τα ̟αιδιά καλούνται να ε̟αναλάβουν. Η χρήση ψευδολέξεων διασφαλίζει ̟ως τα 
̟αιδιά, ̟ροκειµένου να ̟ροβούν στην ε̟ανάληψη, δεν θα κάνουν χρήση κά̟οιας 
σηµασιολογικής ή/και φωνολογικής ανα̟αράστασης σε ε̟ί̟εδο λέξης ̟ου τυχόν βρίσκεται 
ήδη α̟οθηκευµένη στην µακρόχρονη µνήµη τους, αλλά θα υ̟οχρεωθούν να βασιστούν στην 
̟ροσωρινά α̟οθηκευµένη φωνολογική α̟οτύ̟ωση των νέων ερεθισµάτων στην ΦΒΜ.  

Τα ̟ρώτα ευρήµατα των Gathercole και Baddeley (1989) ε̟ιβεβαιώθηκαν ̟λέον α̟ό 
̟ολλές έρευνες, οι ο̟οίες µε χρήση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης ψευδολέξεων εµβάθυναν 
στους εµ̟λεκόµενους µηχανισµούς και ε̟έκτειναν τόσο την συζήτηση για το θεωρητικό 
υ̟όβαθρο της σχέσης αυτής όσο και τη µελέτη της σε ̟ληθυσµούς µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (ηλικίες, γλώσσες, διαταραχές, κ.λ̟.). Συνο̟τικά, γνωρίζουµε ̟λέον ̟ως 
όσο καλύτερες ε̟ιδόσεις στη δοκιµασία ε̟ανάληψης ψευδολέξεων ̟αρουσιάζουν τα ̟αιδιά 
κατά την ̟ερίοδο της γλωσσικής ανά̟τυξης -αλλά και ενήλικοι κατά την φάση εκµάθησης 
µίας ξένης/δεύτερης γλώσσας (̟.χ. Service & Kohonen, 1995)- τόσο ̟ιο α̟οτελεσµατικά 
ανα̟τύσσουν το λεξιλόγιο (̟ροσλη̟τικό και εκφραστικό) της γλώσσας ̟ου µαθαίνουν (̟.χ. 
Αdams & Gathercole, 1995, 2000· Gathercole & Adams, 1993, 1994· Gathercole, Hitch, 
Service, & Martin, 1997). Αυτό ισχύει ακόµα και όταν οι ε̟ιδράσεις της ηλικίας και της µη-
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λεκτικής νοηµοσύνης λαµβάνονται υ̟’όψιν (Gathercole, 2006· Gathercole et al., 1997· 
Gathercole, Willis, Emslie, & Baddeley, 1992).  

Ενδιαφέρον, ε̟ίσης, ̟αρουσιάζει το εύρηµα ̟ως οι συσχετίσεις µεταξύ της ε̟ίδοσης 
στη δοκιµασία ε̟ανάληψης ψευδολέξεων και του µεγέθους του λεξιλογίου είναι ισχυρότερες 
κατά τις ̟ρώιµες φάσεις της γλωσσικής ανά̟τυξης, ενώ στην συνέχεια και όσο αυξάνεται η 
εµ̟ειρία µε την γλώσσα οι συσχετίσεις, ̟αρότι ̟αραµένουν σηµαντικές, µειώνονται σε ισχύ. 
Το φαινόµενο αυτό ̟αρατηρείται τόσο κατά την ανά̟τυξη της µητρικής γλώσσας (̟.χ. 
Gathercole, 1995· Gathercole, et al., 1992) όσο και κατά την εκµάθηση κά̟οιας ξένης γλώσσας 
(̟.χ. Cheung, 1996· Masoura & Gathercole, 1999, 2005). Συζητείται, συνε̟ώς, η αρχικά 
σηµαντικότερη συµµετοχή και σηµασία του φωνολογικού κυκλώµατος στην ανά̟τυξη της 
γλώσσας. Σταδιακά µέχρι τα 8 έτη, µε την εκλέ̟τυνση και την συσσώρευση ε̟αρκών 
φωνολογικών και λεξικών ανα̟αραστάσεων στη µακρόχρονη µνήµη, ο ρόλος της ΦΒΜ στην 
ανά̟τυξη της µητρικής γλώσσας φαίνεται να εξασθενεί. Σηµειώνεται, ωστόσο, ̟ως ακόµα 
και κατά τις ̟ιο ̟ρώιµες φάσεις της ανά̟τυξης η ε̟ίδραση της γλωσσικής εµ̟ειρίας στις 
δοκιµασίες ε̟ανάληψης ψευδολέξεων δεν είναι ανύ̟αρκτη. Αυτό ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό 
έρευνες ̟ου καταδεικνύουν την θετική ε̟ίδραση της ̟ρογενέστερης εµ̟ειρίας των ̟αιδιών 
µε τη µητρική τους γλώσσα, εφόσον αυτά θυµούνται και ε̟αναλαµβάνουν ̟ιο ̟ιστά: (α) 
λίστες «λέξεων» έναντι «ψευδολέξεων» (̟.χ. Chiat & Roy, 2007· Snowling, 1981), (β) 
ψευδολέξεις ̟ου ̟εριλαµβάνουν ή µοιάζουν µε λέξεις της µητρικής τους γλώσσας (̟.χ. 
Gathercole, Willis, Emslie, & Baddeley, 1991· Munson, 2001) (γ) ψευδολέξεις µε υψηλότερη 
φωνοτακτική συχνότητα, δηλαδή µε αλληλουχίες φωνηµάτων ̟ου είναι ̟ιο συχνές στη 
µητρική τους γλώσσα έναντι των ̟ιο σ̟άνιων (Edwards, Beckman, & Munson, 2004· 
Gathercole, Frankish, Pickering, & Peaker, 1999· Munson, Kurtz, & Windsor, 2005· Storkel, 
Armbruster, & Hogan, 2006), και (δ) ψευδολέξεις ̟ου εναρµονίζονται µε τη φωνολογία της 
µητρικής τους γλώσσας έναντι ψευδολέξεων ̟ου βασίζονται στη φωνολογία κά̟οιας ξένης 
γλώσσας (̟.χ. Μασούρα, Gathercole, & Μ̟αµ̟λέκου,  2006· Thorn & Gathercole, 1999). 

Μολονότι οι ̟ερισσότερες έρευνες έδωσαν έµφαση στη σχέση µεταξύ της ΦΒΜ και της 
ανά̟τυξης του λεξιλογίου, η ε̟ίδοση σε δοκιµασίες ε̟ανάληψης ψευδολέξεων έχει ε̟ίσης 
συσχετισθεί µε την ανά̟τυξη της µορφοσυντακτικής δοµής της γλώσσας τόσο σε 
̟ροσλη̟τικό όσο και σε εκφραστικό ε̟ί̟εδο. Ενδεικτικά, οι Willis (1997) και Adams, 
Bourke, και Willis (1999) έδειξαν ̟ως τετράχρονα και ̟εντάχρονα ̟αιδιά µε καλύτερη 
ε̟ίδοση στη δοκιµασία της ε̟ανάληψης ψευδολέξεων κατανοούσαν ένα ευρύτερο φάσµα 
συντακτικών δοµών α̟ό ό,τι ̟αιδιά µε φτωχότερη ε̟ίδοση. Αντίστοιχα α̟οτελέσµατα 
κατέγραψαν και οι Αdams και Gathercole (1995, 1996, 2000) σε ̟αιδιά ηλικίας 3-5 ετών 
σχετικά µε τη συντακτική ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ροτάσεών τους, το µέσο µήκος εκφοράς σε 
µορφήµατα, καθώς και τις λε̟τοµέρειες ̟ου ανέφεραν κατά τα αφηγήµατά τους. 
Σηµειώνεται ̟ως αντίστοιχα ευρήµατα έχουν ̟ροκύψει και για ενηλίκους ̟ου µαθαίνουν 
κά̟οια ξένη γλώσσα (̟.χ. Ellis & Beaton, 1993). 

Άλλες έρευνες εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη σχέση της ελλειµµατικής ανά̟τυξης 
της ΦΒΜ µε τη διαταραγµένη γλωσσική ανά̟τυξη. Έτσι, γνωρίζουµε ̟ως τα ̟αιδιά µε 
Ειδική Γλωσσική ∆ιαταραχή, τα ο̟οία αντιµετω̟ίζουν σοβαρές δυσκολίες τόσο µε το 
λεξιλόγιο όσο και µε τη γραµµατική (σύνταξη και µορφολογία), ̟αρουσιάζουν 
σηµαντικότατες δυσκολίες στην ε̟ανάληψη ψευδολέξεων (̟.χ. Bishop, North, & Donlan, 
1996· Botting & Conti-Ramsden, 2001· Conti-Ramsden, Botting, & Faragher, 2001). Μεγάλης 
κλίµακας µελέτες ̟ροτείνουν ̟ως η φτωχή ε̟ίδοση των ̟αιδιών στις δοκιµασίες αυτές 
α̟οτελεί σηµαντικό δείκτη ακόµα και για την διάγνωση της διαταραχής  (̟.χ. Bishop et al., 
1996· Dollaghan & Campbell, 1998· Ellis et al., 2000). Οµοίως, σηµαντικά ελλείµµατα έχουν 
εντο̟ιστεί στην ανά̟τυξη της ΦΒΜ σε ̟αιδιά µε Σύνδροµο Down τα ο̟οία εκδηλώνουν 
ε̟ίσης σοβαρά γλωσσικά ελλείµµατα (Hulme & Mackenzie, 1992· Jarrold, Baddeley, & 
Hewes, 1999, 2000· Laws, 1998· Mackenzie & Hulme, 1987· Wang & Bellugi, 1994), σε ̟αιδιά 
µε ̟ρώιµες το̟ικές εγκεφαλικές βλάβες ̟ου, ̟αρά τις ευνοϊκές σε γενικές γραµµές 
̟ρογνώσεις για τη γλώσσα, διατηρούν δυσκολίες στην ε̟εξεργασία σύνθετων γλωσσικών 
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εκφράσεων (Gupta, MacWhinney, Feldman, & Sacco, 2003), αλλά και σε ενηλίκους 
αφασικούς ασθενείς (̟.χ. Saffran, 1990· Shallice, 1988).  

Ε̟ι̟λέον, µολονότι δεν εµ̟ί̟τει στο ̟εδίο της ̟αρούσας εργασίας, αξίζει να 
σηµειωθεί ̟ως έχουν ε̟ίσης εντο̟ιστεί σηµαντικές συσχετίσεις της ανά̟τυξης της ΦΒΜ, 
ό̟ως µετρήθηκε µε την δοκιµασία ε̟ανάληψης ψευδολέξεων, µε την ανά̟τυξη του 
γραµµατισµού σε ̟αιδιά ̟ρώτης σχολικής ηλικίας (̟.χ. Botting & Conti-Ramsden, 2001· de 
Jong & van der Leij, 1999· Garlock, Walley, & Metsala, 2001· Gathercole & Baddeley, 1993· 
Griffiths & Snowling, 2002· Κασσωτάκη-Μαριδάκη, 1998· Metsala, 2011· Muter & Snowling, 
1998·  Snowling, 1981). 

Τέλος, ε̟ισηµαίνεται ̟ως σηµαντικές σχέσεις µεταξύ του φωνολογικού κυκλώµατος 
και ̟ολλών διαστάσεων της γλωσσικής ανά̟τυξης ̟αιδιών µεγαλύτερων των 4 ετών έχουν 
αναδειχθεί, όχι µόνο µε την χρήση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης ψευδολέξεων αλλά και µέσω 
άλλων δοκιµασιών, ό̟ως, για ̟αράδειγµα, της ανάκλησης αριθµών, της ανάκλησης 
καταλόγων λέξεων και ψευδολέξεων και της αντιστοίχισης καταλόγων λέξεων (βλ. 
ενδεικτικά Adams et al., 1999· Chrysochoou & Bablekou, 2011· Chrysochoou, Bablekou, 
Masoura, & Tsigilis, 2013· Gathercole et al., 1992).  

Η χορήγηση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης ψευδολέξεων σε ̟αιδιά µικρότερα των 4 
ετών 

Μολονότι, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, έχει αναδειχθεί ο ρόλος της ΦΒΜ, ό̟ως εκτιµάται 
µέσω της δοκιµασίας ε̟ανάληψης ψευδολέξεων, κατά τις ̟ρώιµες κυρίως φάσεις της 
γλωσσικής ανά̟τυξης, ̟εριορισµένες ̟αραµένουν ακόµα οι α̟ό̟ειρες µελέτης της 
ε̟ίδρασης της ΦΒΜ στη γλωσσική ανά̟τυξη ̟αιδιών ηλικίας µικρότερης των 4 ετών. Οι 
Coady και Evans (2008) στη βιβλιογραφική ανασκό̟ηση ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν αναφέρουν 
̟ως α̟ό τις 25 µελέτες ̟ου είχαν καταγράψει σχετικά µε την χορήγηση της δοκιµασίας 
ε̟ανάληψης ψευδολέξεων σε τυ̟ικά ανα̟τυσσόµενα ̟αιδιά, µόνο τέσσερις ̟εριελάµβαναν 
στα δείγµατά τους ̟αιδιά µικρότερα των 4 ετών. Σε αυτές σήµερα ̟λέον έχουν ̟ροστεθεί, 
α̟’ όσο γνωρίζουµε, άλλες δύο. Ειδικότερα, οι Gathercole και Adams (1993) και Adams και 
Gathercole (1995) ̟ραγµατο̟οίησαν τις ̟ρώτες α̟ό̟ειρες χορήγησης της δοκιµασίας 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων σε µικρότερα ̟αιδιά (ηλικίας 34 – 37 µηνών) µε τις 
ο̟οίες ε̟ιβεβαιώθηκε η σηµαντική σχέση της ΦΒΜ µε την ανά̟τυξη του εκφραστικού 
λεξιλογίου και της γραµµατικής στις ̟ρώιµες αυτές ηλικίες. Οι Zamuner, Gerken, και 
Hammond (2004) εκ̟όνησαν µία µελέτη διερευνώντας την ε̟ίδραση της φωνοτακτικής 
συχνότητας στην ̟ιστότητα ε̟ανάληψης των ψευδολέξεων σε δίχρονα ̟αιδιά. Οι  Coady 
και Aslin (2004) µελέτησαν ̟αιδιά ηλικίας 28 – 44 µηνών και διερεύνησαν την ε̟ίδραση του 
λεξιλογίου σε δοκιµασίες ε̟ανάληψης στις ο̟οίες χειρίστηκαν την συχνότητα φωνολογικών 
µονάδων διαφορετικού µεγέθους. Oι Chiat και Roy (2004, 2007), αναγνωρίζοντας ̟ως η 
̟ροσωδιακή µορφή µιας (ψευδο)λέξης α̟οτελεί βασικό συστατικό της φωνολογικής της 
ανα̟αράστασης, υ̟έθεσαν ̟ως, ειδικά σε µικρές ηλικίες, ενδέχεται να ε̟ιδρά σηµαντικά 
στην ικανότητα ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης των ψευδολέξεων στην ΦΒΜ. Στις µελέτες τους µε 
̟αιδιά ηλικίας 24 - 47 µηνών ενσωµάτωσαν ψευδολέξεις µε διαφορετική ̟ροσωδιακή δοµή 
(ρυθµό) και δια̟ίστωσαν, µεταξύ άλλων, την ε̟ίδραση της ̟ροσωδίας στην ̟ιστότητα 
ε̟ανάληψης των ψευδολέξεων. Οι Mariscal και Gallego (2013), µε ̟αρόµοια µεθοδολογία, 
ε̟ιβεβαίωσαν τα α̟οτελέσµατα στην ισ̟ανική γλώσσα, σε ̟αιδιά ηλικίας 24 – 48 µηνών. 
Τέλος, οι Hoff, Core, και Bridges (2008) στη µελέτη µε το νεαρότερο σε ηλικία δείγµα ̟ου έχει 
εκ̟ονηθεί µέχρι στιγµής ε̟ιβεβαίωσαν την ε̟ίδραση της ΦΒΜ στην ανά̟τυξη του 
λεξιλογίου σε ̟αιδιά ηλικίας 20-24 µηνών.  

Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ̟ως η χορήγηση δοκιµασιών τέτοιου τύ̟ου σε ̟ολύ 
µικρά ̟αιδιά ενέχει αρκετές δυσκολίες. Κά̟οιες α̟ό αυτές αφορούν στον σχεδιασµό της 
λίστας των ψευδολέξεων, στον σχεδιασµό της διαδικασίας χορήγησης των ψευδολέξεων, και 
στην ερµηνεία της ε̟ίδοσης των µικρών ̟αιδιών στις δοκιµασίες αυτές. 
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Αναλυτικότερα, µία λίστα α̟ό ψευδολέξεις µ̟ορεί να σχεδιαστεί µε ̟οικίλους 
τρό̟ους. Η διαδικασία ̟ου θα υιοθετηθεί και συνε̟ώς ο τύ̟ος των ψευδολέξεων ̟ου θα 
̟αραχθούν έχει σηµαντική ε̟ίδραση στην ε̟ίδοση των ̟αιδιών κατά την ε̟ανάληψή τους. 
Υ̟άρχουν ε̟αρκή εµ̟ειρικά στοιχεία ̟ου στηρίζουν την ε̟ίδραση διαφόρων µεταβλητών 
στην ̟ιστότητα ε̟ανάληψης ψευδολέξεων (βλ. ̟ροηγουµένως), ό̟ως είναι ο βαθµός 
οµοιότητας µε ̟ραγµατικές λέξεις ή η συµ̟ερίληψη κά̟οιας λέξης εντός της ψευδολέξης, η 
φωνοτακτική συχνότητα σε σχέση µε τη µητρική γλώσσα, ο αριθµός συλλαβών και η 
συλλαβική ̟ολυ̟λοκότητα. Έρευνες, ό̟ως αυτές των  Bailey και Hahn (2001) και Frisch, 
Large, και Pisoni (2000), αναδεικνύουν την ε̟ίδραση αυτών των µεταβλητών κατά την 
̟ειραµατική χρήση ψευδολέξεων. Κατά τον σχεδιασµό, συνε̟ώς, µίας λίστας ψευδολέξεων 
µε σκο̟ό την χρησιµο̟οίησή της σε δοκιµασία ε̟ανάληψης είναι α̟αραίτητο να θεσ̟ιστούν 
ξεκάθαρα κριτήρια για την ̟αραγωγή των ψευδολέξεων, λαµβάνοντας υ̟’όψιν το 
ανα̟τυξιακό ε̟ί̟εδο των ̟αιδιών καθώς και τις ε̟ι̟τώσεις ̟ου τα κριτήρια αυτά θα έχουν 
στην ε̟ίδοση των µικρών ̟αιδιών και συνε̟ώς και στην ερµηνεία των α̟οτελεσµάτων.  

Άλλο ένα σηµαντικό µεθοδολογικό ζήτηµα αφορά στα ̟οσοστά συµµετοχής και 
αντα̟όκρισης των µικρών ̟αιδιών κατά την χορήγηση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης 
ψευδολέξεων. Για ̟αράδειγµα, οι Gathercole και Adams (1993) αναφέρουν ̟ως το 28% των 
̟αιδιών του δείγµατός τους δεν ολοκλήρωσαν την δοκιµασία ε̟ανάληψης των λέξεων και το 
15% αυτή των ψευδολέξεων, ενώ µόνο το 48% του δείγµατος αντα̟οκρίθηκε τελικά σε 
ολόκληρη τη συστοιχία ̟ειραµατικών δοκιµασιών ̟ου χρησιµο̟οίησαν. Α̟οδίδουν το 
φαινόµενο αυτό στις αυξηµένες α̟αιτήσεις των συνθηκών οι ο̟οίες ̟ροϋ̟έθεταν την 
εκτέλεση α̟αιτητικών έργων ε̟ί µακρού χρονικού διαστήµατος για την ηλικία των ̟αιδιών. 
Άλλες µελέτες, ό̟ως αυτές των Chiat και Roy (2004) και Hoff et al. (2008), αντι̟ρότειναν µία 
συντοµότερη διάρκεια για τη δοκιµασία, ενώ ̟αράλληλα ο τρό̟ος χορήγησής της έγινε σε 
̟λαίσιο ̟αιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένα, στην έρευνα των Chiat και Roy (2004) µε ̟αιδιά 
ηλικίας 2-4 ετών µία µαριονέτα ζητούσε α̟ό τα ̟αιδιά να ε̟αναλάβουν τις λέξεις ̟ου έλεγε. 
Χρησιµο̟οιήθηκαν τόσο λεκτικά όσο και υλικά µέσα (αυτοκόλλητα) για την ενθάρρυνση 
των ̟αιδιών ̟ροκειµένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους στη δοκιµασία. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή το ̟οσοστό της µη συµµετοχής ε̟ηρέασε το 6% των α̟αντήσεων. Α̟ό τα 
̟αιδιά ̟ου ήταν µικρότερα των 3 ετών το 11,5% δεν α̟άντησε σε 4 ή ̟ερισσότερες 
̟εριστάσεις, ενώ το ̟οσοστό αυτό για τα µεγαλύτερα ̟αιδιά µειώθηκε στο 5%. Στην έρευνα, 
ωστόσο, των Mariscal και Gallego (2013) µε ισ̟ανόφωνα ̟αιδιά, στην ο̟οία ακολούθησαν 
αντίστοιχη διαδικασία, µόνο 2 ̟αιδιά (3,5% του δείγµατος) δεν αντα̟οκρίθηκαν στη 
δοκιµασία. Στην έρευνα των Hoff et al. (2008) µε µικρότερα ̟αιδιά ηλικίας 20-24 µηνών, η 
ερευνήτρια έδειχνε στα ̟αιδιά διάφορα ̟αιχνίδια ενώ τα κατονόµαζε µε µία λέξη ή µία 
ψευδολέξη· στη συνέχεια ζητούσε α̟ό τα ̟αιδιά να ε̟αναλάβουν το όνοµά τους. Το 
̟οσοστό των ̟αιδιών ̟ου δεν συνεργάστηκαν ανήλθε στο 22% του δείγµατος, ̟οσοστό ̟ολύ 
υψηλό, ̟αρότι σχετικά δικαιολογηµένο, αν ληφθεί υ̟’ όψιν το νεαρό της ηλικίας των 
̟αιδιών. Γενικά ωστόσο, η µειωµένη συµµετοχή των ̟αιδιών στις δοκιµασίες εγείρει 
σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε την αντι̟ροσω̟ευτικότητα και την ερµηνεία των 
α̟οτελεσµάτων, εφόσον καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διάκριση µεταξύ των ̟ερι̟τώσεων 
µη συµµετοχής ̟ου οφείλονται σε α̟λή αδιαφορία ή και δυσφορία των ̟αιδιών έναντι της 
̟ειραµατικής διαδικασίας και αυτών ̟ου οφείλονται σε έλλειψη ικανότητας να 
αντα̟οκριθούν στην ε̟ανάληψη των λέξεων και των ψευδολέξεων. 

Άλλη µία µεθοδολογική δυσκολία στην ερµηνεία της ε̟ίδοσης των ̟ολύ µικρών 
̟αιδιών ̟ου αξίζει να ε̟ισηµανθεί αφορά στον τρό̟ο αξιολόγησης και βαθµολόγησης των 
α̟αντήσεών τους. Ως γνωστό, τα φωνολογικά σφάλµατα «ανα̟τυξιακού» τύ̟ου είναι ̟ολύ 
συχνά στην οµιλία των µικρών ̟αιδιών (̟.χ. α̟λο̟οιήσεις συµφωνικών συµ̟λεγµάτων, 
αντικαταστάσεις ή ̟αραλείψεις συγκεκριµένων φωνηµάτων, κ.λ̟.) (βλ. ̟.χ. Κατή, 1992), 
γεγονός ̟ου καθιστά αδύνατη την άρθρωση συγκεκριµένων συλλαβών α̟ό τα ̟αιδιά. 
Καθίσταται έτσι ̟ροβληµατική η α̟όδοση των «σφαλµάτων» κατά την ε̟ανάληψη των 
ψευδολέξεων σε ελλείµµατα της ΦΒΜ και όχι σε τέτοιου είδους µεταβατικές δυσκολίες. 
Συνε̟ώς, οι ̟εριορισµοί αυτοί ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται υ̟’ όψιν, τόσο κατά την ε̟ιλογή των 
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λέξεων και ψευδολέξεων ̟ου θα α̟οτελέσουν τα ερεθίσµατα κάθε δοκιµασίας ̟ου 
α̟ευθύνεται σε ̟ολύ µικρά ̟αιδιά όσο και κατά την αξιολόγηση των α̟αντήσεων των 
̟αιδιών.  

Παρά τις ̟ροαναφερθείσες δυσκολίες ωστόσο, η χορήγηση της δοκιµασίας 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων έχει α̟οδειχθεί ̟ως ενέχει ̟ολλά ̟λεονεκτήµατα τόσο 
µεθοδολογικά όσο και θεωρητικά. Έτσι, συνο̟τικά, η εν λόγω δοκιµασία φαίνεται ̟ως 
̟ροσφέρει µετρήσεις ανεξάρτητες του δείκτη νοηµοσύνης των ̟αιδιών (̟.χ. Μασούρα κ. α., 
2004· Gathercole & Baddeley, 1989), του κοινωνικο-̟ολιτισµικού ̟λαισίου εντός του ο̟οίου 
µεγαλώνουν (̟.χ. Campbell, Dollaghan, Needleman, & Janosky, 1997· Oetting & Cleveland, 
2006) και του κοινωνικο-οικονοµικού ε̟ι̟έδου των οικογενειών (Burt, Holm, & Dodd, 1999; 
Dollaghan & Campbell, 1998· Ellis Weismer et al., 2000· Engel, Santos, & Gathercole, 2008)· η 
χορήγησή της είναι ̟ρακτικά εύκολη, σύντοµη και οικονοµική, ενώ ̟αράλληλα, ό̟ως 
̟ροαναφέρθηκε, οι ε̟ιδόσεις σε αυτή α̟οτελούν έναν σηµαντικό κλινικό δείκτη γλωσσικών 
διαταραχών (̟.χ. Bishop et al., 1996). 

Στόχοι της µελέτης 

Στη χώρα µας, α̟’ όσο γνωρίζουµε, δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής κά̟οια συστηµατική 
̟ροσ̟άθεια εκτίµησης της ΦΒΜ σε ̟αιδιά µικρότερα των 4 ετών και συσχέτισής της µε την 
γλωσσική τους ανά̟τυξη. Πέραν του ̟ρακτικού ενδιαφέροντος ̟ου α̟ορρέει διεθνώς, ό̟ως 
̟ροαναφέρθηκε, α̟ό την αυξανόµενη χρησιµο̟οίηση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης 
ψευδολέξεων ως κλινικού δείκτη για τον εντο̟ισµό γλωσσικών διαταραχών, η ανά̟τυξη 
µίας εκδοχής για τη συλλογή δεδοµένων α̟ό ελληνόφωνα ̟αιδιά µικρής ηλικίας θεωρούµε 
̟ως µ̟ορεί εισφέρει σηµαντικά στοιχεία στη θεωρητική συζήτηση σχετικά µε τον ρόλο της 
ΦΒΜ στη γλωσσική ανά̟τυξη των µικρών ̟αιδιών, η ο̟οία βασίζεται ε̟ί του ̟αρόντος ως 
ε̟ί το ̟λείστον σε δεδοµένα α̟ό αγγλόφωνα ̟αιδιά.  

Στόχος της ̟αρούσας έρευνας ήταν, αφενός η ανά̟τυξη µιας µεθοδολογίας ̟ου να 
καθιστά εφικτή τη χορήγηση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης ψευδολέξεων σε ελληνόφωνα 
̟αιδιά µικρότερα των 4 ετών και αφετέρου µία αρχική διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της 
ε̟ίδοσης στην δοκιµασία αυτή και της γλωσσικής έκφρασης των ιδίων ̟αιδιών. Ε̟ιλέχθηκαν 
ως αρχικοί δείκτες της γλωσσικής ανά̟τυξης το εκφραστικό λεξιλόγιο και η 
µορφοσυντακτική ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ροτάσεων (Μέσο Μήκος Εκφωνήµατος σε 
µορφήµατα), ό̟ως εκτιµήθηκαν µέσω της ανάλυσης φυσικών δειγµάτων οµιλίας των 
̟αιδιών. 

Μέθοδος 

Συµµετέχοντες 

Στην έρευνα συµµετείχαν αρχικά 52 ̟αιδιά, ωστόσο 3 α̟ό αυτά δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν τη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων και, συνε̟ώς, 
α̟οκλείστηκαν α̟ό το σώµα δεδοµένων. Το τελικό δείγµα α̟οτελείται α̟ό σαράντα εννέα 
(49) ̟αιδιά (24 αγόρια και 25 κορίτσια) µε ηλικίες ̟ου κυµαίνονται µεταξύ των 24 και των 47 
µηνών (Μ.Ο. 35,76 µήνες, τυ̟ική α̟όκλιση 7,14 µήνες). Εικοσιτέσσερα (24) α̟ό τα ̟αιδιά 
αυτά ήταν δίχρονα (24 έως 35 µηνών, Μ.Ο. 29,50, τυ̟ική α̟όκλιση 3,53) και εικοσι̟έντε (25) 
ήταν τρίχρονα (36 έως 47 µηνών, Μ.Ο. 41,76, τυ̟ική α̟όκλιση 3,67). Με βάση τις 
̟ληροφορίες ̟ου ̟αρείχαν οι γονείς, όλα τα ̟αιδιά ήταν υγιή, χωρίς διαγνωσµένη φυσική, 
αισθητηριακή ή νοητική ανα̟ηρία. Βασική ̟ροϋ̟όθεση για τη συµµετοχή στην έρευνα ήταν 
τα ̟αιδιά να µεγαλώνουν σε ελληνόφωνο ̟εριβάλλον.  

∆ιαδικασία 

Η ε̟ικοινωνία µε τις οικογένειες των ̟αιδιών ̟ραγµατο̟οιήθηκε µέσω ε̟αφών της 
ερευνήτριας µε ̟αιδικούς σταθµούς της ευρύτερης ̟εριοχής των Αθηνών. Όλες οι 
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οικογένειες συµµετείχαν εθελοντικά στην έρευνα. Οι κηδεµόνες ενηµερώθηκαν σχετικά µε 
τον σκο̟ό, τη διαδικασία και τον ανώνυµο χαρακτήρα της έρευνας και, αφού έδωσαν την 
συγκατάθεσή τους, κανονίστηκε συνάντηση, ώστε να χορηγηθεί η δοκιµασία ε̟ανάληψης 
λέξεων και ψευδολέξεων και να ̟ραγµατο̟οιηθεί η συλλογή του δείγµατος φυσικής οµιλίας 
των ̟αιδιών.  

∆οκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων 

Για τη χορήγηση της δοκιµασίας ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων δοµήθηκε µία 
ευχάριστη συνθήκη ̟αιχνιδιού κατάλληλη για τις ηλικίες των ̟αιδιών του δείγµατος. Πιο 
συγκεκριµένα, χρησιµο̟οιώντας έναν λούτρινο ̟α̟αγάλο, η ερευνήτρια εξηγούσε στα 
̟αιδιά ̟ως θα ̟αίξουν ένα ̟αιχνίδι µε τον «Γάλο Πα̟αγάλο», στον ο̟οίο αρέσει να 
ε̟αναλαµβάνει αυτά ̟ου λένε οι άλλοι. Αφού «έ̟αιζε» εκείνη για λίγο τον ρόλο του 
̟α̟αγάλου, ̟αροτρύνοντας τα ̟αιδιά να µιλήσουν και ε̟αναλαµβάνοντας τις λέξεις ή τους 
ήχους ̟ου ̟ρόφεραν, στη συνέχεια ̟αρέδιδε τον ̟α̟αγάλο στα ̟αιδιά και τα ̟αρότρυνε να 
αναλάβουν τον ρόλο του ̟α̟αγάλου. Μετά α̟ό µία σύντοµη εξοικείωση των ̟αιδιών µε την 
ε̟ανάληψη τριών λέξεων και ψευδολέξεων (‘Τώρα θα ̟ω µερικές ̟ερίεργες λέξεις. Θα µ̟ορέσει ο 
Γάλλος Πα̟αγάλος να τις ̟ει;’), ξεκινούσε η κανονική χορήγηση των ερεθισµάτων της 
δοκιµασίας. Μετά α̟ό κάθε α̟άντηση η ερευνήτρια ενθάρρυνε τα ̟αιδιά µε λεκτικές 
εκφράσεις και τους έδινε ένα αυτοκόλλητο για να το κολλήσουν σε µία εικόνα. Η σειρά 
̟αρουσίασης των (ψευδο)λέξεων µέσα στις δύο λίστες τυχαιο̟οιήθηκε, ενώ 
αντιεξισορρο̟ήθηκε η σειρά ̟αρουσίασης της λίστας των λέξεων και αυτής των ψευδολέξεων 
(δηλαδή, στο 50% των ̟αιδιών ζητήθηκε ̟ρώτα να ε̟αναλάβουν τις λέξεις και στη συνέχεια 
τις ψευδολέξεις, ενώ στο υ̟όλοι̟ο 50% ακολουθήθηκε η αντίστροφη σειρά).  

Σαράντα εννέα α̟ό τα 52 ̟αιδιά (94,23%) ολοκλήρωσαν τη δοκιµασία χωρίς να 
εκφράσουν δυσαρέσκεια ή κούραση. Μόνο 3 ̟αιδιά κά̟οια στιγµή έχασαν τη συγκέντρωσή 
τους και διέκοψαν την δοκιµασία. Σε έντεκα ̟εριστάσεις κά̟οια ̟αιδιά ζήτησαν α̟ό την 
ερευνήτρια να ε̟αναλάβει κά̟οια ψευδολέξη και µόνο τότε την ε̟ανέλαβαν. Αυτές οι 
ε̟αναλήψεις αξιολογήθηκαν ως λανθασµένες.  Ε̟ίσης, αξίζει να σηµειωθεί ̟ως 10 ̟αιδιά, 
αφού ολοκληρώθηκε η δοκιµασία, ζήτησαν α̟ό την ερευνήτρια να συνεχίσουν το ̟αιχνίδι. 
Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές χρησιµο̟οιήθηκαν κά̟οιες ε̟ι̟λέον λέξεις και ψευδολέξεις, οι 
ο̟οίες ε̟ίσης δεν ̟ροσµετρήθηκαν στη βαθµολογία τους. 

Συλλογή δείγµατος οµιλίας των ̟αιδιών 
Για τη συλλογή του δείγµατος οµιλίας των ̟αιδιών συνδυάστηκαν δύο διαδικασίες οι 

ο̟οίες έχουν φανεί α̟οτελεσµατικές για την εκµαίευση γλωσσικών δειγµάτων α̟ό µικρά 
̟αιδιά (̟.χ. Atkins, & Cartwright, 1982· Landa & Olswang, 1988): το ελεύθερο ̟αιχνίδι και ο 
σχολιασµός εικόνων. Αναλυτικότερα, στην αρχή της ε̟ίσκεψης και για λίγη ώρα η 
ερευνήτρια συζητούσε ελεύθερα µε τους γονείς και το ̟αιδί, ώστε να εξοικειωθούν όλοι µε 
την ̟αρουσία της. Μετά α̟ό ̟ερί̟ου 30 λε̟τά εξοικείωσης, ̟αρότρυνε τους γονείς να 
̟αίξουν ε̟ί 15 λε̟τά µε το ̟αιδί τους µε τα αγα̟ηµένα του ̟αιχνίδια, ό̟ως κάνουν 
συνήθως. Αφού ολοκληρωνόταν η καταγραφή του ελεύθερου ̟αιχνιδιού γονέως-̟αιδιού (σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις µητέρας-̟αιδιού), η ερευνήτρια σταδιακά εντασσόταν στη σκηνή και 
καθόταν δί̟λα στο ̟αιδί· ο γονέας ̟αρέµενε καθ’ όλη τη διαδικασία κοντά του. Του 
̟αρουσίαζε ένα µεγάλο βιβλίο µε δισέλιδες εικόνες ̟λούσιες σε ερεθίσµατα (σκηνές της 
καθηµερινότητας ό̟ου συµβαίνουν ̟ολλά ̟ράγµατα ̟αράλληλα) και το ̟αρότρυνε να 
̟εριγράψει τις διάφορες σκηνές, ενώ ̟αράλληλα το καθοδηγούσε και εµψύχωνε, όταν 
χρειαζόταν, µε σύντοµες ερωτήσεις και λεκτικές εκφράσεις. Αθροιστικά και στις δύο 
συνθήκες, κάθε ̟αιδί βιντεοσκο̟ήθηκε ε̟ί 30 ̟ερί̟ου λε̟τά.  
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Εργαλείο και εξο̟λισµός 

∆οκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων  
Τα ερεθίσµατα ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν για την δοκιµασία ε̟ανάληψης, 

α̟οτελούνται α̟ό 15 λέξεις και 15 ψευδολέξεις. Η δόµηση της λίστας των λέξεων (βλ. 
Παράρτηµα) ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: (α) συχνότητα χρήσης: 
ε̟ιλέχθηκαν 5 λέξεις µε υψηλή, 5 µε µέση και 5 µε χαµηλή συχνότητα χρήσης α̟ό ̟αιδιά 
αυτού του ηλικιακού φάσµατος1, (β) σηµασιολογικό ̟εριεχόµενο: ε̟ιλέχθηκαν ως ε̟ί το 
̟λείστον ουσιαστικά ονόµατα τα ο̟οία αναφέρονται σε κά̟οιο α̟τό 
αντικείµενο/φαινόµενο της καθηµερινότητας των ̟αιδιών, εκτός α̟ό τις µονοσύλλαβες 
λέξεις  για τις ο̟οίες, λόγω της σ̟ανιότητάς τους στην ελληνική γλώσσα, χρησιµο̟οιήθηκαν 
και άλλα µέρη του λόγου (φως, δες!, Πού;), (γ) αριθµός συλλαβών: ε̟ιλέχθηκαν 3 
µονοσύλλαβες, 6 δισύλλαβες, 6 τρισύλλαβες λέξεις (δ) ̟ροσωδιακή δοµή (ρυθµός): οι 6 
δισύλλαβες λέξεις κατανεµήθηκαν σε 3 οξύτονες και 3 ̟αροξύτονες, και οι 6 τρισύλλαβες 
κατανεµήθηκαν σε 2 οξύτονες, 2 ̟αροξύτονες και 2 ̟ρο̟αροξύτονες, (ε) δυσκολία άρθρωσης: 
α̟οφεύχθηκε, ό̟ου αυτό ήταν εφικτό, η χρήση λέξεων ̟ου ̟εριείχαν συµφωνικά 
συµ̟λέγµατα. Ε̟ίσης, δεν συµ̟εριλήφθηκαν λέξεις ̟ου ̟εριελάµβαναν ε̟ανάληψη 
συλλαβών (̟.χ. µαµά, ̟α̟άκι, λουλούδι). 

Η λίστα των ψευδολέξεων (βλ. Παράρτηµα) διαµορφώθηκε µε αφετηρία τη λίστα των 
λέξεων µε σκο̟ό την διατήρηση, κατά το δυνατόν, της φωνοτακτικής/̟ροσωδιακής 
οµοιότητας µεταξύ των δύο. Πιο αναλυτικά, για κάθε λέξη ̟ου είχε ε̟ιλεχθεί δοµήθηκε µία 
αντίστοιχη ψευδολέξη ακολουθώντας τα κάτωθι κριτήρια (βλ. Roy & Chiat, 2004· Μariscal & 
Gallego, 2013): (α) οι ψευδολέξεις διατήρησαν τον αριθµό των συλλαβών και την 
̟ροσωδιακή δοµή (ρυθµό) των αντίστοιχων λέξεων, (β) στις µονοσύλλαβες λέξεις 
τρο̟ο̟οιήθηκε ένα φώνηµα· κά̟οιες φορές το φωνήεν (̟.χ. δες � δας), κά̟οιες ένα 
σύµφωνο (̟.χ. φως � τος), (γ) στις δισύλλαβες και τρισύλλαβες λέξεις, τρο̟ο̟οιήθηκε 
τουλάχιστον µία συλλαβή (συνήθως η τονική), ενώ σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις κρίθηκε 
α̟αραίτητη η αντικατάσταση ε̟ι̟ρόσθετων φωνηµάτων ή η µετάθεση κά̟οιων συλλαβών 
ώστε να µειωθεί η οµοιότητα της ψευδολέξης µε την αντίστοιχη λέξη (̟.χ. ρούχα � λέχα, 
θάλασσα � Σέλαθα, Φιστίκι � Φεσ̟έκι). 

Εξο̟λισµός 
Για την καταγραφή των δεδοµένων (δοκιµασία ε̟ανάληψης και δείγµατα οµιλίας 

των ̟αιδιών) χρησιµο̟οιήθηκε µία ψηφιακή  βιντεοκάµερα (Sony, DCR-HC96E) 
το̟οθετηµένη σε τρί̟οδο σε συνδυασµό µε ένα ψηφιακό µαγνητόφωνο (Sharp MD-SR70) 
στο ο̟οίο είχε συνδεθεί εξωτερικό µικρόφωνο (Sony ECM-717).  

Ανάλυση και κωδικο̟οίηση δεδοµένων 

∆οκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων  
Οι α̟αντήσεις των ̟αιδιών στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων 

αξιολογήθηκαν ως ̟ρος την ακρίβεια µε την ο̟οία ανα̟αρήγαγαν τα ̟αιδιά την αντίστοιχη 
λέξη ή ψευδολέξη. Αν η ε̟ανάληψη εµ̟εριείχε κά̟οιο σφάλµα (αντικατάσταση, ̟αράληψη 
ή µετάθεση) σε ένα ή ̟ερισσότερα φωνήµατα, τότε αξιολογήθηκε ως λανθασµένη. Σε 
αντίθετη ̟ερί̟τωση, βαθµολογήθηκε ως σωστή. Με στόχο τη διασφάλιση του ότι τα 
φωνολογικά σφάλµατα ̟ου καταγράφηκαν δεν οφείλονται σε δυσκολίες άρθρωσης 
ανα̟τυξιακής φύσης (βλ. ανωτέρω), για την κωδικο̟οίηση της φωνολογικής ακρίβειας στην 
ε̟ανάληψη των λέξεων/ψευδολέξεων δεν ελήφθησαν υ̟’ όψιν τα φωνολογικά σφάλµατα 

                                                           

1 Λόγω έλλειψης α̟ό την ελληνική βιβλιογραφία δεδοµένων σχετικά µε τη συχνότητα ̟αραγωγής 

λέξεων α̟ό ελληνόφωνα ̟αιδιά αυτού του ηλικιακού φάσµατος, χρησιµο̟οιήθηκαν δεδοµένα της 
ερευνήτριας σχετικά µε τη συχνότητα ̟αραγωγής 770 λέξεων α̟ό 190 ελληνόφωνα ̟αιδιά, τα ο̟οία 
είχαν συλλεχθεί για την ανά̟τυξη του Τεστ Ε̟ικοινωνιακής Ανά̟τυξης (βλ. Καρούσου & 
Πετρογιάννης, 2014· Karousou & Petrogiannis, 2015).  
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̟ου καταγράφηκαν συστηµατικά για κάθε συγκεκριµένο ̟αιδί κατά την ανάλυση του 
φυσικού δείγµατος της οµιλίας του (̟.χ. συστηµατική ̟αράληψη του συµφώνου /s/ σε 
τελική θέση συλλαβής [coda], αντικαταστάσεις ή ̟αραλείψεις συγκεκριµένων φωνηµάτων, 
α̟λο̟οίηση συµφωνικού συµ̟λέγµατος). Για τη διερεύνηση της αξιο̟ιστίας των 
κωδικο̟οιήσεων, ένα 20% των δεδοµένων υ̟οβλήθηκε σε έλεγχο ενδοεκτιµητικής 
αξιο̟ιστίας µε ̟ολύ ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα (̟οσοστό συµφωνίας  90,3%). 

∆είγµα φυσικής οµιλίας των ̟αιδιών 
Αρχικά, τα γλωσσικά δεδοµένα α̟ό τα βιντεοσκο̟ηµένα δείγµατα οµιλίας των 

̟αιδιών κατατµήθηκαν σε εκφωνήµατα µε βάση τον τελικό ε̟ιτονισµό ή/και τις ̟αύσεις 2-3 
δευτερολέ̟των (Miller, 1981). Α̟οκλείστηκαν οι άµεσες µιµήσεις λέξεων ή ̟ροτάσεων, ό̟ως 
και τα εκφωνήµατα ̟ου α̟οτελούσαν µέρος µαθηµένων εκφράσεων (̟.χ. α̟αγγελία 
̟αιδικών στίχων ή ρουτινών ̟αιχνιδιού). Ε̟ίσης, δεν υ̟ολογίστηκαν οι µονολεκτικές 
α̟αντήσεις «ναι» και «όχι», οι ατελείς ̟ροσ̟άθειες άρθρωσης µιας λέξης ή οι 
ε̟αναδιατυ̟ώσεις (καταχωρήθηκε µόνο η τελική εκδοχή), καθώς και οι µη λεκτικές 
φωνο̟οιήσεις (βλ. και Adams & Gathercole, 1995). Τα εκφωνήµατα ̟ου ̟εριελάµβαναν 
̟ερισσότερες α̟ό δύο ανεξάρτητες ̟ροτάσεις συνδεδεµένες µε το «και» ή µε το «ή» 
(̟αρατακτική σύνδεση) καταµετρήθηκαν ως δύο ξεχωριστά εκφωνήµατα. Όταν οι ̟ροτάσεις 
ήταν συνδεδεµένες µε άλλους συνδέσµους («̟ου», «γιατί», κ.λ̟.) (υ̟οτακτική σύνδεση) 
καταµετρήθηκαν ως ενιαία εκφωνήµατα (βλ. Leadholm & Miller, 1992). Α̟ό το δείγµα 
οµιλίας κάθε ̟αιδιού, οι 25 τελευταίες ̟ροτάσεις α̟ό τη συνθήκη ελεύθερου ̟αιχνιδιού και 
οι 25 τελευταίες ̟ροτάσεις α̟ό τη συνθήκη σχολιασµού εικόνας ̟ου ̟ληρούσαν τα ανωτέρω 
κριτήρια α̟οτέλεσαν το σώµα δεδοµένων για τις αναλύσεις.  

Για τις ανάγκες της ̟αρούσας έρευνας, τα δεδοµένα µεταγράφηκαν ορθογραφικά και 
υ̟ολογίσθηκαν οι ακόλουθες µεταβλητές: (α) αριθµός διαφορετικών λέξεων (Number of 
different words): καταγράφηκε ο συνολικός αριθµός διαφορετικών λεξικών ριζών ̟ου 
χρησιµο̟οίησε κάθε ̟αιδί (βλ. Leadholm & Miller, 1992, σελ. 38), και (β) Μέσο µήκος 
εκφωνήµατος σε µορφήµατα (Mean Length of Utterance – MLU-m): ο συνολικός αριθµός των 
µορφηµάτων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν α̟ό κάθε ̟αιδί διαιρέθηκε µε τον συνολικό αριθµό 
των εκφωνηµάτων/̟ροτάσεων (Ν=50). Τέλος, για κάθε ̟αιδί καταγράφηκαν τα 
συστηµατικά φωνολογικά σφάλµατα ̟ου τυχόν ̟αρατηρήθηκαν στην οµιλία του, 
̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιηθούν ως κριτήριο για την αξιολόγηση της φωνολογικής 
̟ιστότητας στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων. Το 15% των δειγµάτων 
οµιλίας υ̟οβλήθηκε σε έλεγχο ενδοεκτιµητικής αξιο̟ιστίας ως ̟ρος τον καθορισµό των 
εκφωνηµάτων, την καταµέτρηση των µορφηµάτων και των διαφορετικών λέξεων, µε 
ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα (µεταξύ 87,3 – 92,1%). 

Α̟οτελέσµατα 

∆οκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων 

Αρχικά, αξίζει να σηµειωθεί ̟ως αναλύσεις διακύµανσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
δεν ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές ε̟ιδράσεις του φύλου των ̟αιδιών και της σειράς 
̟αρουσίασης των δύο λιστών (λίστα λέξεων και ψευδολέξεων) στον αριθµό λέξεων και 
ψευδολέξεων ̟ου ε̟ανέλαβαν σωστά. 

Στη συνέχεια ̟αρουσιάζονται α̟οτελέσµατα σχετικά µε την ανα̟τυξιακή ευαισθησία 
της δοκιµασίας και τις ε̟ιδράσεις του είδους και του µήκους των ερεθισµάτων (λέξεις vs. 
ψευδολέξεις, αριθµός συλλαβών) τόσο για το σύνολο του δείγµατος όσο και για τις δύο 
ηλικιακές οµάδες των δίχρονων (24 – 35 µηνών) και τρίχρονων ̟αιδιών (36 - 47 µηνών). 
Στον Πίνακα 1 ̟αρουσιάζονται ̟εριγραφικά στοιχεία σχετικά µε την ̟ιστότητα της 
ε̟ανάληψης των λέξεων και ψευδολέξεων.  
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Πίνακας 1  Μέσος όρος και τυ̟ικές α̟οκλίσεις ορθών α̟αντήσεων ανά αριθµό συλλαβών 
και ανά ηλικιακή οµάδα στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων 

   
Μήκος σε συλλαβές 

(Αριθµός 
ερεθισµάτων) 

  

Συνολικό 
δείγµα 
(Ν=49) 

Ηλικιακή οµάδα 

  
2 ετών 
(Ν=24) 

3 ετών 
(Ν=25) 

 M SD Μ SD M SD 

Λέξεις 

Μονοσύλλαβες (3) 2,55 0,58 2,17 0,56 2,92 0,28 

∆ισύλλαβες (6) 4,65 1,05 4,00 0,93 5,28 0,74 

Τρισύλλαβες (6) 3,57 1,29 2,50 0,72 4,60 0,76 

Σύνολο (15) 10,78 2,69 8,67 1,93 12,80 1,47 

        

Ψευδολέξεις 

Μονοσύλλαβες (3) 2,32 0,63 2,04 0,62 2,60 0,50 

∆ισύλλαβες (6) 4,10 1,01 3,46 0,72 4,72 0,84 

Τρισύλλαβες (6) 3,14 1,27 2,17 0,82 4,08 0,86 

Σύνολο (15) 9,57 2,52 7,67 1,76 11,40 1,63 

 
(α) Είδος ερεθίσµατος: λέξεις και ψευδολέξεις 

Αρχικά διερευνήθηκε κατά ̟όσο υ̟άρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 
ηλικιακών οµάδων ως ̟ρος την ε̟ίδοσή τους ανά είδος ερεθίσµατος (λέξεις / ψευδολέξεις). 
Α̟ό τα α̟οτελέσµατα φαίνεται ̟ως τα µεγαλύτερα ̟αιδιά (3 ετών) κατά µέσο όρο 
ε̟αναλαµβάνουν σωστά ̟ερισσότερες λέξεις και ψευδολέξεις α̟’ ότι τα µικρότερα ̟αιδιά (2 
ετών). Αφού ε̟ιβεβαιώθηκε η κανονικότητα της κατανοµής των ε̟ιτυχηµένων ε̟αναλήψεων 
λέξεων και ψευδολέξεων ανά ηλικιακή οµάδα µε τη χρήση της δοκιµασίας Shapiro-Wilk 
[w(λέξεις-2 ετών) = 0,923, p > 0,05, w(λέξεις-3 ετών) = 0,921, p > 0,05, w(ψευδολέξεις-2 ετών) = 
0,936, p > 0,05, w(ψευδολέξεις-3 ετών) = 0,928, p > 0,05], υ̟ολογίστηκαν µε εφαρµογή της 
δοκιµασίας t-test για ανεξάρτητα δείγµατα2 οι διαφορές µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων, 
τόσο όσον αφορά την ανα̟αραγωγή λέξεων [t(47) = -8,46, p < 0,001] όσο και ψευδολέξεων 
[t(47) = -7,70, p < 0,001] καταδεικνύοντας σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο ηλικιακών 
οµάδων.  

Ως ̟ρος την ε̟ίδραση του είδους του ερεθίσµατος (λέξη ή ψευδολέξη), αναζητήθηκαν 
διαφορές µεταξύ του αριθµού των λέξεων και του αριθµού των ψευδολέξεων ̟ου 
ανα̟αρήγαγαν σωστά τα ̟αιδιά. Σε γενικές γραµµές, τα ̟αιδιά και των δύο ηλικιακών 
οµάδων ε̟ανέλαβαν ̟ιο ̟ιστά τις λέξεις α̟ό ό,τι τις ψευδολέξεις. Η διαφορά µεταξύ της 
ορθής ε̟ανάληψης λέξεων έναντι ψευδολέξεων, ό̟ως υ̟ολογίσθηκε µε τη δοκιµασία t-test 
για εξαρτηµένα δείγµατα, α̟οδείχθηκε στατιστικά σηµαντική τόσο για τα µικρότερα ̟αιδιά 
(2 ετών) [t(23) = 5,87, p< 0,001], όσο και για τα µεγαλύτερα (3 ετών) [t(24) = 7,00, p < 0,001], 
αλλά και σε ολόκληρο το δείγµα [t(49) = 9,02, p < 0,001].  

 (β) Μήκος (αριθµός συλλαβών) ερεθισµάτων 
Ως ̟ρος το µήκος των ερεθισµάτων, δεδοµένου ότι τα α̟οτελέσµατα των 

µονοσύλλαβων και των δισύλλαβων ερεθισµάτων δεν ̟αρουσίαζαν κανονική κατανοµή, 
χρησιµο̟οιήθηκε η µη-̟αραµετρική δοκιµασία Mann-Whitney U για τον έλεγχο διαφορών 
µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων ως ̟ρος την ε̟ίδοσή τους στην ε̟ανάληψη 
µονοσύλλαβων, δισύλλαβων και τρισύλλαβων ερεθισµάτων. Καταγράφηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ δίχρονων και τρίχρονων ̟αιδιών στην ε̟ανάληψη 
µονοσύλλαβων (U = 103,00, p < 0,001, effect size: r = 0,59), δισύλλαβων (U = 76,50,  p < 0,001, 

                                                           

2 Λόγω των ̟ολλα̟λών συγκρίσεων, το ε̟ί̟εδο εµ̟ιστοσύνης των αναλύσεων καθορίστηκε σε όλες τις 

̟ερι̟τώσεις σε alpha = 0,01 
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effect size: r = 0,64) και τρισύλλαβων ερεθισµάτων (U = 16,00, p<0,001, effect size: r = 0,82), 
αναδεικνύοντας τα τρισύλλαβα ως τα ερεθίσµατα µε το µεγαλύτερο µέγεθος διαφορών. 

Στη συνέχεια ̟ραγµατο̟οιήθηκε η µη-̟αραµετρική ανάλυση διακύµανσης του 
Friedman για εξαρτηµένα δείγµατα, ̟ροκειµένου να δια̟ιστωθεί η ύ̟αρξη σηµαντικών 
διαφορών µεταξύ των τριών µεγεθών των ερεθισµάτων. Η διαφορά  µεταξύ της ορθής 
ε̟ανάληψης µονοσύλλαβων, δισύλλαβων και τρισύλλαβων ερεθισµάτων α̟οδείχθηκε 
στατιστικά σηµαντική τόσο για τα µικρότερα ̟αιδιά (2 ετών) [x2(2, 23) = 42,54,  p < 0,001] όσο 
και για τα µεγαλύτερα (3 ετών) [x2(2, 24) = 43,94, p < 0,001], αλλά και σε ολόκληρο το δείγµα 
[x2(2, 49) = 78,92, p < 0,001].  

Συσχετίσεις µε το γλωσσικό ε̟ί̟εδο 

Στον Πίνακα 2 ̟αρουσιάζονται διασυσχετίσεις µεταξύ της ε̟ίδοσης των ̟αιδιών στη 
δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων µε τις δύο γλωσσικές µεταβλητές ̟ου 
αναλύθηκαν στη µελέτη αυτή: (α) τον αριθµό διαφορετικών λέξεων, και (β) το µέσο µήκος 
των εκφωνηµάτων τους σε µορφήµατα. 

Πίνακας 2  Συσχετίσεις (Pearson´s r, two-tailed) µεταξύ της ε̟ίδοσης στη δοκιµασία 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων και των γλωσσικών δεικτών Αριθµός διαφορετικών 
λέξεων και Μέσο µήκος εκφωνήµατος σε µορφήµατα 

 Ε̟ανάληψη λέξεων Ε̟ανάληψη ψευδολέξεων 

Αριθµός διαφορετικών λέξεων 0,72** 0,70** 

Μέσο µήκος εκφωνήµατος 0,56* 0,53* 

** p < 0,001 , * p < 0,01 

Παρατηρείται ̟ως τόσο η ε̟ανάληψη λέξεων όσο και η ε̟ανάληψη ψευδολέξεων 
̟αρουσιάζουν σηµαντικές και αρκετά υψηλές συσχετίσεις µε το εκφραστικό λεξιλόγιο των 
̟αιδιών («Αριθµός διαφορετικών λέξεων»). Οι συσχετίσεις µε το «µέσο µήκος εκφωνήµατος» 
είναι, ε̟ίσης, σηµαντικές αν και λιγότερο υψηλές. Φαίνεται, συνε̟ώς, ̟ως όσο καλύτερη 
είναι η ε̟ίδοση των ̟αιδιών στην ε̟ανάληψη λέξεων και ψευδολέξεων τόσο ̟ιο ̟λούσιο 
εκφραστικό λεξιλόγιο χρησιµο̟οιούν και, σε µικρότερο βαθµό, τόσο ̟ιο σύνθετες 
µορφοσυντακτικά είναι οι ̟ροτάσεις ̟ου ̟αράγουν.  

Στη συνέχεια, ̟ροκειµένου να ερευνηθεί η ε̟ίδραση της ηλικίας των ̟αιδιών στη 
σχέση της ε̟ίδοσής τους στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων µε τους δύο 
γλωσσικούς δείκτες, υ̟ολογίστηκαν οι αντίστοιχοι συντελεστές µερικής συσχέτισης 
ελέγχοντας την ηλικία. Οι µερικές συσχετίσεις ̟ου ̟ροέκυψαν ̟αραµένουν στατιστικά 
σηµαντικές, αν και χαµηλότερες (βλ. Πίνακα 3). Καταδεικνύεται, συνε̟ώς, ̟ως οι ε̟ιδόσεις 
των ̟αιδιών στη δοκιµασία ε̟ανάληψης σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά τόσο µε το 
εκφραστικό τους λεξιλόγιο όσο και µε την µορφοσυντακτική ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ροτάσεων 
̟ου ̟αράγουν, ακόµα και όταν λαµβάνονται υ̟’ όψιν στις αναλύσεις µερικής  συσχέτισης οι 
αναµενόµενες ε̟ιδράσεις της ηλικίας των ̟αιδιών, τόσο στην ε̟ανάληψη λέξεων [F(1, 47) = 
71,59, p < 0,001] και ψευδολέξεων [F(1, 47) = 59,27, p < 0,001] όσο και στη γλωσσική τους 
ανά̟τυξη [αριθµός διαφορετικών λέξεων: F(1, 47) = 34,39,  p< 0,001· µέσο µήκος εκφωνήµατος: 
F(1, 47) = 38,10, p < 0,001]. 

Πίνακας 3  Μερικές συσχετίσεις (Pearson´s rp, two-tailed) µεταξύ της ε̟ίδοσης στη δοκιµασία 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων και των γλωσσικών δεικτών Αριθµός διαφορετικών λέξεων 
και Μέσο µήκος εκφωνήµατος σε µορφήµατα, ελέγχοντας για την ηλικία των ̟αιδιών 

 Ε̟ανάληψη λέξεων Ε̟ανάληψη ψευδολέξεων 

Αριθµός διαφορετικών λέξεων 0,36** 0,34** 

Μέσο µήκος εκφωνήµατος 0,30* 0,28* 

Σηµειώσεις: ** p< 0,01, *p<0,05 
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Συζήτηση - Συµ̟εράσµατα 

Στόχοι της ̟αρούσας έρευνας ήταν, αφενός η ανά̟τυξη µιας δοκιµασίας 
ε̟ανάληψης ψευδολέξεων και µιας µεθοδολογίας ̟ου να καθιστά εφικτή την χορήγησή της 
σε ελληνόφωνα ̟αιδιά 2 και 3 ετών και αφετέρου η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της 
ε̟ίδοσης στη δοκιµασία αυτή και του γλωσσικού ε̟ι̟έδου των ̟αιδιών. Για τον σκο̟ό αυτό 
δοµήθηκε µία νέα δοκιµασία ε̟ανάληψης 15 λέξεων και 15 ψευδολέξεων, λαµβάνοντας υ̟’ 
όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λόγου ελληνόφωνων ̟αιδιών αυτού του ηλικιακού 
φάσµατος. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή δόθηκε στον σχεδιασµό της διαδικασίας χορήγησης, η ο̟οία 
ενσωµατώθηκε σε ̟αιγνιώδες ̟λαίσιο ̟ροκειµένου να καταστεί εφικτή η χορήγησή της σε 
̟αιδιά ̟ολύ µικρής ηλικίας. Η δοκιµασία αυτή χορηγήθηκε σε ένα δείγµα 52 ̟αιδιών 
ηλικίας 24 έως 47 µηνών, ενώ ̟αράλληλα, συλλέχθηκαν δείγµατα φυσικής οµιλίας των ιδίων 
̟αιδιών. Πιο συγκεκριµένα, αναλύθηκαν 50 εκφωνήµατα για κάθε ̟αιδί, τα ο̟οία 
εκµαιεύτηκαν σε δύο συνθήκες φυσικής αλληλε̟ίδρασης µε τη µητέρα και την ερευνήτρια. 
Με βάση τα δεδοµένα αυτά εκτιµήθηκαν δύο δείκτες γλωσσικής έκφρασης (ο «αριθµός 
διαφορετικών λέξεων» και το «µέσο µήκος εκφωνήµατος σε µορφήµατα»). Ε̟ι̟ροσθέτως, 
καταγράφηκαν οι συστηµατικές φωνολογικές δυσκολίες κάθε ̟αιδιού και ελήφθησαν υ̟’ 
όψιν κατά την αξιολόγηση της ε̟ίδοσής του στις δοκιµασίες ε̟ανάληψης λέξεων & 
ψευδολέξεων.  

Οι δοκιµασίες ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων, έτσι ό̟ως δοµήθηκαν, φάνηκε 
να είναι εύχρηστες, καθιστώντας εφικτή την χορήγησή τους σε ̟ολύ µικρά ̟αιδιά ηλικίας 2 
έως 4 ετών. Μόνο 3 ̟αιδιά (όλα στο ηλικιακό φάσµα των 2-3 ετών) δεν κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν τη δοκιµασία, ενώ όλα τα υ̟όλοι̟α (Ν=49) αντα̟οκρίθηκαν ̟ολύ 
ικανο̟οιητικά µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Οι ε̟ιδόσεις των ̟αιδιών στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων 
κατέδειξαν την ανα̟τυξιακή ευαισθησία της δοκιµασίας, ανακλώντας αναµενόµενες 
διαφορές µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων. Πιο συγκεκριµένα, εντο̟ίστηκαν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των δίχρονων και των τρίχρονων ̟αιδιών τόσο σε σχέση µε τα δύο είδη 
ερεθισµάτων (λέξεις και ψευδολέξεις) όσο και σε σχέση µε το µήκος (αριθµό συλλαβών) των 
ερεθισµάτων ̟ου ανα̟αρήγαγαν σωστά. Καταδείχθηκε έτσι η υ̟εροχή των µεγαλύτερων 
̟αιδιών (3-4 ετών) έναντι των µικρότερων (2-3 ετών) ως ̟ρος την ακρίβεια ε̟ανάληψης τόσο 
των λέξεων όσο και των ψευδολέξεων, είτε αυτές ήταν µονοσύλλαβες, είτε δισύλλαβες, είτε 
τρισύλλαβες.  

Όσον αφορά στην ε̟ίδραση της γλωσσικής εµ̟ειρίας των ̟αιδιών στην ακρίβεια της 
ε̟ανάληψης, αυτή διερευνήθηκε συγκρίνοντας τις ε̟ιδόσεις τους στην ε̟ανάληψη των 
λέξεων έναντι των ψευδολέξεων. Καταγράφηκε και για τις δύο ηλικιακές οµάδες υ̟εροχή 
των ̟αιδιών στην ε̟ανάληψη λέξεων, ε̟ιβεβαιώνοντας α̟οτελέσµατα αντίστοιχων ερευνών 
µε ̟αιδιά αυτών των ηλικιών (̟.χ. Mariscal & Gallego, 2013· Roy & Chiat, 2004) και 
ενισχύοντας την ά̟οψη ̟ως η ̟ρογενέστερη εµ̟ειρία µε τη µητρική γλώσσα (φωνολογικές 
και φωνοτακτικές ιδιότητες των γλωσσικών ήχων) ε̟ηρεάζει την ε̟ίδοση των ̟αιδιών στις 
δοκιµασίες ε̟ανάληψης (Chiat & Roy, 2007· Gathercole et al., 1991· Munson, 2001· 
Snowling, 1981). 

Ε̟ι̟λέον, εντο̟ίστηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της ε̟ίδοσης των ̟αιδιών στην 
ε̟ανάληψη ερεθισµάτων µε µία, δύο και τρεις συλλαβές. Το εύρηµα αυτό, ̟ου αφορά τόσο 
στα δίχρονα όσο και στα τρίχρονα ̟αιδιά, είναι συµβατό µε τα α̟οτελέσµατα 
̟ρογενέστερων ερευνών οι ο̟οίες έχουν ε̟ανειληµµένα καταδείξει την ε̟ίδραση του 
αριθµού των συλλαβών στην ικανότητα ε̟ανάληψης των ψευδολέξεων (βλ. Gathercole, 
Willis, Baddeley, & Emskie, 1994). Το α̟οτέλεσµα είναι ε̟ίσης συµβατό µε ευρήµατα σχετικά 
µε την ε̟ίδραση του χρόνου εκφοράς των λέξεων στη λειτουργία του φωνολογικού 
κυκλώµατος. Θα ̟ρέ̟ει, ωστόσο, να σηµειωθεί ̟ως ο αριθµός των συλλαβών είναι µόνον 
ενδεικτικός του χρόνου εκφοράς (ό̟ως µετριέται σε κλάσµατα του δευτερολέ̟του), ο ο̟οίος 
̟ροτείνεται ως ακριβέστερος τρό̟ος µέτρησης του µήκους των λέξεων (για σχετική 
συζήτηση, βλ. Mueller, Seymour, Kieras, & Meyer, 2003). 
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∆ιερευνώντας τη σχέση της δοκιµασίας µε το γλωσσικό ε̟ί̟εδο των ̟αιδιών, 
καταγράφηκαν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ της ε̟ίδοσης των ̟αιδιών στη 
δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων µε τους δύο δείκτες γλωσσικής έκφρασης. 
Ειδικότερα, οι ισχυρότερες συσχετίσεις καταγράφηκαν µεταξύ του εκφραστικού λεξιλογίου 
(«αριθµό διαφορετικών λέξεων») και της ε̟ίδοσης των ̟αιδιών στις δοκιµασίες ε̟ανάληψης 
λέξεων και ψευδολέξεων. Το εύρηµα ̟ως τα ̟αιδιά µε χαµηλότερη ε̟ίδοση στην ε̟ανάληψη 
λέξεων και ψευδολέξεων χρησιµο̟οιούν λιγότερες λέξεις στον αυθόρµητο λόγο τους 
ε̟εκτείνει τις ̟ροηγούµενες έρευνες ̟ου έχουν θεµελιώσει τη στενή σχέση µεταξύ της ΦΒΜ 
και του ̟ροσλη̟τικού λεξιλογίου (̟.χ. Gathercole & Baddeley, 1989· Gathercole et al., 1992), 
ενώ ενισχύουν τις έρευνες ̟ου έχουν ̟ροτείνει ̟ως η σχέση αυτή εκτείνεται και στο 
εκφραστικό λεξιλόγιο (̟.χ. Adams & Gathercole, 1995, 2000), ε̟εκτείνοντας τα ευρήµατά 
τους σε µικρότερες ηλικίες. Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν µε την ά̟οψη ̟ως η κατάλληλη 
̟ροσωρινή διατήρηση της φωνολογικής µορφής µίας νέας λέξης στη µνήµη εργασίας είναι 
κρίσιµη για την ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία της και, συνε̟ώς, την µάθησή της (Baddeley, 
Papagno, & Vallar, 1988· Gathercole & Baddeley, 1993). 

Ως ̟ρος τη µορφοσυντακτική διάσταση της γλώσσας των ̟αιδιών, οι δοκιµασίες 
ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων ̟αρουσίασαν ε̟ίσης σηµαντικές, αν και χαµηλότερες, 
συσχετίσεις µε το «µέσο µήκος εκφωνήµατος σε µορφήµατα». Με άλλα λόγια, φαίνεται ̟ως 
τα ̟αιδιά µε χαµηλότερη ε̟ίδοση στη δοκιµασία ε̟ανάληψης τείνουν να ̟αράγουν και 
φτωχότερες/συντοµότερες ̟ροτάσεις. Το εύρηµα αυτό είναι συµβατό µε τα α̟οτελέσµατα 
των Adams και Gathercole (1995, 2000) και µε την υ̟όθεση ̟ως το φωνολογικό κύκλωµα 
µ̟ορεί να χρησιµεύει ως ένα µέσο βραχύχρονης συντήρησης στη µνήµη των φωνολογικών 
̟ληροφοριών ενόσω ̟ροετοιµάζεται το αρθρωτικό ̟ρόγραµµα για την ̟αραγωγή τους (βλ. 
Adams & Gathercole, 1995· Gathercole & Baddeley, 1993). Ακόµη και όταν ελέγχθηκε η 
ε̟ίδραση της ηλικίας των ̟αιδιών, όλες οι ανωτέρω συσχετίσεις, αν και µειώθηκαν, 
̟αρέµειναν σηµαντικές καταδεικνύοντας ̟ως η σχέση αυτή είναι ανεξάρτητη των 
αναµενόµενων ε̟ιδράσεων ̟ου ασκεί η ηλικία τόσο στη γλωσσική έκφραση των ̟αιδιών όσο 
και στην ε̟ίδοσή τους στη δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων. Οι συντελεστές 
συσχέτισης ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τις αναλύσεις αυτές είναι ανάλογοι όσων έχουν καταγραφεί 
σε αντίστοιχες έρευνες µεταξύ της δοκιµασίας ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων και του 
̟ροσλη̟τικού λεξιλογίου για ̟αιδιά αυτών των ηλικιών (βλ. Roy & Chiat, 2004). Ε̟ίσης, 
ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει το εύρηµα ̟ως σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις η «ε̟ανάληψη λέξεων» (και 
όχι ψευδολέξεων) ̟αρουσιάζει ελαφρώς µεγαλύτερους συντελεστές συσχέτισης και µε τους 
δύο δείκτες γλωσσικής έκφρασης ̟ου µελετήθηκαν. Το α̟οτέλεσµα αυτό είναι αντίστοιχο 
αυτού ̟ου έλαβαν οι Roy & Chiat (2004) για το ̟ροσλη̟τικό λεξιλόγιο. Ωστόσο, λόγω της 
̟ολύ µικρής διαφοράς (της τάξης του 0,02 – 0,03) στους δείκτες συσχέτισης των λέξεων και 
ψευδολέξεων µε τους γλωσσικούς δείκτες, αλλά και του µικρού µεγέθους του δείγµατος της 
έρευνας, θεωρούµε ̟ως το εύρηµα αυτό χρήζει συστηµατικότερης διερεύνησης. 

Συµ̟εράσµατα 

Συνο̟τικά, φαίνεται ̟ως η δοκιµασία ε̟ανάληψης λέξεων και ψευδολέξεων ̟ου 
ανα̟τύχθηκε είναι µια δοκιµασία στην ο̟οία αντα̟οκρίνονται θετικά τα µικρά ̟αιδιά, 
είναι ευαίσθητη στις ανα̟τυξιακές αλλαγές ̟ου καταγράφονται στις µικρές αυτές ηλικίες, 
και φαίνεται ̟ως σχετίζεται µε το γλωσσικό ε̟ί̟εδο των ̟αιδιών, ό̟ως µετρήθηκε στην 
̟αρούσα µελέτη. Θεωρούµε ̟ως τα α̟οτελέσµατα της µελέτης αυτής θα µ̟ορούσαν να 
α̟οτελέσουν τη βάση για ̟εραιτέρω διερευνήσεις της σχέσης µεταξύ της ΦΒΜ και της 
γλωσσικής ανά̟τυξης ελληνόφωνων ̟αιδιών ̟ολύ µικρής ηλικίας. Ενδεικτικά, η χορήγηση 
της δοκιµασίας σε ένα µεγαλύτερο και αντι̟ροσω̟ευτικότερο δείγµα ̟αιδιών είναι 
α̟αραίτητη για τη συλλογή εκτενέστερων δεδοµένων ̟ου θα µ̟ορούσαν να 
χρησιµο̟οιηθούν ως δεδοµένα αναφοράς για την αξιολόγηση ̟αιδιών ̟ου ̟αρουσιάζουν 
καθυστέρηση ή διαταραχές της γλώσσας. Ε̟ίσης, η διαχρονική µελέτη της γλωσσικής 
ανά̟τυξης ενός δείγµατος ̟αιδιών θα ε̟έτρε̟ε την εξαγωγή συµ̟ερασµάτων σχετικά µε την 
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̟ροβλε̟τική ικανότητα της δοκιµασίας αυτής. Ε̟ι̟λέον, η συσχέτιση της ε̟ίδοσης των 
̟αιδιών στην ε̟ανάληψη λέξεων και ψευδολέξεων µε ε̟ι̟ρόσθετους δείκτες γλωσσικής 
ανά̟τυξης, ό̟ως, για ̟αράδειγµα, µε δείκτες ̟ροσλη̟τικού λεξιλογίου και κατανόησης 
̟ροτάσεων, θα διεύρυνε την κατανόηση της σχέσης µεταξύ της ΦΒΜ και της γλωσσικής 
ανά̟τυξης σε ελληνόφωνα ̟αιδιά µικρότερα των τεσσάρων ετών. Τέλος, η ̟εραιτέρω 
διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής της συγκεκριµένης δοκιµασίας σε ̟αιδιά µε 
γλωσσικές ή άλλες διαταραχές θα µ̟ορούσε να συµβάλει στην ανά̟τυξη ενός εύχρηστου 
εργαλείου αξιολόγησης ελληνόφωνων ̟αιδιών µικρής ηλικίας, µε ̟ιθανές εφαρµογές στον 
χώρο της κλινικής αξιολόγησης, ̟αρακολούθησης και ̟αρέµβασης σε ̟αιδιά µε γλωσσική 
καθυστέρηση ή διαταραχές. 
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Παράρτηµα 

∆οκιµασία ε̟ανάληψης: Λίστα λέξεων & ψευδολέξεων 
 ΛΕΞΕΙΣ3 ΨΕΥ∆ΟΛΕΞΕΙΣ 

ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΕΣ ∆ες!* 
Πού; * 
Φως* 

∆ας 
Πε 
Τος 

∆ΙΣΥΛΛΑΒΕΣ Ρούχο* 
Κή̟ος** 
Γάντια** 
Λαγός** 
Βροντή*** 
Ποδιά*** 
 

Λέχο 
Ρέ̟ος 
Ντέγια 
Τιγός 
Βρονέ 
Πεκιά 

ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΕΣ Θάλασσα* 
Αλε̟ού** 
Κουβέρτα** 
Λάχανο*** 
Φιστίκι*** 
Μαγαζί*** 
 

Σέλαθα 
Α̟ουλέ 
Βουκέρτο 
∆έχανο 
Φεσ̟έκι 
Ταρεζί 
 

 
Λέξεις και Ψευδολέξεις εξοικείωσης: 
 Γόµα 

Μωρό 
Φεγγάρι 

Τούµα 
Μωκί 
Γκαρόφι 

 
Συµ̟ληρωµατικές λέξεις και ψευδολέξεις4 
 Τρένο 

Κουµ̟ί 
Χαλί 
Παγωτό 
Σύννεφο 
Αστέρι 
Φορτηγό  
Κεφάλι 
Τσουρέκι 
Νι̟τήρας 
 

Τρούµο 
Μ̟οκί 
Χα̟ό 
Γωλε̟ά 
Κόφενο 
Ασκούρι 
Κορτελί 
Κιτόλι 
Τσουκέµι 
Ρι̟τίνας 
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3 Σηµειώνονται µε * οι λέξεις υψηλής συχνότητας, µε ** οι λέξεις µέσης συχνότητας και µε *** οι λέξεις 
χαµηλής συχνότητας 
4 Χρησιµο̟οιήθηκαν µόνο στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου τα ̟αιδιά ζήτησαν να συνεχιστεί η δραστηριότητα. 
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