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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γλώσσα αποτελεί το κύριο συστατικό της ανθρώπινης
επικοινωνίας όπου μια εκδήλωσή της είναι η ομιλία. Η
γλωσσική και επικοινωνιακή ανάπτυξη ακολουθεί μια
αυτόνομη πορεία. Σε κάποια άτομα αυτή η πορεία δεν
εξελίσσεται και διαταράσσεται.

Σύμφωνα με την ASHA (1993), ως διαταραχές επικοινωνίας
ορίζονται <<η διαταραχή στην ικανότητα λήψης, αποστολής
επεξεργασία και κατανόηση λεκτικών εννοιών>>. Στις
Διαταραχές επικοινωνίας ανήκουν ο Αυτισμός και η Ειδική
Γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ) όπου παρακάτω θα δούμε τα
χαρακτηριστικά τους, τη σύγκρισή τους και τα επικοινωνιακά
ελλείμματα πως επιδρούν στην καθημερινότητα.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΑΥΤΙΣΜΟ

Ο Αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία
χαρακτηρίζεται από ελλείματα στην κοινωνική
αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Επιπρόσθετα εμφανίζεται
δυσκολία σε γλωσσικούς τομείς όπως η φωνολογία, η
μορφοσύνταξη, η σημασιολογία και η πραγματολογία.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η δυσκολία στους γλωσσικούς
τομείς σχετίζεται με πρώιμες επικοινωνιακές ικανότητες
όπως η από κοινού εστίαση προσοχής που σηματοδοτεί την
αρχή της επικοινωνιακής πρόθεσης. Η από κοινού εστίαση
της προσοχής έχει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της
γλώσσας μέσω της κατανόησης, της διυποκειμενικής φύσης
της γλώσσας και των κοινωνικών συναλλαγών.

Ακόμα, η δυσκολία των ατόμων με αυτισμό στην
επικοινωνία συσχετίζεται με τη καθυστερημένη ανάπτυξη της
Θεωρίας Του Νου. Η Θεωρία αναφέρεται στην έμφυτη
ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις
(επιθυμίες, συναισθήματα, προθέσεις, συμπεριφορές) και
εμφανίζεται νωρίς στην ανάπτυξη παίζοντας ρόλο στην
κοινωνική μάθηση και γλωσσική ανάπτυξη. Μελέτες έχουν
δείξει ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να
κατανοήσουν νοητικές καταστάσεις, συμπεριφορές και να
αλληλοεπιδράσουν κοινωνικά λόγω έλλειψης της Θεωρίας
του Νου.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Η ΕΓΔ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που διαταράσσει
την ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Η ΕΓΔ σύμφωνα με το
DSM-IV αντιστοιχεί σε τρεις επικοινωνιακές διαταραχές την
Εκφραστική Γλωσσική Διαταραχή, τη Μεικτή Προσληπτική
και τη Φωνολογική Διαταραχή.

Τα παιδιά με ΕΓΔ εμφανίζουν δυσκολίες στη φωνολογία, στη
μορφοσύνταξη, στη σημασιολογία και στην πραγματολογία
με επικοινωνιακές δυσκολίες που βασίζονται στην αδυναμία
χρήσης της γλώσσας. Οι γλωσσικές ικανότητες παίζουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί
αποδίδουν το έλλειμα στη γραμματική ενώ άλλες σε
γνωστικές δεξιότητες. Οι γραμματικές προσεγγίσεις
αποδίδουν το έλλειμα γενετικά προσδιορισμένο σε τομείς της
γραμματικής ενώ οι επεξεργαστικές προσεγγίσεις σε
μειωμένη επεξεργαστική ικανότητα που περιλαμβάνει την
προσοχή, τις νοητικές λειτουργίες και τα κίνητρα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΓΔ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Αρκετές φορές αυτές οι δυο διαταραχές συγχέονται και

τίθεται το θέμα διαφοροδιάγνωσης ή συνοσυρότητας. Το
ερώτημα είναι υπάρχει συνοσυρότητα ή μοιράζονται κοινούς
αιτιολογικούς παράγοντες;

Η Bishop (2003) τις θεωρεί ως δύο διαταραχές με κάποια
κοινά χαρακτηριστικά. Τα παιδιά με ΕΓΔ εντοπίζουν τις
δυσκολίες τους πρωτίστως σε γλωσσικούς τομείς και
δευτερευόντως στην πραγματολογία ενώ στον αυτισμό το
κύριο χαρακτηριστικό είναι τα ελλείμματα στην πραγματολογία.

Μελέτες των Sigmanν & Capps (1997) μεταξύ των δύο
διαταραχών έδειξαν ότι οι τομείς της φωνολογίας, της
σημασιολογίας και του μορφοσυντακτικού είναι εξίσου
ελλιπής με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ίδιες γλωσσικές
διαταραχές.

Σε άλλες μελέτες για τις πραγματολογικές ικανότητες τα
παιδιά με αυτισμό είχαν μεγαλύτερη δυσκολία από τα παιδιά
με ΕΓΔ. Η Bishop (2003) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στις
δύο διαταραχές υπάρχουν γενετικές συσχετίσεις και πως οι
πραγματολογικές ικανότητες που εμφανίζονται στον αυτισμό
δεν είναι αλληλεξαρτώμενες με τις γλωσσικές διαταραχές.
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Παρατηρείται ότι ο Αυτισμός με Την Ειδική Γλωσσική
Διαταραχή είναι διαταραχές με ελλειμματική επικοινωνία. Τα
ελλείματα στην επικοινωνία οδηγούν σε δυσκολίες στην
κοινωνικοποίηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη σχολική
επίδοση και στην ένταξη των ατόμων αυτών .

Σε μελέτες για την ΕΓΔ σημειώθηκε ο αυξημένος κίνδυνος
των ατόμων αυτών να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν σε
κοινωνικές δεξιότητες λόγω των γλωσσικών δυσκολιών τους.
Στη διαχρονική μελέτη της Ιowa που εξετάστηκαν άτομα με
γλωσσικές δυσκολίες στο νηπιαγωγείο και στην εφηβεία,
παρατηρήθηκαν χαμηλές επιδόσεις στην κοινωνική
αλληλεπίδραση.

Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν παρόμοιες δυσκολίες ως
προς την κοινωνικότητά τους με τα προβλήματα να
αυξάνονται στην εφηβεία. Τα άτομα αυτά έχουν κίνδυνο
απόρριψης και κοινωνικής απομόνωσης λόγω της δυσκολίας
τους στις κοινωνικές δεξιότητες.

Συμπερασματικά, τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο με
επικοινωνιακές δυσκολίες που εντοπίζονται σε κάποιους
γλωσσικούς τομείς έχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν
δυσκολίες στη μάθηση, διαταραχές στη κοινωνικότητα και τη
συμπεριφορά τους. Όπως έχει αποδειχθεί από μελέτες, η
πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει
προσφέρει θετικά αποτελέσματα στη γνωστική και γλωσσική
ανάπτυξη. Τα παραπάνω μας οδηγούν στην αναγκαιότητα
της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αποκατάστασης
των ατόμων αυτών.
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