
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

I στορικά, η άρθρωση γινόταν αντι-
ληπτή από τους περισσότερους

ερευνητές και κλινικούς, κυρίως, ως
μια κινητική ενέργεια. Αυτή η αισθητη-
ριακό-κινητική πλευρά της άρθρωσης
μελετήθηκε και συνηθιζόταν, η θερα-
πεία άρθρωσης να δίνει έμφαση, σχε-
δόν αποκλειστικά, στις κινήσεις του
μυϊκού συστήματος του στόματος, μέ-
σω διαγραμμάτων, μοντέλων και κινη-
τικών ασκήσεων. Σε αυτά τα πρώτα
χρόνια, η διαταραχή ήταν γνωστή ως
αρθρωτική διαταραχή, αντανακλών-
τας τη σημασία των κινήσεων των αρ-
θρωτών στη φωνητικό οδό. Οι πρό-
σφατες απόψεις σχετικά με τη χρήση

μη ομιλητικών στοματοκινητικών
ασκήσεων στη θεραπεία των διαταρα-
χών ομιλητικών ήχων υποδεικνύει ότι,
τέτοιες μέθοδοι όχι μόνο είναι αμφιλε-
γόμενες, αλλά και αβάσιμες.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, οι
λογοπαθολόγοι ενδιαφέρθηκαν ιδιαί-
τερα για την δουλειά των γλωσσολό-
γων, οι οποίοι εξέταζαν τις διαφορές
στις αναδυόμενες παραγωγές ήχων,
από την πλευρά της φωνολογικής θε-
ωρίας. Με την έλευση μεγαλύτερης
προσοχής στη γλωσσολογία και στον
κλάδο της φωνολογίας (της επιστή-
μης και μελέτης της χρήσης των ομι-
λητικών ήχων), παρατηρήθηκε ότι, η
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Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε:

1. Να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών.

2. Να αναφέρετε, τουλάχιστον, τέσσερις πολύ γνωστές φωνολογικές διεργασίες, οι

οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες στην παραγωγή ομιλίας των παιδιών.

3. Να αναφέρετε γενικούς τομείς, που εξετάζονται, όταν αξιολογείται ένα μικρό παιδί

με διαταραχή ομιλητικών ήχων.

4. Να υπερασπιστείτε τον λόγο, για τον οποίο είναι σημαντικό, να αξιολογούνται (και

να αντιμετωπίζονται) οι φωνολογικές διαταραχές σε παιδιά.



άρθρωση είχε περισσότερα συστατι-
κά μέρη, πέρα από την απλή κινητική
δραστηριότητα. Πλέον, είναι κοινά
αποδεκτό ότι, η γλωσσολογική δρα-
στηριότητα συμβάλει σημαντικά στις
αρθρωτική διεργασία. (Δείτε Kuhl
[2004] για μια επισκόπηση των ενδεί-
ξεων σε παιδιά, που σπάνε των κώδι-
κα ομιλίας.) Αφού η γλωσσολογική
θεωρία μελετήθηκε για δεκαετίες,
ορισμένες αρθρωτικές διαταραχές ξε-
κίνησαν να αναγνωρίζονται ως διατα-
ραχές φωνολογικές διεργασίας. Τώ-
ρα, που γνωρίζουμε ότι, τόσο οι αι-
σθητηριακό-κινητικοί, όσο και οι
γλωσσολογικοί παράγοντες μπορούν
να συμβάλλουν στην διαταραχή ομι-
λίας, η περιβάλλουσα ορολογία έχει
αλλάξει σε διαταραχή ομιλητικών
ήχων (παρόλα αυτά, τα καλύψουμε
συγκεκριμένες κινητικές διαταραχές
ομιλίας σε επόμενα κεφάλαια). Αρκεί
να πούμε πως, η χρήση του όρου δια-
ταραχές ομιλητικών ήχων περιλαμβά-
νει τόσο τις αρθρωτικές, όσο και τις
φωνολογικές διαταραχές και, πράγ-
ματι, οι κλινικοί συνηθίζουν να χρησι-
μοποιούν τους όρους, επισημαίνον-
τας τις γλωσσολογικά βασιζόμενες
και τις κινητικά βασιζόμενες διαταρα-
χές – παρά τις διαφορές τους. Οι
Bernthal, Bankson και Flipsen (2013)
και Bauman-Waengler (2012) χρησι-
μοποιούν τις ορολογίες τους με αυτό
τον τρόπο, οπότε αισθανόμαστε ότι,
είμαστε σε καλό δρόμο.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ,
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ

Πολλά γεγονότα συμβάλλουν στην τε-

λική κινητική ενέργεια της άρθρωσης.
Πρώτον, τα βιολογικά μέρη παρέχουν
τις βασικές δομές για την άρθρωση,
όπως η φωνητική οδός και οι αρθρω-
τές, καθώς και το ανέπαφο νευρικό
σύστημα, το οποίο επιτρέπει την επι-
τέλεση των αισθητηριακών (ακουστι-
κών, απτικών, κιναισθητικών, ιδιοδε-
κτικών) και των κινητικών λειτουργιών,
που είναι απαραίτητες για την ελεγχό-
μενη κίνηση. Δεύτερον, ένα γνωστικό-
γλωσσολογικό μέρος επιτρέπει στον
ομιλητή να επινοήσει κάτι, για να πει.
Αυτή η σκέψη, έπειτα, υποβάλλεται σε
γλωσσολογική επεξεργασία, όπου
επιλέγονται σημασιολογικά στοιχεία,
οι λέξεις τοποθετούνται σε κατάλληλη
συντακτική σειρά και το εκφώνημα
συνταιριάζεται κατάλληλα στην επι-
κοινωνιακή κατάσταση από τον ομιλη-
τή, λαμβάνοντας υπόψη την πραγμα-
τολογία. Η επιλογή των φωνολογικών
στοιχείων και της σειράς τους επιτυγ-
χάνεται, έπειτα, εφαρμόζοντας φωνο-
λογικούς κανόνες της γλώσσας. Οι
λεπτομέρειες της γλωσσολογικής
επεξεργασίας ενός εκφωνήματος δεν
είναι πλήρως κατανοητοί. Αρκεί να
πούμε, ωστόσο, ότι η γλωσσολογική
επεξεργασία, που αφορά τους τομείς
της σημασιολογίας, της σύνταξης,
της πραγματολογίας και της φωνολο-
γίας, πρέπει να συντελείται σε κάποιο
σημείο, πριν από την εκφορά ενός εκ-
φωνήματος. Τρίτον, υπάρχει ένα αι-
σθητηριακό-κινητικό και ακουστικό
μέρος, που περιλαμβάνει τον κινητικό
προγραμματισμό και την κινητική μά-
θηση των πραγματικών ακολουθιών
της φυσικής κίνησης σε μια ευρεία
ποικιλία φωνολογικών πλαισίων. Η κι-
νητική παραγωγή στη φωνητική οδό,
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έπειτα, δημιουργεί τις ακουστικές δο-
νήσεις, που ταξιδεύουν μέσω του αέ-
ρα και φτάνουν στα αυτιά των ακροα-
τών μας. Αυτή η σύντομη περιγραφή
των διεργασιών, που επιφέρουν της
αρθρωτική παραγωγή, είναι εξαιρετι-
κά απλοποιημένη.

Αυτός ο αδρός διαχωρισμός της
αρθρωτικής διεργασίας σε βιολογικά,
γνωστικά-γλωσσολογικά και αισθητη-
ριακό-κινητικά μέρη φέρει μαζί του
αρκετές σημαντικές επιπτώσεις. Πρώ-
τον, ο κλινικός πρέπει να είναι προ-
ετοιμασμένος, να αξιολογήσει και να
θεραπεύσει οποιαδήποτε ή όλες τις
πλευρές της διεργασίας σε έναν πε-
λάτη. Οι Bernthal, Bankson και Flipsen
(2013) αναφέρουν ότι, οι διαταραχές
ομιλητικών ήχων μπορεί να είναι κινη-
τικά βασιζόμενα λάθη (η ικανότητα
παραγωγής ενός ήχου-στόχου δεν πε-
ριέχεται στο ρεπερτόριο των κινητι-
κών δεξιοτήτων του πελάτη) ή ότι η
διαταραχή ήχου μπορεί να είναι γνω-
στικά ή γλωσσολογικά βασιζόμενη (ο
πελάτης μπορεί να παράγει έναν ήχο,
αλλά δεν χρησιμοποιεί τον ήχο σε κα-
τάλληλα πλαίσια). Η διαφοροδιάγνω-
ση μιας κινητικά από μία γλωσσολογι-
κά βασιζόμενη διαταραχή δεν είναι
πάντα εύκολη. Μία διαταραχή μπορεί
να γίνεται αντιληπτή ως κυρίως κινητι-
κή ή γλωσσολογική, αλλά η παρέμβα-
ση, συνήθως, περιλαμβάνει στοιχεία
και από τις δύο. Τονίζουν ότι, παρόλο
που είναι βολικό, να διχοτομούμε τις
κινητικές/αρθρωτικές και γλωσσολογι-
κές/φωνολογικές πλευράς των περισ-
σοτέρων διαταραχών ομιλητικών
ήχων για σκοπούς οργάνωσης, η φυ-
σιολογική χρήση ήχων περιλαμβάνει
τόσο την παραγωγή των ήχων σε ένα

κινητικό επίπεδο, όσο και την χρήση
τους σε συνδυασμό με τους κανόνες
της γλώσσας.

Οι λανθασμένες αρθρώσεις μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν με δια-
φόρους τρόπους. Ιστορικά, οι λογο-
παθολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει τις
παραδοσιακές κατηγορίες: (1) αντικα-
τάσταση ενός ήχου με έναν άλλο
(“θούπα” αντί για “σούπα”), (2) απα-
λοιφή ενός ήχου (“πίτι” αντί για “σπί-
τι”), (3) αλλοίωση ενός ήχου (μη τυπι-
κή παραγωγή ενός ήχου), και (4) προ-
σθήκη ενός ήχου (“μπελέ” αντί για
“μπλε”). Αυτές οι ιστορικές κατηγο-
ρίες έχουν παραμείνει, επειδή, πράγ-
ματι, περιγράφουν τις περισσότερες
αρθρωτικές αποκλίσεις. Εάν υπάρχει
κάποιο ελάττωμα σε αυτές τις κατη-
γορίες, είναι το γεγονός ότι δεν είναι
αρκετά συγκεκριμένες. Ο κλινικός
πρέπει να πει περισσότερα από το “το
παιδί έχει αντικαταστάσεις και απα-
λοιφές στην ομιλία του.” Χρειάζεται
να γνωρίζουμε ποιοι ήχοι αντικαθί-
στανται με άλλους, πόσο συχνά και
σε ποια πλαίσια. Το ίδιο μπορούμε να
πούμε και για τις αλλοιώσεις, τις απα-
λοιφές και τις προσθήκες. Ένα άλλο
παράδειγμα του πόσο επιφανειακές
είναι οι ιστορικές κατηγορίες, είναι ότι
δεν υποδηλώνουν ποιο μέρος της αρ-
θρωτικής διεργασίας επηρεάζεται.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να διακρίνου-
με από την κατηγορία της αντικατά-
στασης, εάν το λάθος σχετίζεται με
ανεπάρκειες στο αισθητηριακό-κινητι-
κό ή στο γλωσσολογικό/φωνολογικό
σύστημα του πελάτη. Η παραδοσιακή
ταξινόμηση, ωστόσο, είναι ένα καλό
σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση
των διαταραχών ομιλητικών ήχων.
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Μπορούμε, έπειτα, να αξιολογήσουμε
περαιτέρω και να επιχειρήσουμε, να
προσδιορίσουμε την μεταβλητότητα
της επίδοσης σε συγκεκριμένα φωνο-
λογικά πλαίσια, καθώς και τους τρό-
πους, με τους οποίους η λανθασμένη
άρθρωση ποικίλει σε εκφωνήματα με
διαφορετικές γλωσσολογικές πολυ-
πλοκότητες.

Τα αρθρωτικά λάθη μπορούν, επί-
σης, να διαχωριστούν στις κατηγορίες
οργανικών (κάποιο φυσικό αίτιο επι-
φέρει τη λανθασμένη άρθρωση) και
λειτουργικών λαθών (χωρίς εμφανές
οργανικό αίτιο). Ο δεύτερος όρος
έχει υποστεί κριτική^ ο όρος λειτουρ-
γικός είναι, απλά, μία “διάγνωση από
προεπιλογή.” Η διάγνωση των οργανι-
κών απαιτεί κάποια θετική ένδειξη ορ-
γανικότητας, ενώ η διάγνωση των λει-
τουργικών δεν απαιτεί κάποια θετική
ένδειξη. Η ταξινόμηση των λειτουργι-
κών γίνεται, μόνο, όταν υπάρχει έλλει-
ψη ενδείξεων οργανικότητας. Οι λέ-
ξεις, που συνδέονται πιο συχνά με την
κατηγορία των λειτουργικών, είναι μα-
θημένο ή συνήθεια. Παρόλο που η κα-
τηγορία των λειτουργικών έχει υπο-
στεί κριτική δικαιολογημένα, συνεχίζει
να χρησιμοποιείται ευρέως για την
πλειοψηφία των αρθρωτικών διαταρα-
χών, που δεν έχουν σημαντική, διατη-
ρούμενη οργανική βάση και όταν η
θεραπεία είναι συμπεριφορική. Μελ-
λοντική έρευνα μπορεί να αποκαλύψει
δυσδιάκριτες οργανικές ή συμπεριφο-
ρικές διαφορές σε αυτά τα άτομα. Η
αξιολόγηση των οργανικά βασιζόμε-
νων αρθρωτικών διαταραχών, όπως η
δυσαρθρία και η απραξία, θα συζητη-
θούν στο Κεφάλαιο 9, για τις κινητικές
διαταραχές ομιλίας. Αυτό το κεφά-

λαιο εστιάζει στις διαταραχές ομιλητι-
κών ήχων, που δεν έχουν εμφανές ορ-
γανικό μέρος. Όπως αναφέρθηκε νω-
ρίτερα, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο
φωνολογική διαταραχή, για να ανα-
φερθούμε σε λειτουργικές περιπτώ-
σεις, που αφορούν πολλαπλά φωνο-
λογικά λάθη, κυρίως λόγω γλωσσολο-
γικών παραγόντων. Ο όρος αρθρωτι-
κή διαταραχή θα διατηρηθεί μόνο για
πελάτες, οι οποίοι αρθρώνουν λανθα-
σμένα μόνο ένα ή δύο φωνήματα, το
οποίο μπορεί να σχετίζεται περισσό-
τερο με μαθημένα κινητικά πρότυπα,
με την πάροδο ενός μεγάλου χρονι-
κού διαστήματος.

Μια άλλη επίπτωση μιας πολυμε-
ρούς αντίληψης της άρθρωσης είναι
ότι, καμία μέτρηση δεν είναι, επί του
παρόντος, ικανή να εξετάσει επαρκώς
όλα τα τμήματα αυτής της πολύπλο-
κης διεργασίας. Είναι αφελές, να πι-
στεύουμε ότι, η χορήγηση μιας παρα-
δοσιακής δοκιμασίας άρθρωσης και
ενός στοματοπροσωπικού ελέγχου εί-
ναι όλα όσα χρειάζονται, για να διε-
ξαχθεί μια πλήρης αξιολόγηση της
αρθρωτικής συμπεριφοράς. Η αρθρω-
τική διεργασία είναι, απλά, τόσο πο-
λύπλοκη και ο πληθυσμός με διατα-
ραχές τόσο ετερογενής, που δεν μπο-
ρούμε να βασιστούμε σε μία ή δύο τυ-
πικές δοκιμασίες. Ανεξάρτητες και
συσχετιστικές αναλύσεις θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν, για να παρέ-
χονται συμπληρωματικές πλευρές του
φωνολογικού συστήματος ενός παιδι-
ού. Η ανεξάρτητη ανάλυση, απλά, πε-
ριγράφει τις παραγωγές ενός παιδι-
ού, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά,
τα τμήματα και τα σχήματα των συλ-
λαβών, που παρουσιάζονται, πραγμα-
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τικά, στο δείγμα ομιλίας. Η συσχετι-
στική ανάλυση επιχειρεί να τονίσει τις
παραγωγές ενός παιδιού και να τις
συγκρίνει με τυπικά, ηλικιακά-κατάλ-
ληλα (ή ενήλικα) μοντέλα “σωστών”
παραγωγών ομιλητικών ήχων. Συνή-
θως, ο λογοπαθολόγος, ο οποίος
ασχολείται με βρέφη και νήπια, τα
οποία μπορεί να μην χρησιμοποιούν
την γλώσσα για επικοινωνία, θα χρη-
σιμοποιήσει ανεξάρτητη ανάλυση των
φωνητικών παραγωγών του παιδιού.
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και ανα-
πτύσσουν ένα γλωσσολογικό σύστη-
μα, διεξάγονται συσχετιστικές αναλύ-
σεις, για να συγκριθούν οι παραγωγές
του παιδιού με ενήλικα πρότυπα
(Bernthal, Bankson και Flipsen, 2013).

Σε αυτό το κεφάλαιο, τονίζουμε τη
σημασία του να γνωρίζουμε που να
κατευθυνθούμε και τι να κάνουμε, για
να αποκομίσουμε πληροφορίες σχετι-
κά με πλευρές της άρθρωσης, που
αποκαλύπτονται ως προβληματικές,
από την αρχική εξέταση. Όπως με
οποιονδήποτε τομέα διαταραχής, κα-
νένα κεφάλαιο δεν μπορεί, πιθανόν,
να πει σε έναν φοιτητή πώς να τα κά-
νει όλα τέλεια. Ο στόχος μας είναι,
απλά, να ενημερώσουμε τους κλινι-
κούς σχετικά με τα ενδεχόμενα, που
προκύπτουν στην αξιολόγηση των
διαταραχών ομιλίας.

ΕΦΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Πριν συζητήσουμε την αξιολόγηση
των διαταραχών ομιλητικών ήχων, θα
θέλαμε να εισάγουμε τον κλινικό σε

ορισμένα σημαντικά κομμάτια της βι-
βλιογραφίας. Στην πραγματικότητα,
υπάρχουν περισσότεροι τομείς, που
μπορούν να ληφθούν υπόψη, αλλά
αυτοί οι εφτά φαίνεται, σε εμάς, να εί-
ναι σημαντικά προαπαιτούμενα για
την πραγματοποίηση μιας διαγνωστι-
κής αξιολόγησης.

1. Γνώσεις της ανατομίας και της
φυσιολογίας του μηχανισμού ομιλίας.
Πριν επιχειρήσει, να πραγματοποιήσει
μια αρθρωτική αξιολόγηση, ο κλινικός
θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειω-
μένος με τον φυσιολογικό στοματικό
μηχανισμό. Οι περισσότεροι φοιτητές
αποκτούν αυτές τις γνώσεις στην
προπτυχιακή εκπαίδευση.

2. Γνώσεις φωνητικής. Είναι διαφο-
ρετικό πράγμα, να γνωρίζεις την ανα-
τομία και τη φυσιολογία του φωνητι-
κού μηχανισμού, και αρκετά διαφορε-
τικό, να γνωρίζεις το πώς ο μηχανι-
σμός παράγει, στην πραγματικότητα,
την ποικιλία των ήχων των συμφώνων
και των φωνηέντων οποιασδήποτε
γλώσσας. Πέρα από τις γνώσεις της
αρθρωτικής φωνητικής, ο κλινικός
πρέπει να έχουν καλά ανεπτυγμένες
δεξιότητες της φωνητικής μεταγρα-
φής. Αυτή η εξειδίκευση είναι σημαν-
τική, με σκοπό να καταγραφούν οι πα-
ραγωγές ενός πελάτη με ακρίβεια, για
μετέπειτα ανάλυση. Οι αξιόπιστες δε-
ξιότητες φωνητικής μεταγραφής είναι
ιδιαίτερα σημαντικές, για να επιτευχ-
θεί η φωνολογική ανάλυση. Μεταξύ
των κλινικών πηγών, που παρέχονται
στο Παράρτημα Β, περιέχεται και
ένας πίνακας του Διεθνούς Φωνητικού
Αλφάβητου, με τον τόπο και τον τρό-
πο άρθρωσης των συμφώνων και των
φωνηέντων της Ελληνικής γλώσσας.

Κεφάλαιο 6. Αξιολόγηση Διαταραχών Ομιλητικών Ήχων 305



3. Γνώσεις της φωνολογικής ανά-
πτυξης. Ένας βασικός στόχος της
διάγνωσης είναι η σύγκριση της αρ-
θρωτικής επίδοσης ενός παιδιού με
τη συμπεριφορά άλλων παιδιών, στην
ίδια ηλικιακή κλίμακα. Με αυτό τον
τρόπο, μπορούμε να πούμε εάν οι
λανθασμένες αρθρώσεις ενός παιδιού
είναι αναπτυξιακές, κατά βάση ή είναι
κλινικά σημαντικές. Ο κλινικός θα
πρέπει να εξοικειωθεί με τρεις, τουλά-
χιστον, ερμηνείες της αρθρωτικής
ανάπτυξης, πριν πραγματοποιήσει μια
αξιολόγηση.

Τα περισσότερα κανονιστικά δεδο-
μένα, που είναι διαθέσιμα από τον 20ο

αιώνα, είναι παραδοσιακά προσανα-
τολιζόμενες μελέτες της φωνημικής
παραγωγής λέξεων παιδιών, με τον
στόχο-ήχο σε αρχική, μεσαία και τελι-
κή θέση. Παρόλο που οι διαφορές
στον ερευνητικό σχεδιασμό αφορού-
σαν αυτό, που θεωρούνταν κατάκτη-
ση, περιστασιακή χρήση ή άρτια εκ-
μάθηση ήχου, αυτό το κομμάτι εργα-
σίας παραμένει χρήσιμο σε γονείς,
παιδιάτρους και λογοπαθολόγους. Η
Εικόνα 6-1 είναι ένα παράδειγμα κα-
νονιστικών δεδομένων ανάπτυξης
συμφώνων. Οι περισσότερες λανθα-
σμένες αρθρώσεις σε παιδιά με φω-
νολογικές διαταραχές αφορούν τα
σύμφωνα, έτσι μόνο τα δεδομένα
ανάπτυξης συμφώνων παρουσιάζον-
ται εδώ. Τα φωνήεντα αναπτύσσονται,
συνήθως, έως την ηλικία των 3 με 3 ½
ετών (Bernthal, Bankson και Flipsen,
2013^ McGowan, McGowan, Denny, &
Nittrouer, 2014). Αυτό δεν σημαίνει
ότι, τα φωνήεντα δεν περιλαμβάνον-
ται ποτέ στη φωνολογική διαταραχή ή
ότι τα φωνήεντα κατακτώνται εύκολα.

Τα περισσότερα παιδιά προσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας, που βλέπει
ένας λογοπαθολόγος, θα έχουν δυ-
σκολία, κυρίως, με τα σύμφωνα και
αυτό αντανακλάται από το περιεχόμε-
νο των περισσοτέρων δοκιμασιών άρ-
θρωσης. Εάν το παιδί είναι πολύ μι-
κρό ή παρουσιάζει μια διαταραχή ομι-
λητικών ήχων, ωστόσο, οι κλινικοί θα
ενδιαφερθούν και για την αξιολόγηση
των φωνηέντων. Τα προγράμματα
πρώιμης παρέμβασης αφορούν βρέ-
φη από τη γέννηση έως την ηλικία
των 2 ετών και αυτά τα παιδιά, πιθα-
νόν, χρησιμοποιούν περισσότερα φω-
νήεντα, από ότι σύμφωνα στις παρα-
γωγές τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο κλινικός θα θελήσει, να πραγματο-
ποιήσει μια περιεκτική αξιολόγηση
των φωνηέντων και των διφθόγγων,
για να προσδιορίσει την παρουσία
διαταραχών στα φωνήεντα (Ball &
Gibbon, 2012).

Πρόσθετα στα δεδομένα για την
ανάπτυξη των μεμονωμένων συμφώ-
νων, υπάρχουν ορισμένες μελέτες για
την κατάκτηση των συμφωνικών συμ-
πλεγμάτων. Για παράδειγμα, οι McLe-
od, Van Doorn και Reed (2001) εξέτα-
σαν την βιβλιογραφία των τελευταίων
70 χρόνων για την κατάκτηση και πε-
ριγράφουν την κατάκτηση των συμ-
φωνικών συμπλεγμάτων στην παιδική
ηλικία. Οι συγγραφείς συνοψίζουν αυ-
τή τη βιβλιογραφία σε 10 γενικεύσεις
σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία,
που μπορεί να είναι χρήσιμες στους
κλινικούς για τις αποφάσεις αξιολόγη-
σης και θεραπείας.

Ένας δεύτερος τύπος αναπτυξια-
κών δεδομένων αφορά την κατάκτηση
διακριτών χαρακτηριστικών. Σύμφωνα
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ΕΙΚΟΝΑ 6-1
Εκτιμήσεις Μέσης Ηλικίας και Ανώτερα Όρια Ηλικίας της Συνήθους Παραγωγής Συμφώνων. Η Σταθερή
Μπάρα Αντιστοιχεί στην Έναρξη Κάθε Ήχου στη Μέση Ηλικία Συνήθους Άρθρωσης^ Σταματά στο Ηλικιακό
Επίπεδο, στο Οποίο το 90% Όλων των Παιδιών Παράγουν Συνήθως τον Ήχο.
Πηγή: Prather, Hedrick, & Kern, C. (1975). Articulation development in children aged 2 to 4 years. Journal of
Speech and Hearing Disorders, 40, 179-191. Χρήση με άδεια από American Speech-Language-Hearing As-
sociation, Rockville, MD.


