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Πρόλογος 

 

Η κοχλιακή εμφύτευση αποτελεί μέχρι σήμερα, τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο 

αποκατάστασης της ακοής νηπίων με προβλήματα ακοής. Στόχος μιας επιτυχημένης 

τοποθέτησης του εμφυτεύματος αποτελεί, η διαμέσου των ακουστικών ερεθισμάτων, 

επαύξηση της αντιληπτικής ικανότητας για τη κατάκτηση της ομιλίας πρώτα και έπειτα 

ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών αυτών. Η μελέτη όμως της ομιλίας των νηπίων τόσο 

τυπικής ανάπτυξης όσο και νηπίων με κοχλιακά εμφυτεύματα δεν είναι μια εύκολη 

υπόθεση μιας και τα παραδοσιακά γλωσσολογικά εργαλεία ανάλυσης που βασίζονται στον 

ενήλικο λόγο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία για την αξιόπιστη περιγραφή 

του νηπιακού λόγου (Oller, 2000).  

Σήμερα, 35 χρόνια μετά τις έρευνες των Stark (1980) και Oller (1980) περί της 

συσχέτισης της προγλωσσικής ομιλίας με τον ενήλικο λόγο για την τυπική ανάπτυξη, η 

διεθνής έρευνα επεκτείνει τα συμπεράσματα αυτών και σε πληθυσμούς με διαταραγμένο 

λόγο όπως τα νήπια με προβλήματα ακοής. Όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκαν αρκετά 

μοντέλα για την όσο το δυνατό ακριβέστερη ανάλυση του νηπιακού λόγου, θέτοντας 

διάφορα χρονολογικά στάδια και ταξινομήσεις των παραγόμενων πρωτοεκφωνημάτων των 

νηπίων. Πρόσφατα εμφανίστηκαν νέα μοντέλα περιγραφής του νηπιακού λόγου 

εντάσσοντας στη μεθοδολογία τους και τη παράμετρο της κλινικής λειτουργικότητας, 

δίνοντας έτσι μια πιο συνοπτική εικόνα από τα παλαιότερα αναπτυξιακά μοντέλα. Παρείχαν 

έτσι, περισσότερες διευκρινήσεις για την ταξινόμηση των αυθόρμητων παραγωγών των 

νηπίων, κάτι που απέφευγαν να κάνουν τα παλαιότερα μοντέλα, τα οποία έδιναν έμφαση 

περισσότερο στην ανάγκη ύπαρξης κανόνων και αρχών περιγραφής των 

πρωτοεκφωνημάτων και όχι στην εξαντλητική περιγραφή της ταξινόμησης κάθε 

πρωτοεκφωνήματος. 

Η σημασία της μελέτης της προγλωσσικής ομιλίας έχει πλέον μεγάλη διαγνωστική 

αξία, διότι αποτελεί την πρόγνωση της μετέπειτα γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού 

(Okalidou, 2014). Προάγγελος αυτής της ανάπτυξης κατά την προγλωσσική ομιλία αποτελεί 

το βάβισμα και ειδικότερα οι παραγωγές του κανονιστικού βαβίσματος, ως ένας τύπος εκ 

των δομών της προγλωσσικής ομιλίας των νηπίων. Σύμφωνα μάλιστα με τους Oller, Eilers, 

Neal και Schwartz (1999) η αργή εμφάνιση των δομών του κανονιστικού βαβίσματος 
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σχετίζεται με την διάγνωση γλωσσικών διαταραχών όπως, η δυσαρθρία, η απραξία, 

φωνολογικές διαταραχές ή ακόμα και με την ύπαρξη προβλημάτων ακοής ή και αυτισμού. 

Η παρούσα μελέτη διαιρείται σε τέσσερα Κεφάλαια. Το πρώτο Κεφάλαιο αφορά το 

Θεωρητικό Πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα διατριβή καθώς και έννοιες οι 

οποίες πρέπει να εξηγηθούν προκειμένου να μπούμε το κυρίως μέρος της παρούσας 

μελέτης. Το δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζει άλλες μελέτες πάνω στη παραγωγή της ομιλίας, 

μέσα από τα ευρήματα άλλων συναφών ερευνών οι οποίες αφορούν τόσο την τυπική 

ανάπτυξη όσο και τον ειδικό πληθυσμό των νηπίων με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μάλιστα 

γίνεται μια ειδική αναφορά στα χαρακτηριστικά της ομιλίας των νηπίων μέσα στο πρώτο 

χρόνο ζωής, μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την μετέπειτα ανάπτυξη της ομιλίας και της 

γλώσσας. Τα επόμενα δύο Κεφάλαια της Μεθοδολογίας και των Αποτελεσμάτων 

αποτελούνται από δύο μέρη το κάθε ένα. Έτσι, το Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας χωρίζεται 

στο Μέρος 1 της Συλλογής των Δεδομένων και στο Μέρος 2 της Ανάλυσης αυτών. Το 

Κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων χωρίζεται στο Μέρος 1 της Πιλοτικής Μελέτης και στο Μέρος 

2 της Βασικής Έρευνας (Περιγραφική Στατιστική, Συγκρίσεις μεταξύ ομάδων που 

συμμετεχείχαν και τις Εσωτερικές Συγκρίσεις μέσα σε κάθε ομάδα). Στο τέλος δε, του 

δεύτερου αυτού μέρους υπάρχει μια ειδική υποενότητα που εμπεριέχει συνοπτικά τα 

ευρήματα της διατριβής, η Σύνοψη Αποτελεσμάτων (2.4). Το τελευταίο τέταρτο Κεφάλαιο 

αφορά την Συζήτηση και τα Συμπεράσματα. Παρατίθενται επίσης, παραρτήματα τόσο με 

Πίνακες από αποτελέσματα, περιγραφικής στατιστικής κτλ. όσο και παραρτήματα για τις 

δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, τους 

κανόνες σωστής καταγραφής με τους οποίους εφοδιάστηκαν οι γονείς και τέλος το έντυπο 

συγκατάθεσης των συμμετεχόντων. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω καταρχήν την ευγνωμοσύνη μου στην 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επόπτρια αυτής της Διδακτορικής Διατριβής κα. Αρετής 

Οκαλίδου τόσο για την ανάθεση του θέματος, όσο και για την άψογη συνεργασία μας στα 

πλαίσια πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και του απαιτητικού προγράμματος 

υποτροφίας Ηράκλειτος ΙΙ, την οποία αυτή η Διατριβή έλαβε. Χωρίς τη βοήθεια και 

καθοδήγησή της σε κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας, αυτή η διατριβή δεν θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί. 
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Η ομαλή πορεία αυτής της διατριβής οφείλεται και στον Ομότιμο Καθηγητή της ΩΡΛ 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης κ.Βίκτωρ Βιτάλ, η 

συνεργασία του οποίου ήταν καθοριστική τόσο για την εύρεση του κατάλληλου δείγματος 

όσο και την ομαλή πορεία του προγράμματος υποτροφίας που έλαβα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Αντώνη Μποτίνη για την καθοδήγησή του, αλλά 

και την συνεργασία του στο πρόγραμμα Ηράκλειτος. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον κ.Γεώργιο Κυριαφίνη, Επιμελητή Β’ της ΩΡΛ Κλινικής του 
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Περίληψη 

Η μελέτη της φωνοπροσωδιακής δομής της αυθόρμητης ομιλίας νηπίων με 

κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελεί μια νέα προσπάθεια για την καταγραφή και ανάλυση 

του ανώριμου λόγου με στόχο διαγνωστικό και παρεμβατικό. Η μελέτη αυτή της 

προγλωσσικής ομιλίας των νηπίων, τόσο τυπικής ανάπτυξης, όσο και νηπίων με 

κοχλιακά εμφυτεύματα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση μιας και τα παραδοσιακά 

γλωσσολογικά εργαλεία ανάλυσης που βασίζονται στον ενήλικο λόγο δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ευκολία για την αξιόπιστη περιγραφή του νηπιακού λόγου. 

Συνεπώς, η παρούσα διατριβή προχώρησε στην ανάλυση του νηπιακού λόγου μέσω των 

εργαλείων της ακουστικής και ακροατικής ανάλυσης, καθώς και την υιοθέτηση αρχών 

του υποφωνολογικού μοντέλου του Oller (2000) για την αξιόπιστη περιγραφή του 

νηπιακού λόγου. Η καινοτομία της διατριβής έγκειται στο γεγονός της ανάλυσης του 

νηπιακού λόγου μέσω των πρωτοεκφωνημάτων τυπικής ανάπτυξης αλλά και νηπίων με 

κοχλιακά εμφυτεύματα συμβάλλοντας τόσο στην διεθνή βιβλιογραφία όσο και στην 

σημαντικά υπολειπόμενη ελληνική. 

Μέσα από την διεθνή έρευνα έχει γίνει πλέον γνωστό πως οι προσωδιακές 

διακυμάνσεις αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό της επικοινωνίας του νηπίου είτε 

κατά την αντίληψη είτε κατά την παραγωγή του λόγου. Συνεπώς θεωρήθηκε σκόπιμο 

στην παρούσα διατριβή να πραγματοποιηθεί ανάλυση της προσωδίας των 

πρωτοεκφωνημάτων, τα οποία κυριαρχούν κατά την νηπιακή ομιλία. Η ανάλυση αυτή 

πραγματοποιήθηκε μέσω των προσωδιακών χαρακτηριστικών της διάρκειας και του 

τονικού ύψους των πρωτοεκφωνημάτων. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της διατριβής 

ήταν α) να καταγραφούν οι δομές του κανονιστικού βαβίσματος σε βρέφη και παιδιά 

πρώτης νηπιακής ηλικίας με κοχλιακό εμφύτευμα ως προς τη συλλαβική ακολουθία 

συμφώνων και φωνηέντων, β) να γίνει ανάλυση του εύρους της προσωδιακής 

διακύμανσης των πρωτοεκφωνημάτων του κανονιστικού κυρίως βαβίσματος, γ) να γίνει 

ανάλυση της παραγόμενης διάρκειάς τους, δ) να γίνει σύγκριση όλων των παραπάνω με 

ομάδα ελέγχου βρεφών τυπικής ανάπτυξης προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η 

τυπολογία της ανάπτυξης των πρωτοεκφωνημάτων σε παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα 

ακολουθεί μία αναπτυξιακή ή αποκλίνουσα, ιδιόμορφη πορεία και τέλος, ε) να γίνει 

σύγκριση των παιδιών με κοχλιακή εμφύτευση πριν από τα 2 έτη με αυτά που δέχτηκαν 
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το εμφύτευμα μετά τα 2 έτη, καθώς η βιβλιογραφία ανέφερε ότι προέκυπταν 

περισσότερα οφέλη από την κοχλιακή εμφύτευση στην πρώτη ομάδα παρά στη 

δεύτερη. 

Συνολικά έλαβαν μέρος τρία νήπια φυσιολογικής ακοής (ΦΑ) ηλικίας 0:8-1:1 

ετών και επτά νήπια με κοχλιακά εμφυτεύματα, με χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη 

των καταγραφών 1:10-4:0 έτη και μετεγχειρητική ηλικία από την έναρξη έως και το 

πέρας της μελέτης 0:0-1:3 έτη. Τα παιδιά επιλέχθηκαν ως υποψήφια για λήψη 

κοχλιακού εμφυτεύματος με βάση τα κριτήρια του πρωτοκόλλου της ΩΡΛ Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης ΑΧΕΠΑ. Δεν είχαν διαγνωστεί με άλλες 

αναπτυξιακές διαταραχές πλην της κώφωσης, προεγχειρητικά, τα παιδιά είχαν  PTA 95 -

110 dB ΗL και δεν ωφελήθηκαν από την χρήση απλών ακουστικών βοηθημάτων.Η δε 

μετεγχειρητική PTA κυμαίνονταν από 10-38 dBHL. Οι καταγραφές της αυθόρμητης 

ομιλίας πραγματοποιήθηκαν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού σε οικείο περιβάλλον 

(σπίτι), σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από αλληλεπίδραση με τους γονείς. Η 

ακουστική μετεγχειρητική ηλικία των καταγραφών των νηπίων με τα κοχλιακά 

εμφυτεύματα κάλυπτε και εκείνη των νηπίων τυπικής ανάπτυξης, καλύπτοντας τελικά 

το πρώτο έτος. Μετά την συλλογή των ηχητικών καταγραφών, ακολούθησε ακουστική 

ανάλυση του δείγματος μέσω κατάλληλου λογισμικού ανάλυσης της ομιλίας (Praat). 

Έτσι, μετρήθηκαν τόσο η διάρκεια των πρωτοεκφωνημάτων όσο και οι αντιθέσεις του 

τονικού ύψους. Ακολούθησε και η ταξινόμηση του πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων 

βασιζόμενη στον αριθμό των συλλαβών κάθε πρωτοεκφωνήματος, μέσω 

φασματογραφίας ευρείας ζώνης με στόχο την εύρεση του πλέον συχνού 

πρωτοεκφωνήματος στην ελληνική γλώσσα. Για την διεξαγωγή και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες ανωνυμίας και 

συγκατάθεσης των συμμετεχόντων. 

Κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σημειώθηκαν αρχικά πολύ ικανοποιητικά 

ποσοστά συμφωνίας μεταξύ των βαθμολογητών. Τα ευρήματα της παρούσας διατριβής 

έγκεινται α) στην καταγραφή τάσης των νηπίων με κοχλιακά εμφυτεύματα να παράγουν 

ΜΦ μεγαλύτερης διάρκειας σε σύγκριση με τα νήπια τυπικής ανάπτυξης. Το γεγονός 

αυτό θεωρήθηκε αδυναμία για τα νήπια με εμφυτεύματα μιας και η μικρή διάρκεια 

αποτελεί δείγμα μεγαλύτερης ωριμότητας των παραγωγών. Επίσης, β) η δισύλλαβη 

δομή ΣΦΣΦ βρέθηκε το πλέον συχνό πρωτοεκφώνημα της ομιλίας μέσα στο πρώτο έτος 
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μετεγχειρητικά είτε τα νήπια έλαβαν το εμφύτευμα πριν, είτε μετά τους 24 μήνες 

χρονολογικής ηλικίας. Το συμπέρασμα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με πορίσματα για 

την ελληνική γλώσσα μέσα όμως από την τυπική ανάπτυξη. Μάλιστα καταγράφηκε γ) η 

εμφάνιση της συλλαβικής δομής ΣΦ από τα πρώτα στάδια της προλεκτικής ομιλίας των 

παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα. Όσον αφορά δ) την προσωδιακή παράμετρο του 

τονικού ύψους όπως αυτή μελετήθηκε μέσα από την αντίθεση του τονικού ύψους (ΑΤΥ), 

βρέθηκε χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ των νηπίων τυπικής ανάπτυξης και των 

νηπίων ΚΕ1 (νωρίτερα εμφυτευμένη ομάδα) προτείνοντας πως η κοχλιακή εμφύτευση 

όταν γίνεται σε παιδιά κάτω των 2 ετών, μπορεί να συγκριθεί με τις επιδόσεις των 

παιδιών φυσιολογικής ακοής. Η αντίστοιχη ΑΤΥ της ομάδας ΚΕ2 βρέθηκε επίσης ίδια με 

εκείνη των νηπίων τυπικής ανάπτυξης, προτείνοντας ότι τα νήπια αυτά 

προσανατολίζονται στην υιοθέτηση γλωσσολογικών συμπεριφορών με βάση τις 

ιδιαιτερότητες της κυρίαρχης γλώσσας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες που 

σχετίζονται με την ωρίμανση (χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη των καταγραφών 

2:1-4:0 έτη).  

Σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες (Jakobson, 1941) που βασίζονταν βέβαια 

στην τυπική ανάπτυξη και ανέφεραν την ύπαρξη ασυνέχειας μεταξύ προγλωσσικών 

ήχων και εκείνων της μητρικής φωνολογίας, στην παρούσα διατριβή ε) καταγράφηκε 

ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών συλλαβικών τύπων πρωτοεκφωνημάτων. Το εύρημα 

αυτό αφορά το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους ανάπτυξης των νηπίων τυπικής και 

το πρώτο μετεγχειρητικό έτος των νηπίων με ΚΕ.  

Η ποσοτική ταξινόμηση των πρωτοεκφωνημάτων με την παράλληλη αξιολόγηση 

των υπερτεμαχιακών τους χαρακτηριστικών, μέσα από τις μεθόδους της ακροατικής και 

ακουστικής ανάλυσης, έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο σύγκρισης υψηλής 

αξιοπιστίας με τα νήπια φυσιολογικής ακοής αντίστοιχης ακουστικής εμπειρίας. Η 

σύγκριση αυτή έχει υψηλή διαγνωστική αξία για την απεικόνιση της εξέλιξης της 

ομιλίας νηπίων με διαταραγμένη ανάπτυξη. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να συμβάλλει 

μελλοντικά τόσο στη διαμόρφωση λογοπαθολογικών δοκιμασιών αξιολόγησης και 

παρεμβατικών πλαισίων για τους πληθυσμούς αυτούς (τα οποία δεν έχουν 

κατασκευαστεί μέχρι σήμερα για την ελληνική γλώσσα), όσο και στην διαμόρφωση 

εντός πληρέστερου ακοολογικού πλάνου αξιολόγησης της συμβολής των ΚΕ στην 

επικοινωνία των ληπτών. 
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Summary 

 
 

           The study of the phonoprosodic structure of spontaneous speech of infants wearing 

cochlear implants, comprises a fresh attempt for recording and analysing premature speech 

for diagnostic and interventional purposes. This study of prelinguistic speech both for 

typically developing infants as well as those with cochlear implants, does not consist of an 

easy task, since the traditional linguistic tools of analysis based on adult language cannot be 

used readily for the accurate description of adult speech. Therefore, the present Thesis 

proceeds to the analysis of infant speech through acoustical and auditory analysis, based on 

the principles of infraphonological model of Oller (2000). The innovation of the Thesis lies in 

the analysis of infant speech of protophones of typically developing and also of infants 

wearing cochlear implants, contributing both to international and to the substantially lacking 

Greek bibliography. 

            It is acknowledged nowadays that prosodic fluctuations consist of the basic 

communication characteristic of the infant, either during perception or production of 

speech. Consequently, for the purposes of the present Thesis, it was considered 

necessary to conduct an analysis of prosodic features of protophones, which dominate 

during infantile speech. Thisanalysiswasperformedthroughthe protophone prosodic 

characteristics of duration and pitch. Morespecifically, the particular objectives of the 

Thesis were a) to record the structures of canonical babbling in infants and children of 

very young age with cochlear implants in respect with the syllabic sequence of 

consonants and vowels, b) to analyse the range of prosodic fluctuations of protophones 

mainly of canonical babbling, c) to analyse their duration, d) to compare all the above 

features with a control group of typically developing infants in order to determine 

whether the trajectory of the protophone development in children with cochlear 

implants follows a normal or deviant, peculiar course and finally, e) to present a 

comparison between infants implanted before or after the 24 months of chronological 

age since older researches indicated that more benefits emerged from cochlear 

implantation to the first group rather than the second one. 

           Overall, three typically development infants (TD) participated, aged 0:8-1:1 and 

seven infants wearing cochlear implants, with chronological age at the beginning of 
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recordings 1:10-4:0 years and post implantation age from the beginning until completion 

of the study 0:0-1:3 years. The children were selected as candidates to receive a 

cochlear implant under the criteria of the ENT clinic protocol of the AHEPA University 

Hospital in Thessaloniki. They were not diagnosed with any other developmental 

disorder apart from deafness, pre-operatively, the children had PTA 95-110 dB ΗL and 

were not benefited from the use of simple acoustic devices. The recordings of 

spontaneous productions were performed through appropriate equipment in a familiar 

environment (home), at frequent periods of time through interaction with caregivers. 

The post implantation age of infants with cochlear implants were matched with the 

hearing age of typically developing infants, covering eventually the first year. Following 

data collection, acoustical analysis was performed through appropriate speech analysis 

software (Praat). Thus, both the duration and pitch differences of protophones were 

measured. Furthermore, the number of protophones was classified based on the 

number of syllables of each protophone type via wide band spectrography aiming at the 

identification of the most frequent use of protophone syllabic structure in the Greek 

language. For the completion and diffusion of the research results, all the rules of 

anonymity and consent forms of the participants were followed and gathered.  

            Concerning the results, very satisfactory rates of agreement among the raters 

were initially noted. The findings of the present Thesis indicated a) a tendency of infants 

with cochlear implants to produce isolated vowels of longer duration compared to 

typically developing peers. This fact was regarded as a weakness for infants with 

implants, since shorter duration comprises a sample of greater maturity of the speaker. 

In addition, b) the disyllable structure CVCV was found to be the most frequent 

protophone type of speech over the first year post-operatively, whether the infants 

received the implant before, or after 24 months of chronological age. This conclusion is 

in line with the outcomes for the Greek language, however, through typical 

development. Also, c) the appearance of the monosyllable structure of CV recorded 

since the beginning of the first stages of prelinguistic speech in children with cochlear 

implants.  d) There was no significant statistical difference between the mean pitch 

difference of typically developing infants and the CI1 infants (group with earlier 

implantation). This assumption suggests that when cochlear implantation is performed 

to children younger than 2 years old, it may be compared with the performance of 
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children with normal hearing. The respective mean pitch difference of the CI2 group was 

also found to be not significantly different from that of typically developing infants. This 

result suggests that these infants are destined to adopt linguistic behaviours based on 

the characteristics of the dominate language, while maturity-related factors should be 

taken into consideration (chronological age at the beginning of recordings 2:1-4:0 years). 

In contrast to previous studies based on typical development which argued for 

the existence of only one syllable type at each stage of prelinguistic speech, the present 

Thesis e) recorded simultaneous co-existence of multi-syllable types of protophones. 

This finding relates to the second half of the first year of development of typically 

developing infants and to the first post-operative year of infants with CIs. 

Quantitative classification of protophones with the parallel evaluation of their 

suprasegmental features, through the combination of acoustic and auditory analyses 

provides a new reliable perspective for comparisons between populations with similar 

hearing experience. These comparisons of high diagnostic value are able to equip us 

with new linguistic information about disordered speech. With their turn these 

information can positively contribute to the formation and design of new evaluation and 

intervention techniques useful to speech pathology (which have not been developed yet 

for the Greek language) and audiology. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί, πως η παρούσα μελέτη για την αναφορά στην ελληνική 

γλώσσα του αναπτυξιακού σταδίου του “Canonical Babbling” υιοθετεί τον όρο «Κανονιστικό 

Βάβισμα» και όχι «Κανονικό» όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό έως τώρα στην ελληνική. Ο 

λόγος είναι πως τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ, μέσω των σταδίων, των αρχών αλλά 

και κανόνων που έθεσαν, περιέγραψαν την τυπική-κανονική ανάπτυξη της προ-γλωσσικής-

ανώριμης ομιλίας. Σύμφωνα δε με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής: 

Κανονικός [kanonikόs]: Που είναι σύμφωνος με ένα πρότυπο, με ένα υπόδειγμα, που δεν 

παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτό. 

Κανονιστικός [kanonistikόs]: Που έχει σχέση με την επιβολή ενός νόμου ή κανονισμού, που 

ρυθμίζει. 

Συνεπώς, επειδή ο δεύτερος όρος «Κανονιστικό» περιέχει την επιβολή κανόνων 

θεωρήθηκε ορθότερη η χρήση του αντί του όρου «Κανονικό», για την περιγραφή του 

συγκεκριμένου σταδίου του βαβίσματος ως αναπτυξιακό στάδιο, μιας και οι αρχές του 

υποφωνολογικού μοντέλου του Oller, οι οποίες περιγράφουν την ανάπτυξη της ομιλίας ήδη 

από το προγλωσσικό στάδιο καθόρισαν κανόνες που διέπουν το σχηματισμό των κανονικά 

σχηματισμένων συλλαβών των πρωτοεκφωνημάτων. 

 

1.1 Η Ομιλία στον Πρώτο Χρόνο, Πρωτοεκφωνήματα 

 

Η ικανότητα επικοινωνίας αποτελείται από δύο αλληλεξαρτώμενες ικανότητες, η 

κατάκτηση των οποίων εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στην τυπική ανάπτυξη. Από την 

μια πλευρά η γλωσσική κατάκτηση (language acquisition), που ταυτίζεται σύμφωνα με τον 

Saussure (1985) με τη φωνολογική απόκτηση και τη γλώσσα (langue) και από την άλλη που 

έπεται της πρώτης, η παραγωγή της ομιλίας (speech production) η οποία σχετίζεται με τη 
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φωνητική απόκτηση και λόγο (parole). Η φωνητική ανάπτυξη και παραγωγή  συνδέεται με 

την κινητική ωρίμανση των μυών των αρθρωτών και τη συνειδητοποίηση του ακριβούς 

τόπου και τρόπου άρθρωσης, ενώ η φωνολογική απόκτηση εξαρτάται από την ακουστικο-

αντιληπτική, γνωστική, φωνολογική και νευροκινητική ικανότητα (Stoel-Gammon & Dunn, 

1985).  

Οι δύο ικανότητες αναπτύσσονται μέσα από μια σχέση αλληλεξάρτησης, αφού τα 

οφέλη που εμφανίζονται πρώτα στη κατάκτηση αντανακλώνται έπειτα στη παραγωγή 

(Tobey, 1993). Παρά τις περί του αντιθέτου θεωρίες που αντιμετωπίζουν την σχέση 

αντίληψης και παραγωγής ως δύο διαφορετικές λειτουργίες, βασιζόμενες σε δύο διακριτές 

φυσιολογίες από την μια το σύστημα άρθρωσης (παραγωγή) και από την άλλη το σύστημα 

ακοής (αντίληψη), η κλινική έρευνα έδειξε ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος (Jusczyk, 2000). Η αξιολόγηση της σχέσης αυτής δίνει πληροφορίες για τη 

φωνητική αναπαράσταση, την εξέλιξη της αντιληπτικής ικανότητας και την αποκάλυψη των 

πιθανών φωνολογικών διαταραχών (Πετεινού & Οκαλίδου, 2010). Σύμφωνα με έρευνες, η 

γλωσσική κατάκτηση ξεκινά in-utero για το έμβρυο, ενώ το ίδιο ισχύει και για την άλλη όψη 

του επικοινωνιακού νομίσματος, αυτού της παραγωγής της ομιλίας (Harold, 2013) . Το 

έμβρυο μπορεί και διαχωρίζει την μητρική φωνή ανάμεσα σε άλλες γυναικείες φωνές 

(Spence & Freeman, 1996), ενώ μπορεί, σε ηλικία κύησης 7.5 εβδομάδων να αντιδρά σε 

προφορικά ερεθίσματα (Fitzgerald & Windle, 1942) ή να πραγματοποιεί σε ηλικία κύησης 15 

εβδομάδων, επαναλαμβανόμενες αντακλαστικές κινήσεις ανοίγματος-κλεισίματος (πλήρης 

κύκλος) της κάτω γνάθου (De Vries, Visser & Prechtl, 1984). Ακόμα σύμφωνα με τον Jusczyk 

(1999) σε ηλικία 11 μηνών τα νήπια μπορούν ήδη να κάνουν χρήση προσωδιακών 

προτύπων.   

Όπως γίνεται αντιληπτό και μέσα από μελέτες της στοματοπροσωπικής κίνησης των 

εμπλεκόμενων στη παραγωγή, αρθρωτών αλλά και γενικότερα από τα πρόσφατα 

προτεινόμενα μοντέλα ανάπτυξης της ομιλίας των νηπίων, παρατηρήθηκε μια σταδιακή 

μετάβαση από τους ανακλαστικούς ήχους, στο στάδιο φώνησης, στη θεμελιακή άρθρωση 

(Primitive Articulation), στο οριακό βάβισμα (Marginal Babbling), στο κανονιστικό βάβισμα 

(Canonical Babbling), σε ανώτερες/συνθετότερες δομές (Advanced Forms) και τέλος στις 

πρώτες ώριμες λέξεις. Για την μελέτη της νηπιακής ομιλίας κατά το πρώτο χρόνο ζωής είναι 

σκόπιμο να γίνει αρχικά ένας θεμελιώδης διαχωρισμός, ως προς το είδος των πρώτων 

αυτών νηπιακών παραγωγών. Από την μια πλευρά, είναι όλοι εκείνοι οι ήχοι που 
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προηγούνται των κανονικά σχηματισμένων συλλαβών και συναποτελούν το προ-κανονικό 

στάδιο ανάπτυξης. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται οι ανακλαστικοί (reflexive) και 

άτονοι ήχοι (fixed signals). Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται αντίστοιχα ήχοι όπως ο βήχας 

και το φτάρνισμα, ενώ από την άλλη συναντώνται άτονοι ήχοι όπως το κλάμα, το γέλιο ή οι 

ήχοι δυσαρέσκειας. Οι ήχοι αυτοί, αφενός δεν προσομοιάζουν τα φωνητικά σύνολα του 

ώριμου-ενήλικου λόγου και αφετέρου δεν μπορούν να μεταγραφούν με μεγάλο βαθμό 

αξιοπιστίας (Lynip, 1951· Oller, 2000· Πετεινού & Οκαλίδου, 2010). Σύμφωνα δε με τους 

Schauwers, Govaerts και Gillis (2008)  οι παραγωγές αυτού του σταδίου δεν απαιτούν την 

ύπαρξη ακουστικών ερεθισμάτων για την εμφάνισή τους, σε αντίθεση με το στάδιο του 

Κανονιστικού Βαβίσματος. Για τους παραπάνω λόγους, οι ήχοι αυτοί κατά την τακτική των 

κυρίαρχων αναπτυξιακών μοντέλων δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συνεπώς 

παραλήφθηκαν και στη παρούσα μελέτη. 

Πέρα όμως από τους ήχους αυτούς, η προγλωσσική ομιλία αποτελείται και από 

εκφωνήματα τα οποία είναι μοναδικά, αφού συναντώνται μόνο στο ανθρώπινο είδος, τα 

λεγόμενα πρωτοεκφωνήματα (protophones) (Οller, 2000). Τα πρωτοεκφωνήματα είναι οι 

πρώτες παραγωγές των νηπίων που προσομοιάζουν τον ώριμο ενήλικο λόγο και 

παρουσιάστηκαν μέσα από το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (1980/2000). Αποτέλεσαν 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας μόνο όσα πρωτοεκφωνήματα έχουν 

επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η διαγνωστική αξία της μελέτης των πρωτοεκφωνημάτων 

σήμερα είναι αναμφισβήτητη (Harold, 2013). 

Για τον εντοπισμό όμως των πρωτοεκφωνημάτων έπρεπε να συντρέχουν κάποιες αρχές,  

οι οποίες θα εξασφάλιζαν τη καθολική ύπαρξή τους διαμέσου των διαφόρων γλωσσών. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο στη καθολική παρουσία των πρωτοεκφωνημάτων πρόσφερε η 

«Καθολική Γραμματική» (ΚΓ) του Chomsky, υποστηρίζοντας την έμφυτη ικανότητα του 

ανθρώπου να κατακτά τους γραμματικούς κανόνες μιας γλώσσας, υπονοώντας κοινές 

ιδιότητες μεταξύ των γλωσσών (Cook & Newson, 1996). Μάλιστα, οι Davis, MacNeilage και 

Matyear (2002) υποστήριξαν ότι ίχνη αυτών των κοινών ιδιοτήτων μπορούν να ανευρεθούν 

ακόμα και στο αναπτυξιακό στάδιο του βαβίσματος. Είχε προηγηθεί ήδη ο Oller από το 1995 

μιλώντας για μία διεθνή συναίνεση («international consensus»), μεταξύ των γλωσσών, ενώ 

και η Vihman (1985) είχε ήδη υποστηρίξει την ύπαρξη κοινών συλλαβικών τύπων μεταξύ 

των γλωσσών στα τελευταία στάδια του βαβίσματος και λίγο πριν την εμφάνιση των 

πρώτων λέξεων.  
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Αυτό το κοινό υπόστρωμα των πρωτοεκφωνημάτων και των αναπτυξιακών σταδίων 

μεταξύ των γλωσσών επιβεβαιώθηκε και από άλλες, πιο πρόσφατες έρευνες. Οι Nathani, 

Ertmer και Stark (2006), αλλά και ο Oller (2000) έδειξαν πως τα στάδια αυτά εντοπίζονται 

διαμέσου των γλωσσών, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ή το 

γλωσσολογικό περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, αυτή η νέα αντιμετώπιση του νηπιακού 

λόγου ήρθε σε αντίθεση, με τη κυρίαρχη έως τότε υπόθεση της γλωσσικής ασυνέχειας 

(Jakobson, 1941/1971· Irwin, 1947). Η αποκάλυψη όμως της δυνατότητας μελέτης και 

ταξινόμησης των πρωτοεκφωνημάτων, όπως υποστηρίζει ο Oller (2000), έδωσε νέα ώθηση 

στις θεωρίες που υποστήριξαν την συνέχεια, γραμμική ή μη, μεταξύ της προγλωσσικής και 

γλωσσικής-ενήλικης ομιλίας.  

 

1.2 Σχέση Λόγου και Κώφωσης 

 

Η σχέση μεταξύ του λόγου και της κώφωσης είναι γνωστή από παλιά, καθώς από τον 

16ο αιώνα ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου από 

κωφά παιδιά, οι οποίες έγιναν εντονότερες τον 18ο αιώνα (Αimard, 1991). Το 1957 οι 

Djourno και Eyries ήταν οι πρώτοι οι οποίοι διέγειραν το ακουστικό νεύρο σε έναν κωφό 

ασθενή ο οποίος άκουσε ήχους για πρώτη φορά (Δανιηλίδης & Κυριαφίνης, 2002), ενώ ο 

Boothroyd (1984) συνέδεσε το επίπεδο καταληπτότητας βαρήκοων παιδιών με τις 

αντίστοιχες επιδόσεις τους στην ακουστική αντίληψη. Ο Myklebust (1964) συνέδεσε επίσης 

την ακουστική στέρηση με μειωμένη λεκτική επίδοση και τόνισε πως το μέσο μήκος 

πρότασης της ομιλίας των παιδιών με κώφωση υπολείπεται των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

και πως αυξάνεται ελάχιστα μέσα σε διάστημα από 7 έως 15 ετών. Σύμφωνα με τους Smith 

και Richards (1990), τα παιδιά με προβλήματα ακοής τα οποία έχουν τη καλύτερη πρόγνωση 

για κατάκτηση του προφορικού λόγου είναι όσα έχουν κάποιο υπόλοιπο ακοής, έλαβαν 

νωρίς κάποιο βοήθημα ακοής και έλαβαν νωρίς εκπαίδευση βασισμένη στην 

χειλεανάγνωση και στη προφορική επικοινωνία. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί για τη σχέση 

λόγου και κώφωσης είναι η πολύ μεγάλη έλλειψη ομοιογένειας των επιδόσεων αυτών των 

παιδιών, που παρατηρήθηκε σε πλήθος ερευνών, κάθε κατηγορίας βαρηκοΐας αλλά και 

ακόμα σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα (Crystal, Lesser & Snowling, 1991).  

Σήμερα, η αιχμή των τεχνολογικών βοηθημάτων που απευθύνονται σε κωφά άτομα 

είναι τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Πιο συγκεκριμένα, η ιατρική και τεχνολογική πρόοδος των 
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τελευταίων 30 χρόνων οδήγησε στην ανάπτυξη συσκευών ανάκτησης της ακουστικής 

λειτουργίας (κοχλιακά εμφυτεύματα) που απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρή βαρηκοΐα 

με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας και συνεπώς της ποιότητας ζωής των βαρήκοων 

ατόμων (Δανιηλίδης & Κυριαφίνης, 2002).  

 Η δυνατότητα επεξεργασίας των ακουστικών πληροφοριών είναι πάρα πολύ σημαντική 

για την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας και συνεπώς συνδέεται τόσο με την αντίληψη, που 

προηγείται της παραγωγής, όσο και με την παραγωγή. Έτσι, η απώλεια ακοής συνιστά ένα 

τεράστιο εμπόδιο για την απόκτηση σε πρώτη φάση, αλλά και επαύξηση μετέπειτα των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το εύρος συχνοτήτων που ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης 

αντιλαμβάνεται είναι μεταξύ 20 Hz έως 20 KHz. Η ομιλία όμως που είναι κρίσιμη για την 

ανάπτυξη της ανθρώπινης επικοινωνίας κυμαίνεται μεταξύ των 100 Hz και 8 KHz. Εξαίρεση 

σε αυτό αποτελούν παθολογικές φωνές (creaky) όπου χαμηλές συχνότητες μπορούν να 

εντοπιστούν ήδη από τα 50 Hz.  

Συσχετίζοντας τις ακουστικές ιδιότητες με την άρθρωση γίνεται αντιληπτό, πως οι δύο 

πρώτοι διαμορφωτές F1-F2 (για το εύρος συχνοτήτων από 250 Hz - 3 KHz) είναι εξαιρετικά 

κρίσιμοι για την αντίληψη και έπειτα παραγωγή φωνηέντων (Miller, 1995), αφού 

καθορίζουν τις φωνητικές ιδιότητες των ήχων της ομιλίας (Holmes & Holmes, 2001, σελ. 12). 

Ο πρώτος διαμορφωτής σχετίζεται με τη πίσω περιοχή της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, 

καθώς και τον βαθμό ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας στο σημείο των χειλιών, ενώ ο 

δεύτερος διαμορφωτής σχετίζεται με το μήκος της στοματικής κοιλότητας (Borden, Harris & 

Raphael, 2003). Ειδικά για τα φωνήεντα ακουστικές πληροφορίες λαμβάνονται από τους 

τρεις πρώτους διαμορφωτές, αφού ο διαμορφωτής F1 σχετίζεται με το ύψος (ως θέση 

άρθρωσης της γλώσσας στην στοματική κοιλότητα), ενώ ο διαμορφωτής F2 με την 

αντίστοιχη θέση της γλώσσας στον άξονα μπρος-πίσω της στοματικής κοιλότητας 

(MacNeilage, 2008). Συνεπώς, ένα πρόβλημα αδυναμίας στις υψηλές συχνότητες 

προκαλούμενο από την ακουστική απώλεια δημιουργεί αντιληπτικές δυσκολίες ακόμα και 

στο φάσμα της ομιλίας καθιστώντας την κατάκτησή της αδύνατη (Crystal, Lesser & Snowling,  

1994).  

Από την άλλη μεριά, οι αρχικές έρευνες που προήλθαν από την μελέτη των κωφών 

νηπίων πρόσθεσαν και αυτές πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα ομιλίας. Ο Lenneberg 

(1967) συνεχίζοντας στα βήματα του Jakobson, πρότεινε την ύπαρξη ασυνέχειας στην 

ανάπτυξη της ομιλίας και σημείωσε ότι η εμφάνιση του βαβίσματος των κωφών παιδιών 
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συνέπιπτε με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων. Όμως και η προσωδία φέροντας επίσης 

γλωσσολογικές πληροφορίες, διαφορετικής βέβαια φύσης, δεν παραμένει ανέπαφη από 

ένα πρόβλημα ακοής. Σύμφωνα με τον Grant (1987) η προσωδία δεν έχει μελετηθεί αρκετά 

παρά μόνο ως κομμάτι των πληροφοριών που κομίζει, ως στοιχείο της χειλεανάγνωσης.  

 

1.3 Τι είναι το Κοχλιακό Εμφύτευμα; 

 

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια τεχνητή κατασκευή-όργανο, η οποία ουσιαστικά 

λειτουργεί ως υποκατάστατο του οργάνου του Corti του κοχλία. Μπορεί και παρακάμπτει τα 

κατεστραμμένα τμήματα του έσω αυτιού και ηλεκτρονικά μπορεί και διεγείρει τους 

αδρανείς ακουστικούς νευρώνες. Η τοποθέτησή της γίνεται χειρουργικά ώστε να 

μεταδίδονται τα ακουστικά μηνύματα υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθείαν στις ίνες 

του ακουστικού νεύρου. Ωστόσο, τα εμφυτεύματα αυτά χωρίζονται από το νεύρο από ένα 

τοίχος υγρού και οστού. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η δυσκολία που έχουν οι χρήστες της 

συσκευής στο να ακούσουν ήχους χαμηλών συχνοτήτων όπως μια συζήτηση ειδικά σε 

περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα θορύβου (Burdo, Κυριαφίνης & Razza, 2001). 

 Τα κοχλιακά εμφυτεύματα θεωρούνται ως μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις 

της ιατρικής βιοτεχνολογίας την τελευταία 25ετία και σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία 

Λογοπαθολόγων (ASHA) μόνο στις Η.Π.Α. 219.000 λήπτες υπάρχουν έως και σήμερα. Εξ 

αυτών το 50% ήταν παιδιά. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση 

της αμφοτερόπλευρης κώφωσης και της μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριας βαρηκοΐας 

όπου η χρήση ισχυρών ακουστικών βαρηκοΐας αλλά και η εντατική λογοθεραπεία δεν 

σημειώνουν κάποια πρόοδο στην ομιλία (Δανιηλίδης & Κυριαφίνης, 2002· Lenarz, Weber, 

Mack, Battmer & Gnadeberg, 1998· Οικονομίδης, 2013). Πολλές μάλιστα έρευνες έχουν 

τονίσει την θετική επίδραση των εμφυτευμάτων τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες όσων 

αφορά τις μετεγχειρητικές τους ικανότητες είτε στον τομέα της αντίληψης είτε της 

παραγωγής (CochlearCo.,http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home).  

Σύμφωνα με τους Nikolopoulos, O’Donoghue και Archbold (1999), αλλά και Kirk κ.ά. (2002), 

τα οφέλη από τη κοχλιακή εμφύτευση για παιδιά με απώλεια ακοής που λαμβάνουν 

έγκαιρη διάγνωση πριν τους 6 μήνες ζωής είναι περισσότερα συγκριτικά, αφού εμφανίζουν 

την μεγαλύτερη γλωσσική ανάπτυξη αλλά και καλύτερες επιδόσεις στο εκφραστικό και 

δεκτικό λεξιλόγιο. Παρά την μεγάλη τους σημασία στην αποκατάσταση της ακοής των 
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παιδιών αλλά και των ενηλίκων κάποιοι ερευνητές ή ενώσεις προσώπων κατέκριναν 

παλαιότερα την εμφύτευση σε προγλωσσικά κωφά παιδιά  λόγω της επιλογής τους προς την 

αποκλειστική χρήση της Νοηματικής Γλώσσας (Lane, 1990· National Association for the Deaf, 

http://nad.org/). 

Οι υποψήφιοι για την λήψη του εμφυτεύματος πρέπει να πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις. Τα σημαντικότερα προεγχειρητικά βήματα αξιολόγησης είναι καταρχήν η 

δοκιμασία ακρωτηρίου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να ωφελήσει η τοποθέτηση 

του εμφυτεύματος και δεύτερον η αξιολόγηση της κατάστασης των κροταφικών αλλά και 

κοχλιών μέσω MRI και CT απεικονιστικών εξετάσεων (Δανιηλίδης & Κυριαφίνης, 2002). 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Λογοπαθολόγων (ASHA, 2004) η αξιολόγηση των 

προς εμφύτευση παιδιών περιλαμβάνει τα κριτήρια λήψης: 

1) Αμφοτερόπλευρη μεγάλου ή πολύ μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, 

που δεν έχει κανένα όφελος από την εφαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας, 

2) Ακτινολογικά ύπαρξη του κοχλία και 

3) Σε παιδιά 12 ως 23 µηνών µε κώφωση (ουδός ακουστότητας 90 dB HL ή 

περισσότερο) 

4) σε παιδιά άνω των 2 ετών με ουδό ακουστότητας >70 dBHL 

 

Ήδη, από το 1990 η Αρχή Φαγώσιμων και Φαρμάκων (FDA, http://www.fda.gov/) των 

Η.Π.Α έδωσε έγκριση για τη πρώτη εμφύτευση σε παιδιά, ενώ από 2000 η άδεια 

συμπεριέλαβε και παιδιά κάτω των 12 μηνών, καθώς διευρύνθηκαν τα κριτήρια επιλογής. Ο 

Πίνακας 1 δείχνει πώς μεταβλήθηκαν τα κριτήρια εμφύτευσης σε παιδιά και ενήλικες από 

το 1985 έως σήμερα, ενώ το Γράφημα 1, σύμφωνα με τον Huart (2009) δείχνει το χρονικό 

διάστημα που χρειάστηκαν λήπτες ή οι οικογένειές τους, από την στιγμή της ενημέρωσής 

τους για την ύπαρξη του εμφυτεύματος έως και την λήψη. Σύμφωνα με αυτό το 73% των 

κατάλληλων υποψηφίων, αποφασίζει την λήψη του εμφυτεύματος μέσα στο πρώτο έτος 

από την στιγμή της σχετικής τους ενημέρωσης για την ύπαρξη και τις δυνατότητες της 

συσκευής. Στο Γράφημα 2, απεικονίζεται ακοόγραμμα όπου σε κάθε συχνότητα αντιστοιχεί 

κάποιος βαθμός απώλειας ακοής, ώστε να προτείνεται ή όχι η κοχλιακή εμφύτευση. Στο 

Γράφημα 3 απεικονίζεται η τοποθέτηση της συσκευής στο έσω αυτί. 
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Πίνακας 1. Κριτήρια επιλογής Ενηλίκων και Παιδιών προς Κοχλιακή Εμφύτευση. 

 1985 Σήμερα 

ΗΛΙΚΙΑ Ενήλικοι Ενήλικοι (χωρίς όριο ηλικίας) 

Παιδιά κάτω από 12 μήνες 

Εμφάνιση Απώλειας Ακοής Μεταγλωσσικοί Προγλωσσικοί ή Μεταγλωσσικοί 

Βαθμός Αμφοτερόπλευρης 
Απώλειας Ακοής 

Εκ γενετής Ενήλικες: Μέτρια έως Μεγάλη απώλεια 

ακοής σε χαμηλές συχνότητες και μεγάλου 

βαθμού απώλεια ακοής σε μέσες και υψηλές 

συχνότητες 

≥2 ετών: μέτρια έως μεγάλη απώλεια ακοής 

σε χαμηλές συχνότητες και μεγάλη απώλεια 

σε μέσες έως υψηλές συχνότητες 

<2 ετών: μεγάλου βαθμού απώλεια ακοής σε 

όλες τις συχνότητες 

Επίδοση Ενήλικα σε Γλωσσικά 

Τεστ 

0% ≤50% επιβοηθούμενη αναγνώριση 

προτάσεων στο προς εμφύτευση αυτί 

≤60% επιβοηθούμενη στο αντίθετο αυτί ή 

αμφίπλευρα   

Επίδοση Παιδιού σε Γλωσσικά 

Τεστ 

Δεν ήταν υποψήφια ≥2 ετών: ≤ 30% (σε γλωσσικά τεστ π.χ. Lexical 

Neighborhood Test) στην επιβοηθούμενη 

καλύτερη κατάσταση 

>2 ετών: Έλλειψη ακουστικής προόδου με 

χρήση αμφίπλευρων βοηθημάτων μετά από 

3-6 μήνες ακουστικής βοήθειας  
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Γράφημα 1. Ποσοστά Ληπτών ΚΕ προς τον αντίστοιχο χρόνο επιλογής του εμφυτεύματος. Η 
απόφαση λαμβάνεται μέσα στο πρώτο έτος από την στιγμή της ενημέρωσης έως την Λήψη 
σε ποσοστό 73% Huart (2009). 
 

 
 

Σύμφωνα με τους Ηλιάδη κ.ά (2000, σελ. 12) τα αντίστοιχα κριτήρια για την επιλογή 

των υποψηφίων για κοχλιακό εμφύτευμα που εφάρμοζε η ΩΡΛ Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, της οποίας τα περιστατικά αποτέλεσαν το παρόν 

δείγμα συμμετεχόντων, ήταν τα εξής: 

1) Εφαρμογή για 6 μήνες ακουστικών βαρηκοΐας χωρίς σημαντική πρόοδο στην 

αναγνώριση ομιλίας-λέξεων-φράσεων. 

2) Να προκαλείται αίσθημα ακοής κατά την δοκιμασία ακρωτηρίου και η δυναμική 

ζώνη να είναι μεγαλύτερη των 10 dB. 

3) Το αποτέλεσμα του TDL(Η ικανότητα του ασθενούς να αντιλαμβάνεται μικρές 

διαφορές διάρκειας μεταξύ δύο ήχων της αυτής συχνότητας-Temporal Difference 

Limen) να είναι μικρότερο των 120 msec. 

4) Να μη συντρέχει ιατρικός και ψυχολογικός-ψυχιατρικός λόγος που να αποτελεί 

αντένδειξη για κοχλιακή εμφύτευση. 

5) Ηλικία μεγαλύτερη των 12 μηνών. 

6) Ρεαλιστικές προσδοκίες από τον ίδιο τον υποψήφιο, ενώ όσον αφορά τα παιδιά, 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
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Γράφημα 2. Βαθμός Απώλειας Ακοής σε συνάρτηση των Συχνοτήτων και ορισμός κριτηρίων 

προς εμφύτευση (http://www.earfoundation.org.uk/hearing-technologies/cochlear-

implants). (Με άδεια του The Ear Foundation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.earfoundation.org.uk/hearing-technologies/cochlear-implants
http://www.earfoundation.org.uk/hearing-technologies/cochlear-implants
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Γράφημα 3. Απεικόνιση της τοποθέτησης του Κοχλιακού Εμφυτεύματος στο όργανο του 

κοχλία στο έσω αυτί (Quellet & Cohen, 1999, σελ. 274). (Με άδεια των συγγραφέων). 

 

 

1.4 Φωνητική Ικανότητα και Προγλωσσική Ανάπτυξη 

 

 Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν παρακάτω κάποιες σύγχρονες θεωρητικές 

προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο την μελέτη της προγλωσσικής ανάπτυξης 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Θα αναλυθεί δε και το υποφωνολογικό μοντέλο του 
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Oller, αρχές του οποίου ακολούθησε η παρούσα μελέτη και αποτελεί γενικότερα σήμερα, 

ένα από τα πλέον αποδεκτά μοντέλα ταξινόμησης του ανώριμου νηπιακού λόγου. 

Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστούν αφενός οι τροποποιήσεις του συγκεκριμένου μοντέλου 

μέσα από το πρίσμα άλλων ερευνητών όπως των Ertmer, Nathani, Stark, Vihman αλλά και 

τέλος η θεωρία του Πλαισίου-Περιεχομένου των MacNeilage και Davis, ως μια διαφορετική 

οπτική στις παραπάνω θεωρήσεις.   

Σήμερα έχει τονιστεί πλέον η σημασία μελέτης της προγλωσσικής περιόδου για την 

μετέπειτα γλωσσική ανάπτυξη σε αντίθεση με παλαιότερες θεωρήσεις περί ασυνέχειας 

μεταξύ προγλωσσικής και ώριμης γλωσσικής περιόδου (Jakobson, 1941/1968), αφού το 

βάβισμα αντιμετωπίζονταν ως μια τυχαία φωνητική συμπεριφορά η οποία δεν σχετίζονταν 

με τη μελλοντική φωνολογική ανάπτυξη. Σε αντίθεση όμως με αυτή τη παραπάνω οπτική 

την στήριξη της οποίας ο Jakobson (1941) δεν την είχε ποτέ βασίσει σε συλλογή δεδομένων 

νηπιακού λόγου (Jusczyk, 2000, σελ. 168), οι πρώιμοι αυτοί άναρθροι ήχοι που κάνουν την 

εμφάνισή τους μέσα στους πρώτους μήνες ζωής του νηπίου, διαδραματίζουν τελικά 

πρωτεύοντα ρόλο στην μετέπειτα επικοινωνιακή ικανότητα του παιδιού και μάλιστα 

εμφανίζουν κοινά εξελικτικά στάδια διαμέσου των γλωσσών (Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 

1994· Oller, Eilers, Neal &Schwartz, 1999· Stoel-Gammon, 1992).    

 

1.4.1 Το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller.  

Το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (1980/2000) προτάθηκε με στόχο να 

προσδώσει στην έρευνα του νηπιακού λόγου κάποιες κατευθύνσεις και να συνδέσει 

μάλιστα τους βρεφικούς ήχους των πρώτων μηνών ζωής με την ικανότητα του ανθρώπου να 

παράγει ομιλία. Πυρήνας του μοντέλου είναι η μελέτη του βαβίσματος μέσω της 

ταξινόμησης των πρώτων εκφωνημάτων που παράγονται στο πρώτο έτος ζωής και ο Oller 

ονόμασε πρωτοεκφωνήματα (Protophones). Τα πρωτοεκφωνήματα είναι ήχοι μοναδικοί στο 

ζωικό βασίλειο, αφού είναι οι μόνοι ήχοι που προσομοιάζουν με την ενήλικη ομιλία και 

παράγονται μόνο από τα νήπια. Μάλιστα ενώ η παρουσία των πρωτοεκφωνημάτων είναι 

καθολική σε όλες τις γλώσσες, η αργή εμφάνιση αυτών έχει συσχετιστεί, όπως θα δούμε σε 

παρακάτω, με την ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών (Buder, Warlaumont & Oller, 2013). Τα 

πρωτοεκφωνήματα θεωρούνται ο προάγγελος της κατάκτησης του ώριμου ενήλικου λόγου 

(Oller κ.ά., 1999). 
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Βασικό ερέθισμα για την δημιουργία του μοντέλου αυτού ήταν, σύμφωνα πάντα με 

τον ίδιο τον Oller, το γεγονός πως οι κλασσικές μέθοδοι φωνητικής μεταγραφής, δηλαδή 

μέσω της χρήσης του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου (ΔΦΑ), είχαν αποτύχει να 

απεικονίσουν και να ταξινομήσουν τον παιδικό λόγο με ακρίβεια. Ο βασικός λόγος της 

αποτυχίας ήταν πως το ΔΦΑ μπορούσε με μια σχετική μόνο ακρίβεια  να μεταγράφει τις 

συλλαβές που χαρακτηρίζονται ως κανονικά σχηματισμένες, της μορφής ΣΦ ενώ το βάβισμα 

αποτελεί μια περίοδο που δεν εμπεριέχει μόνο κανονικά σχηματισμένες δομές. Το 

πρόβλημα συνεπώς ανέκυπτε, από την αδυναμία μεταγραφής των πρώτων κυρίως 

νηπιακών ήχων, έως και το τέλος του πρώτου έτους ζωής, όπου κάθε προσπάθεια χρήσης 

του ΔΦΑ προσέκρουε στα φαινόμενα «βίαιης» προσαρμογής (shoe-horning phenomena), 

που άθελά τους οι ειδικοί εφάρμοζαν, στο νηπιακό λόγο. 

  Οι βασικές αρχές του μοντέλου του Oller (2000) σχετίζονται άμεσα με την ανάλυση 

της ομιλίας μέσω ακουστικών αλλά και αρθρωτικών παραμέτρων για το καθορισμό των 

ορθά σχηματισμένων συλλαβικών δομών. Περιγράφει τις  μονάδες του λόγου που 

χαρακτηρίζονται ως ορθά σχηματισμένες «well-formed» με βάση ακουστικές και 

αρθρωτικές παραμέτρους. Έτσι, οι αρχές του μοντέλου παρουσιάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα ακουστικά χαρακτηριστικά (διάρκεια, συχνότητες, εύρος και αντήχηση) 

αντιστοιχούν σε ήχους που μοιάζουν με ομιλία. Όταν δε, η ανθρώπινη ομιλία έχει χαμηλή 

επίδοση στα χαρακτηριστικά αυτά τότε γίνεται αντιληπτή ως μη-ανθρώπινη. Σύμφωνα 

πάντα με το υποφωνολογικό μοντέλο ταξινόμησης των προγλωσσικών εκφωνημάτων τα 

πρωτοεκφωνήματα (protophones) έχουν μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας κατά την 

μεταγραφή τους, και σχηματίζονται βασιζόμενα σε κανόνες και παράλληλα με την 

χρονολογική ηλικία. Οι συλλαβικές δομές ΣΦ (και οι συνδυασμοί της, μέσα από 

αναδιπλασιασμό και ποικιλομορφία) με βάση το μοντέλο ακολουθούν τον κανόνα άμεσης 

μετάβασης (<250 msec)  από το ένα φώνημα στο άλλο καθώς και διάρκεια έως και 500 

msec.   

 Έχοντας υπόψη το παραπάνω μοντέλο κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί ο Oller 

δεν περιγράφει απλά την ομιλία των νηπίων μόνο με βάση τα ακουστικά ή αρθρωτικά μόνο 

χαρακτηριστικά της, όπου αποφεύγεται η φωνητική μεταγραφή με τα φαινόμενα «βίαιης 

προσαρμογής» (shoe-horning) ακολουθώντας την άποψη του πλήρη αποκλεισμού των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η φωνητική μεταγραφή για το νηπιακό λόγο (Lynip, 1951). 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι DePaolis, Vihman και Kunnari (2008) η φωνολογία με τα 
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παραδοσιακά εργαλεία τα οποία διαθέτει σε τεμαχιακό επίπεδο κρίνεται ανεπαρκής. Η 

απάντηση έγκειται στο γεγονός της ελλιπούς περιγραφικής ικανότητας και της ίδιας της 

ακουστικής ανάλυσης η οποία δεν παρέχει πληροφορίες για τον βαθμό στον οποίο έχει 

ομοιότητες ο ανώριμος νηπιακός λόγος με τον ώριμο ενήλικο λόγο αντίστοιχα. Άρα, το 

μοντέλο αυτό παρέχει καθοδήγηση στο ποιες παράμετροι ακουστικά και αρθρωτικά πρέπει 

να υιοθετηθούν ώστε να περιγραφεί η ομιλία κάνοντας συνδυαστική χρήση μεθόδων τελικά 

και θέτοντας αρχές στο σχηματισμό των συλλαβών που αποτελούν τα πρωτοεκφωνήματα. 

Χωρίς το θεωρητικό υπόβαθρο του υποφωνολογικού μοντέλου δεν υπάρχουν όρια στον 

αριθμό των ακουστικών παραμέτρων (διάρκειας, εύρους, συχνότητας κτλ) που 

διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο φαινόμενο της ομιλίας. 

Σύμφωνα με τον Oller η ακουστική ανάλυση έγινε η βασική μέθοδος ανάλυσης της 

ανθρώπινης ομιλίας ειδικά μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, σύντομα 

αντικαταστάθηκε από τις πληροφορίες που παρέχει πλέον η φασματογραφική ανάλυση της 

ομιλίας. Έτσι, όλες αυτές οι ακουστικές πλέον παράμετροι μπορούν να απεικονίζονται 

σχεδιαγραμματικά μέσα σε ένα φασματογράφημα δίνοντας πληροφορίες όπως για την 

διάρκεια, την ένταση ή την φωνητική διακύμανση ενός ηχητικού σήματος. Η ουσία της 

ακουστικής ανάλυσης της ομιλίας έγκειται στην μετατροπή του ηχητικού κύματος στην 

οπτική του αναπαράσταση που γίνεται μέσω του φασματογραφήματος, αφού μπορεί και 

απεικονίζει τις ραγδαίες διακυμάνσεις του ακουστικού σήματος (Borden κ.ά., 2003). Η 

ανάλυση αυτή των συχνοτήτων του ηχητικού σήματος πραγματοποιείται είτε μέσω των 

συχνοτήτων των αρμονικών (harmonics) είτε μέσω των μέγιστων τιμών αντήχησης 

(διαμορφωτές-formants). Σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 2, τα στάδια ταξινόμησης των 

πρωτοεκφωνημάτων σύμφωνα με το υποφωνολογικό μοντέλο (Oller, 2000, σελ. 15) είναι: 
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Πίνακας 2. Στάδια ταξινόμησης των πρωτοεκφωνημάτων σύμφωνα με το υποφωνολογικό 

μοντέλο του Oller (2000, σελ.15). 

Ονόματα Σταδίων Μήνες 
Χρονολογικής 
Ηλικίας 

Κατηγορίες  
Πρωτοεκφωνημάτων 

Αρχές Μοντέλου  
που επιδρούν ανά 
ηλικία και είδος 
πρωτοεκφωνήματος 

Φώνησης 0-2  Ημι-ηχηροί φωνητικοί 
πυρήνες 

Κανονική φώνηση 

Θεμελιακής Άρθρωσης 1-4 Ημι-ηχηροί φωνητικοί 
πυρήνες με ελαφρές κινήσεις 
της φωνητικής οδού, χωρίς 
παραγωγή όμως κανονικά 
σχηματισμένων συμφώνων-
φωνηέντων 

Άρθρωση 

Επιμήκυνσης 3-8 Οριακό Βάβισμα Πλήρης Αντήχηση 

Κανονιστικό 5-10 Κανονιστικό Βάβισμα (π.χ. 
/da/) 
 

Άμεση Μετάβαση μεταξύ 
των Χαρακτηριστικών (F) 

 

Αξίζει να αναφερθεί, πως κατά το τρίτο στάδιο του οριακού βαβίσματος 

εμφανίζονται σύμφωνα με το μοντέλο, παραγωγές όμοιες συλλαβικά με εκείνες του 

κανονιστικού βαβίσματος, αλλά παραβιάζουν την Αρχή άμεσης μετάβασης μεταξύ 

συμφώνου και φωνήεντος (>250 msec) του υποφωνολογικού μοντέλου. Κατά το ίδιο 

αναπτυξιακό στάδιο, τα νήπια αυξάνουν τον έλεγχο για πρώτη φορά του τονικού ύψους, της 

ακουστότητας της φωνής αλλά εντάσσουν και προσωδιακές παραμέτρους στις παραγωγές 

τους. Από την άλλη μεριά, όπως προαναφέρθηκε στο στάδιο κανονιστικού βαβίσματος 

έχουμε την εμφάνιση πλήρως σχηματισμένων συμφώνων και φωνηέντων με τη μορφή 

συλλαβών ΣΦ καθώς και ταχέα μετάβαση μεταξύ των δύο. Κατά τον Oller, οι απλής 

φωνοτακτικής δομής συλλαβές προηγούνται των πιο σύνθετων, παρόλο που και οι 

αναδιπλασιασμοί ξεκινούν ήδη από τους 7 μήνες, ενώ οι ποικιλόμορφες δομές από τους 11 

για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης πάντα.  

Έχοντας παρουσιάσει την δομή του μοντέλου πρέπει να διευκρινιστούν κάποια 

σημεία. Καταρχήν, ο Oller, σε αντίθεση με τον Jakobson ο οποίος σύμφωνα με τον Gould 

(1989) παρουσίασε μια θεώρηση «prison of thought» (σελ.27) βασιζόμενος σε 

προηγούμενες μελέτες του Gregoire (1933), παρουσίασε ένα μοντέλο το οποίο αφενός 

εξηγεί μέχρι χθες γλωσσικά φαινόμενα τα οποία παρέμεναν ασύνδετα με την γλωσσική 

ικανότητα και παραγωγή της ομιλίας, αφετέρου, δεν θέτει περιοριστικούς κανόνες για τα 

στάδια ανάπτυξης που παρουσίασε. Έτσι, η εμφάνιση ενός σταδίου δεν σημαίνει ότι 

εξαλείφει τα προηγούμενα, μιας και αποδέχθηκε την συνύπαρξη των σταδίων και μάλιστα 
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και των γλωσσικών ατοπημάτων, ερχόμενος σε αντίθεση με τις θεωρήσεις γραμμικής 

πορείας ανάπτυξης. Ακόμα, έδωσε βαρύτητα στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των 

πρωτοεκφωνημάτων, αφού η αρθρωτική ωρίμανση προκύπτει από την συνθετότερη 

φωνοτακτική δομή και όχι από την ποσότητα των εκφωνημάτων. Τέλος, παρείχε την 

διάκριση μεταξύ Κανονιστικού Βαβίσματος και αναδιπλασιαζόμενου παρόλο που υπήρχε η 

τάση ταυτοποίησής τους. Έτσι, το πρώτο κάνει την εμφάνισή του μόλις από τους 5 μήνες, 

ενώ το δεύτερο από τους 7 μήνες. Αντίστοιχες έρευνες μάλιστα ταξινομούν μαζί το οριακό 

με το κανονιστικό βάβισμα, αφήνοντας χώρια το αναδιπλασιαζόμενο (π.χ. /dadadada/) και 

ποικιλόμορφο (π.χ. /dagatate/) υπονοώντας μεγαλύτερη αρθρωτική ωριμότητα για τα 

τελευταία (Steeve, 2010).  

Αξίζει να αναφερθεί, πως η εμφάνιση του Κανονιστικού Βαβίσματος θεωρείται, 

σύμφωνα με το μοντέλο, αναγκαία για την ομαλή αναπτυξιακή πορεία της ομιλίας του 

νηπίου ενώ το αναδιπλασιαζόμενο βάβισμα όχι. Στα αρνητικά του μοντέλου έγκειται η 

αδυναμία του να εξηγήσει φαινόμενα όπως το διπλάσιο πλήθος παραγωγών των κοριτσιών 

που ανέφεραν έρευνες μεταξύ κοριτσιών-αγοριών, έξι έως οχτώ μηνών (Harold & Barlow, 

2013). Ακόμα, δεν προσφέρει μια ταξινόμηση κάθε συγκεκριμένου τύπου 

πρωτοεκφωνήματος, δηλαδή το πού ανήκει η μορφή ΦΣ ή η συλλαβή ΣΦΣΦΣ, απλώς θέτει 

αρχές και ιεραρχεί στάδια. 

 Με βάση λοιπόν την μεθοδολογία του Oller (2000), πέρα από τις παραπάνω 

συλλαβικές δομές, οι διάφορες γλώσσες μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλου είδους 

εκφωνήματα τα οποία εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ύπαρξης συλλαβικών δομών 

του τύπου ΣΦ αλλά και της ταχέας μετάβασης μεταξύ των δύο μπορούν να περιληφθούν 

στο μοντέλο ταξινόμησης. Οι συγκεκριμένες δομές εντοπίζονται κατά τον Oller από το 

στάδιο του Κανονιστικού Βαβίσματος και έπειτα. Έτσι, πυρηνικές δομές με συμφωνικά 

συμπλέγματα όπως διμελή ΣΣΦ ή συλλαβές με σύμφωνα σε θέση εξόδου ΦΣ μπορούν να 

περιληφθούν στην ταξινόμηση.  

Η σημασία της μελέτης της πυρηνικής συλλαβής ΣΦ τονίζεται από την καθολική της 

ύπαρξής της ως χαρακτηριστικό όλων των γλωσσών και ταυτόχρονα ως αναπτυξιακό 

ορόσημο (Hayes, 2009), ενώ αποτελεί «βασικό χαρακτηριστικό» της ελληνικής (Τζακώστα, 

1999, σελ. 127). Η σημασία της μελέτης των ανοιχτών συλλαβικών τύπων Φ και της 

πυρηνικής συλλαβής ΣΦ τονίστηκε και στο έργο του Jakobson (1962). Η Τζακώστα (1999) 

υπογραμμίζει πως η ύπαρξη των συλλαβικών δομών τύπου ΣΦ είναι σε όλες τις γλώσσες 
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αναγκαία, αφού «καμία δεν απαγορεύει τις εμβάσεις ή απαιτεί εξόδους» (σελ. 78).  

Ειδικότερα τονίζει πως στην νέα ελληνική, όσων αφορά την σειρά κατάκτησης στο παιδικό 

λόγο, ως πυρηνική συλλαβή δεν μπορεί να θεωρείται η συλλαβή Φ, αλλά η συλλαβική δομή 

ΣΦ παρόλο που η ελληνική επιτρέπει τις κενών εμβάσεων συλλαβές. Παράλληλα και η 

Κάππα (1998) υπερθεματίζει πως κατά το πρώτο στάδιο φωνολογικής ανάπτυξης, οι 

συλλαβικές δομές  ΣΦ είναι που πρωτοεμφανίζονται και όχι οι κλειστές συλλαβικές δομές ή 

τα σύνθετα συμφωνικά συμπλέγματα.  

Συνεπώς, η παρούσα μελέτη τόσο στην πιλοτική όσο και στην βασική έρευνα, 

εστίασε κυρίως (μελετήθηκαν και ΜΦ) στην ταξινόμηση του πλήθους του παραπάνω 

συλλαβικού τύπου (ΣΦ) αλλά και των προσωδιακών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου 

τύπου. Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν και τα παράγωγα της συλλαβής ΣΦ μέσα από τον 

αναδιπλασιασμό και την ποικιλομορφία του βαβίσματος καθώς και τα ΜΦ. Η σημασία των 

παραπάνω παρατηρήσεων τονίζεται και από την σημασία που κατέχει η αμαρκάριστη 

συλλαβική δομή ΣΦ στην νέα ελληνική, αφού όπως ειπώθηκε παραπάνω αποτελεί 

εξελικτικά μια δομή που προτιμούν τα ελληνόπουλα εις βάρος των ΜΦ. 

Σε όλο το εύρος της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε ο όρος των 

πρωτοεκφωνημάτων από τον αγγλικό όρο «protophones». Η συγκεκριμένη ορολογία 

χρησιμοποιήθηκε σε αντίθεση με άλλες πιθανές αποδόσεις όπως πρωτοφωνήματα, διότι 

εστίασε σε χαρακτηριστικά εκφωνημάτων (πλήθος, προσωδιακή δομή) κυρίως, της μορφής 

Σύμφωνο-Φωνήεν (ΣΦ) και όχι σε φθογγικά χαρακτηριστικά όπως έκαναν για παράδειγμα 

άλλες έρευνες που στόχευαν στην τεμαχιακή ακρίβεια, δηλαδή της παραγωγής 

συγκεκριμένων ειδών των συμφώνων ή φωνηέντων (Ertmer & Goffman, 2011· Warner-Czyz 

& Davis, 2008· Warner-Czyz, Davis & MacNeilage, 2010) σε αρχικές ή τελικές θέσεις ανοιχτών 

ή κλειστών συλλαβών κτλ.  Παρέμεινε έτσι στην ανάλυση των ηχητικών δεδομένων σε 

συλλαβικό μόνο επίπεδο, χωρίς να προχωρά στο φωνητικό επίπεδο όπου απαιτείται 

τεμαχισμός της εισερχόμενης πληροφορίας στα φωνήματα που την συναποτελούν (Borden 

κ.ά., 2003· Buder κ.ά., 2013). Τα εκφωνήματα αποτελούνται από σειρά φθόγγων και 

αποτελούν μια πράξη παραγωγής ομιλίας που ορίζεται, αφού έχουν ακουστική αρχή και 

τέλος (Πρωτόπαπας, 2003). Έτσι, κάθε εκφώνημα μπορούμε να πούμε πως αποτελείται από 

μια τουλάχιστον συλλαβή (Marstonged, 2012).      

Κατά την μελέτη των παραγωγών της ομιλίας του πρώτου έτους και σύμφωνα και με 

τη θεωρία Πλαισίου-Περιεχομένου των MacNeilage και Davis (2000) (το οποίο αναλύεται 
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εκτενέστερα παρακάτω) οι πρώτες παραγωγές μέσα στο πρώτο έτος ανάπτυξης 

χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση πολλών συλλαβών της μορφής ΣΦ (ως ολόκληρης όμως 

συλλαβής). Αυτό συμβαίνει δίχως τα νήπια να διαχωρίζουν κάθε φθόγγο. Αυτή η οπτική 

έγινε αποδεκτή και από τον Oller μέσω του αντίστοιχου μοντέλου του. Συνεπώς, δεν 

πρόκειται τόσο για μελέτη φωνημάτων η συνύπαρξη των οποίων γίνεται αποδεκτή μέσα στα 

αντίστοιχα αναπτυξιακά στάδια, όσο για μελέτη χαρακτηριστικών εκφωνημάτων και εν 

προκειμένω πρωτοεκφωνημάτων. 

 Η ανάγκη υιοθέτησης κανόνων, όπως του υποφωνολογικού μοντέλου του Oller 

(2000) που παρέχει την δυνατότητα ταξινόμησης των ανώριμων αρθρωτικών εκφωνημάτων 

της προλεκτικής περιόδου είναι εξαιρετικά χρήσιμη και η αξία του υποφωνολογικού 

μοντέλου αναγνωρίζεται από πολλές πρόσφατες μελέτες (Marston, 2012· Nakatani-Murai, 

2008). Το υποφωνολογικό μοντέλο είναι ένας συνδυασμός ακουστικών παραμέτρων (π.χ. 

αντιθέσεις τονικού ύψους, διάρκεια εκφωνημάτων και στοιχεία των χαρακτηριστικών) με 

ποιοτικές περιγραφές (π.χ. ταξινόμηση φωνοτακτικών κατηγοριών) (Goldstein & Schwade, 

2008). 

 

1.4.2 Το μοντέλο της Stark. 

Γενικά, η φωνητική παραγωγή ακολουθά κάποια γενικά στάδια ώστε να συνδέεται 

ομαλά η μετάβαση από το προλεκτικό στο λεκτικό στάδιο της ομιλίας (Stark, 1980): 

 

α)  Άναρθοι ήχοι (0-4 μήνες) όπου το βρέφος παράγει άναρθρες κραυγές. Οι ήχοι αυτοί 

όμως δεν χαρακτηρίζονται ως γλωσσικοί μιας και δεν έχουν ακουστική δομή φωνημάτων. 

β) Φωνητικό παιχνίδι (4-7 μήνες) όπου η ποικιλία ήχων αυξάνει και μοιάζουν με τα 

φωνήματα και συλλαβές των ενηλίκων. 

γ) Βάβισμα (7-18 μήνες) όπου εμφανίζονται επαναλήψεις συλλαβών διαφόρων τύπων με 

στερεότυπες ή μη συλλαβές. 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (1980/2000) 

παρόλο που έθετε αρχές στην ταξινόμηση των ανώριμων αρθρωτικά παραγωγών του 

νηπιακού λόγου, εμπεριείχε κάποιες εγγενείς αδυναμίες οι οποίες έλαβαν απαντήσεις μέσα 

από την ερευνητική προσπάθεια της Stark (1980), της Zlatin-Laufer και Horii (1977) αλλά και 

των Ertmer, Nathani, Jung και Mellon, οι οποίοι βελτίωσαν τα μοντέλα των παραπάνω 
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δίνοντας όπως θα αναφερθεί και στο Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, ικανά εργαλεία για τη 

καθημερινή κλινική πρακτική. 

Η Stark (1980, σελ. 73), το μοντέλο της οποίας ανήκει και αυτό στις πρώτες έρευνες 

(Koopmans-van Beinum & Van der Stelt, 1986· Roug, Landberg & Lundberg, 1989· Zlatin, 

1975) που αποδέχθηκαν την ύπαρξη πρωτοεκφωνημάτων μεταξύ των γλωσσών μιλώντας 

για διεθνή συναίνεση («international consensus»),  παρουσίασε ένα συγκεκριμένο μοντέλο 5 

σταδίων στα οποία τα νήπια μεταβάλλουν την ομιλία τους ως εξής: 

 

α) Από αντανακλαστικούς ήχους σε ηλικίες 0-2 μηνών (Reflexive sounds) (κλάμα-ήχοι 

δυσαρέσκειας)  

β) σε γέλιο και «αγούδισμα» σε ηλικίες 2-4 (Cooing),  

γ) έπειτα σε φωνητικό παιχνίδι σε ηλικίες 4-8 μηνών (με παραγωγή ήχων αυξανόμενου 

αρθρωτικού και φωνητικού ελέγχου), 

δ) ακολούθως σε αναδιπλασιαζόμενο βάβισμα σε ηλικίες 8-10 μηνών (Reduplicated 

babbling) (π.χ. /didididi/) 

 ε) και τέλος, το μη-αναδιπλασιαζόμενο βάβισμα και οι πρώτες λέξεις σε ηλικίες 10-14 

μηνών (Non-reduplicated babbling) (π.χ. /dibudibu/). 

 

 Από τα παραπάνω γίνονται ήδη εμφανείς κάποιες διαφορές των προτεινόμενων 

μοντέλων ανάπτυξης της προγλωσσικής ομιλίας. Για παράδειγμα, ο Oller (1980) αναφέρει 

την εμφάνιση του Κανονικού Βαβίσματος μεταξύ 5-10 μηνών, ενώ η Stark (1980) περίπου 

στους 8 μήνες. Ακόμα, η Stark για την ταξινόμηση των ημι-ηχηρών φωνητικών πυρήνων 

(στάδιο αγουδίσματος), έλαβε υπόψη της και την διάρκεια αυτών, σε αντίθεση με τον Oller 

που στηρίχθηκε στην αντήχηση αυτών, τοποθετώντας την παραγωγή των πυρήνων με πλήρη 

αντήχηση στη κατηγορία των πλήρως σχηματισμένων φωνητικών πυρήνων (fully resonant 

nuclei, Fs). Από την άλλη μεριά η Stark, τοποθέτησε ανεξάρτητα από την αντήχηση κάθε 

πυρήνα με βάση το μήκος του, ταξινομώντας μικρής διάρκειας πυρήνες στο στάδιο 

Φώνησης (quasi-resonant nuclei, Qs).  

 Αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο της Stark, όπως περιεγράφηκε παραπάνω έδωσε το 

2000 το έναυσμα στους Nathani, Ertmer, Stark να παρουσιάσουν το μοντέλο ταξινόμησης 

της Stark, με το όνομα SAEVD (Stark Assessment of Early Vocal Development), με κλινικό 

προσανατολισμό. Λίγα χρόνια μετά, το 2006 (σελ. 351) παρουσιάστηκε και το βελτιωμένο 
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SAEVD-Revised από τους ίδιους (Nathani, Ertmer & Stark, 2006). Τα στάδια του SAEVD-R 

παρέμειναν πέντε, αλλά τα χρονολογικά όρια που περιέγραφαν τις φωνητικές παραγωγές 

είχαν πλέον αλλάξει. Έτσι: 

 

1) Από 0-2 μηνών για το Αντανακλαστικό Στάδιο (Reflexive). Περιελάμβανε ήχους όπως 

το κλάμα καθώς και αντανακλαστικούς/βιολογικούς (vegetative) όπως ο βήχας. 

2) Από 3-5 μηνών, Στάδιο ελέγχου Φώνησης (Control of Phonation). Ημι-ηχηροί 

φωνητικοί πυρήνες χαμηλής φωνητικής ποιότητας. 

3) Από 6-8 μηνών το Στάδιο Επέκτασης (Expansion). Ήχοι οριακού βαβίσματος, 

φωνηέντων και συμφώνων. 

4) Από 9-20 μηνών το Στάδιο των Βασικών Κανονικών Συλλαβών (Basic Canonical 

Syllables) με εκφωνήματα ΣΦ και άμεση μετάβαση μεταξύ των και τέλος, 

5) Από 16-20 μηνών οι πιο σύνθετες δομές (Advanced Forms), όπως κλειστές συλλαβές 

ΣΦΣ, δίφθογγα, αλλά και ένταξη του Ιδιολεκτικού Σταδίου (Jargon) με παραγωγές 

άνω των δισύλλαβων ΣΦΣΦ, εμπεριέχοντας το λιγότερο δύο διαφορετικά σύμφωνα 

και φωνήεντα καθώς και μεγάλες επιτονικές αντιθέσεις (π.χ. /gagadibdu/).    

 

Έχοντας πάντα ως στόχο την εφαρμογή των θεωρητικών μοντέλων στη καθημερινή 

κλινική πράξη, οι Ertmer και Jung (2011/2012) παρουσίασαν το SAEVD-R με κάποιες 

επιπλέον αλλαγές καθιστώντας το πιο λειτουργικό. Έτσι, συγχώνευσαν τα τρία πρώτα 

στάδια ανάπτυξης του μοντέλου της Stark παρουσιάζοντας το ενοποιημένο SAEVD-R 

(Consolidated SAEVD-R). To νέο αναπτυξιακό μοντέλο αποτελούνταν από το Προ-κανονικό 

Στάδιο (Pre-CanonicalLevel, PL), το Στάδιο Βασικών Κανονικών Συλλαβών (BCS) και το Στάδιο 

σύνθετων δομών (AF). Οι παραπάνω εξελικτικές τροποποιήσεις δεν έγιναν τυχαία. 

Καταρχήν, αξιολογήθηκε το γεγονός πως οι παραγόμενοι πρώτοι ήχοι των τριών πρώτων 

σταδίων δεν συνεισφέρουν κάτι νέο στη μελέτη των πρωτοεκφωνημάτων, αφού παράγονται 

με τον ίδιο τρόπο και από τα νήπια τυπικής ανάπτυξης και από τα παιδιά με απώλεια ακοής 

που κάνουν χρήση ακουστικών βοηθημάτων (Ertmer & Mellon, 2001· Stoel-Gammon & 

Otomo, 1986). Δεύτερον, με τις αλλαγές αυτές αυξήθηκε η κλινική χρησιμότητα του 

μοντέλου, αφού τώρα οι ειδικοί καλούνται επί λιγότερων σταδίων να κρίνουν και να 

ταξινομήσουν την φωνολογική ανάπτυξη.    
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1.4.3 Η Θεωρία του Πλαισίου-Περιεχομένου (Frame, thenContentTheory) των  

             MacNeilage & Davis. 

Για τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν ώστε να εξηγήσουν το ρόλο του βαβίσματος ως 

αναγκαίο σταθμό της γλωσσικής κατάκτησης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η προσπάθεια να 

απαντήσουν στο ερώτημα «τι είδους φωνητικά στοιχεία παράγονται κατά τη διάρκεια της 

προγλωσσικής ομιλίας» (Buder κ.ά., 2013). Η θεωρία των MacNeilage και Davis (2000) 

προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα αυτό δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο του 

βαβίσματος και ιδιαίτερα των φωνητικών εκείνων στοιχείων που το συναποτελούν. Η εν 

λόγω θεώρηση του βαβίσματος και των πρωτοεκφωνημάτων που το απαρτίζουν, παρόλο 

που δεν απέκτησε την αποδοχή άλλων μοντέλων, όπως το υποφωνολογικό, εν τούτοις 

επηρέασε και άφησε σημαντικές παρακαταθήκες [εξήγηση του ποικιλόμορφου βαβίσματος] 

(Jusczyk, 2000) για την μελλοντική έρευνα. 

Θεωρητική βάση της θεωρίας Πλαισίου-Περιεχομένου (2000) αποτελούν παλαιότερες 

έρευνες της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης, όπως της Thelen (1981/1995) των Dressler 

και Karpf (1995) που περιέγραφαν το βάβισμα ως ένα γεγονός το οποίο σχετίζονταν με εξω-

γλωσσικά στοιχεία, όπως η κινητική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τελικά και το βάβισμα ως 

ένα πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα, παρόμοιο με τους παράγοντες επηρεασμού συνολικά 

της ανάπτυξης, αφού σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις τα παιδιά διαλέγουν μεταξύ των 

παραμέτρων της κάθε γλώσσας και κατασκευάζουν τις δικές τους επιλογές. Πρόκειται για 

την θεώρηση της δυναμικής φύσης της γλώσσας, όπου τα νήπια δεν γεννιούνται με 

προσχηματισμένες σύνθετες δομές στην ομιλία τους, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση με 

το περιβάλλον εμπλουτίζουν τις αρχικά απλές δομές τους (Oller, 2011).  

Η θεωρία του Πλαισίου-Περιεχομένου περιγράφει το βάβισμα ως ανεξάρτητο γεγονός, 

αποκλειστικό αποτέλεσμα της ρυθμικής ταλάντωσης της κάτω γνάθου, η οποία εμπλέκει 

παράλληλα τους αρθρωτές (γλώσσα, χείλη, μαλακή υπερώα) σε κίνηση με αποτέλεσμα την 

φώνηση. Συνδέει τελικά το βάβισμα, με συγκεκριμένους κινητικούς περιορισμούς. Στην νέα 

αυτή θεωρία αντιτέθηκαν τόσο ο Oller (2011), όσο και οι Giulivi, Whalen, Goldstein, Nam και 

Levitt (2011), παρόλο που ο Oller αναγνώρισε την συνεισφορά κάποιων στοιχείων της 

θεωρίας αυτής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία η οποία είναι γνωστή και 

σαν «Θεωρία Συν-εμφάνισης Συμφώνου-Φωνήεντος», η κίνηση της στοματικής κοιλότητας 

σε θέση ανοικτή-κλειστή, ως αποτέλεσμα της ρυθμικής ταλάντωσης της κάτω γνάθου 

αποτελεί το Πλαίσιο, ενώ το Περιεχόμενο προκύπτει από το αποτέλεσμα της αρθρωτικής 
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αυτής κίνησης που είναι η φώνηση των συμφώνων και φωνηέντων. Βασικά στοιχεία της 

θεωρίας είναι: 

 

1) Το Πλαίσιο προηγείται πάντα του Περιεχομένου.  

2) Xρήση της φωνητικής μεταγραφής για την απεικόνιση των προγλωσσικών 

εκφωνημάτων. 

3) Τα νήπια παράγουν κατά το 2ο εξάμηνο του πρώτου έτους ζωής, Κανονικά 

σχηματισμένες συλλαβές της φωνοτακτικής δομής ΣΦ, ως συνολική συλλαβή 

αποκλείοντας τον φωνολογικό τεμαχισμό των επιμέρους φωνητικών στοιχείων. 

4) Το Περιεχόμενο ενσωματώνεται σε δεύτερη φάση στο Πλαίσιο. 

5) Η παραγωγή των Κανονικά σχηματισμένων συλλαβών, υπακούει σε κάποιες αρχές, 

καταλήγοντας σε προβλέψιμες παραγωγές συλλαβικών δομών με κριτήριο τη θέση 

άρθρωσης. Έτσι, μπροστινά φωνήεντα συνδυάζονται με κορωνιδικά (φατνιακά, 

οδοντικά, ουρανικοφατνιακά) σύμφωνα, οπίσθια φωνήεντα με ραχιαία σύμφωνα 

και κεντρικά φωνήεντα με χειλικά σύμφωνα.  

 

Σύμφωνα με τον Oller (2011), το παραπάνω μοντέλο ανέδειξε και μια δική του 

παλαιότερη σκέψη, πως τα νήπια όταν διανύουν το στάδιο του Κανονικού Βαβίσματος 

παράγουν συλλαβικές δομές της μορφής ΣΦ ως όλον, χωρίς να μπορούν να διαχωρίσουν 

φωνητικά κάθε φθόγγο. Ένα χαρακτηριστικό της νηπιακής ομιλίας εντοπιζόμενη κατά το 

πρώτο έτος ζωής και ειδικά στο 2ο εξάμηνο του πρώτου έτους. Η ωρίμανση και ο 

αυτοέλεγχος των αρθρωτικών συστημάτων είναι που θα επιφέρει αργότερα την ικανότητα 

στα νήπια να διαχωρίζουν κάθε φθόγγο και μάλιστα να τον παράγουν ξεχωριστά 

(segmentalization). Πέρα από τη παραπάνω αναφορά, το μοντέλο δεν απέκτησε την 

ανάλογη αποδοχή.  

Ένας από τους λόγους ήταν ότι ενώ προέβλεψε μείωση των προτεινόμενων συλλαβικών 

συνδυασμών μετά το πρώτο έτος ανάπτυξης, τα δεδομένα δεν στήριξαν αυτό τον ισχυρισμό. 

Μάλιστα, οι Giulivi κ.ά. (2011) βρήκαν αύξηση των συλλαβικών αυτών δομών. Ένας ακόμα 

λόγος ο οποίος κατέστησε και το μοντέλο ακατάλληλο για την παρούσα έρευνα ήταν χρήση 

της φωνητικής μεταγραφής για την περιγραφή της προγλωσσικής ομιλίας, αλλά και η 

αδυναμία του να ταξινομήσει όλες τις κατηγορίες των πρωτοεκφωνημάτων και ειδικά τις 
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προ-κανονικές δομές, δηλαδή τα πρώτα στάδια των πρωτοεκφωνημάτων δίνοντας μια 

εικόνα ανολοκλήρωτου μοντέλου. Επίσης έρευνες όπως της Vihman (1992) κατέρριψαν τον 

ισχυρισμό της φθογγικής συνύπαρξης των ζευγαριών που πρότειναν οι Davis και MacNeilage 

αφού ο συνδυασμός κορωνιδικών συμφώνων με μπροστινά φωνήεντα δεν επιβεβαιώθηκε. 

Στην διαγλωσσική της μελέτη (Σουηδικά, Γαλλικά, Αγγλικά και Ιαπωνέζικα) βρήκε πως 

υπάρχουν διαφορετικές συλλαβικές δομές ανάμεσα στις γλώσσες αυτές κατά τη διάρκεια 

του νηπιακού λόγου. Για παράδειγμα, τα Σουηδεζάκια παρήγαγαν συλλαβές όπου τα 

σύμφωνα [t] και [d] παράγονταν με πληθώρα συνδυαστικών φωνηέντων και όχι μόνο με 

μπροστινά φωνήεντα. 

 

1.4.4 Τροποποιητικά μοντέλα των Ertmer & Jung, Nathani, Ertmer & Stark. 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Oller (1980) και Stark (1980) η φωνητική παραγωγή 

ακολουθεί κάποια γενικά στάδια ώστε να συνδέεται ομαλά η μετάβαση από το προλεκτικό 

στο λεκτικό στάδιο της ομιλίας. Με βάση το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (2000) αλλά 

και τα αντίστοιχα αναπτυξιακά στάδια της Stark (1980), οι Ertmer και Jung (2011, σελ. 116) 

αλλά και οι Nathani κ.ά. (2006) επέφεραν κάποιες πρόσφατες τροποποιήσεις με στόχο την 

κλινική εφαρμογή αυτών των μοντέλων. Έτσι, παρουσίασαν το εξής τρισδιάστατο 

αναπτυξιακό μοντέλο ταξινόμησης της προγλωσσικής ομιλίας:  

 

Στάδιο 1. Προ-Κανονικό Στάδιο (Pre-Canonical Level, PL) 

To Προ-Κανονικό Επίπεδο συμπεριελάμβανε λοιπόν τις 3 πρώτες κατηγορίες της 

ταξινόμησης του υποφωνολογικού μοντέλου του Oller όπως αυτό παρουσιάστηκε 

παραπάνω.  Ως Προ-Κανονικά Πρωτοεκφωνήματα αναφέρθηκαν το Οριακό Βάβισμα και 

όλοι οι ήχοι που ταξινομούνται ως άτονοι και αντανακλαστικοί καθώς και όλα τα φωνήεντα. 

Ακόμα και το Οριακό Βάβισμα (Marginal Babbling), που θεωρείται πως έχει συλλαβική δομή 

παρόμοια με τον ορθά σχηματισμένο τύπο, εντάχθηκε και πάλι στην ίδια κατηγορία των 

Προ-Κανονικών διότι τα εκφωνήματα αυτού του σταδίου χαρακτηρίζονται από αργή 

μετάβαση μεταξύ Σ και Φ, δηλαδή > 250 msec μεταξύ των διαμορφωτών (η ακουστική 

ενέργεια που περνά την υπεργλωσσιδική φωνητική οδό με την μορφή συχνοτήτων) 

(Lieberman & Blumstein, 1988) F2 και F3 (spectrographic inspection). Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται και τα ΜΦ αφού κατά τους Oller (2000), Kent και Bauer (1985), Vihman (1996) 
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τα φωνήεντα δεν τηρούν τον βασικό κανόνα σχηματισμού της κανονικής συλλαβής του υπο-

φωνολογικού μοντέλου για την άμεση μετάβαση μεταξύ ενός συμφώνου (margin) και ενός 

φωνήεντος (nuclei).  Στο στάδιο αυτό, περιέχονται και οι ημι-ηχηροί φωνητικοί πυρήνες 

(quasi-resonant nuclei) μαζί με τη κατηγορία των ανεπτυγμένων αντηχητικών πυρήνων (fully 

resonant nuclei).  

 

Στάδιο 2. Στάδιο Κανονιστικού Βαβίσματος (Canonical Babbling, CB) 

Στο στάδιο αυτό και με βάση τις αρχές του υποφωνολογικού μοντέλου: 

1) Παράγονται ορθά σχηματισμένες συλλαβές που πρέπει να περιέχουν ένα σύμφωνο 

και ένα φωνήεν το λιγότερο. 

2)  Πρέπει να υπάρχει άμεση μετάβαση μεταξύ του συμφώνου-φωνήεντος 

προσομοιάζοντας τον ενήλικο λόγο. 

3) Οι κατηγορίες άτονων και αντανακλαστικών ήχων, των φωνηέντων καθώς και του 

οριακού βαβίσματος δεν αποτελούν υποκατηγορίες του συγκεκριμένου σταδίου. 

Οι ορθά σχηματισμένες συλλαβές αποτελούν δομικά στοιχεία της ομιλίας (Oller κ.ά., 

1999).  

 

Στάδιο 3. Ανώτερες Δομές (Post-Canonical / Advanced Forms) 

Η χρονολογική περίοδος στην οποία αναμένονταν τα συγκεκριμένα εκφωνήματα 

ήταν κυρίως άνω της περιόδου των 12 μηνών. Στο Στάδιο 3 αναλογούσαν με βάση το παρόν 

θεωρητικό υπόβαθρο πρωτοεκφωνήματα συνθετότερης μορφής όπως ΣΦΣ (κλειστά), ΦΣ, 

ΣΣΦ καθώς και δίφθογγα. Ειδικά το ΦΣ πρέπει να αναφερθεί ότι παρόλο που κάποιος θα 

υπέθετε ότι παραβιάζει τον κανόνα της άμεσης μετάβασης από Σ σε Φ ταξινομήθηκε στην 

κατηγορία των ορθά σχηματισμένων συλλαβών (Στάδιο 2) από τους Νathani και Oller 

(2008). Σε αντίθεση με τους παραπάνω ταξινομήθηκε στο Στάδιο 3 από τους Ertmer και Jung 

(2011) λόγω του γεγονότος πως οι συλλαβικές δομές που έχουν σε θέση κλεισίματος 

συμφωνικά στοιχεία παρατηρούνται αναπτυξιακά στα τελευταία συνήθως στάδια λόγω της 

ομοιότητάς τους με τον ώριμο λόγο. Ενώ και οι Prince και Smolensky (1993) αναφέρονται 
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στον συγκεκριμένο τύπο τονίζοντας τον μικρότερο βαθμό ορθότητάς του σε σύγκριση με τον 

ΣΦ . 

Το παρόν τρισδιάστατο αναπτυξιακό μοντέλο προσέδωσε έτσι μεγαλύτερη κλινική 

ευχρηστία. Σε σύγκριση με τα παλαιότερα συστήματα των Oller (1980) και Stark (1980), το 

παρόν μοντέλο πρόσφερε αφενός ένα μειωμένο εύρος σταδίων ταξινόμησης οπότε 

μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και αφετέρου στοχοποίηση συγκεκριμένων πλέον 

αναπτυξιακών σταδίων για την ανάπτυξη της ομιλίας των νηπίων και συνδυασμό 

ακουστικών και αντιληπτικών μεθόδων.  

H παρούσα έρευνα βασίστηκε τόσο στις αρχές του υποφωνολογικού μοντέλου του Oller  

όσο και στις αλλαγές που επέφεραν σε αυτό, οι Nathani κ.ά. (2006). Έτσι, τα μοντέλα αυτά 

έθεσαν κάποιες αρχές-κανόνες για το ποια πρωτοεκφωνήματα θα μελετηθούν και γιατί και 

από την άλλη, ποια θα εξαιρεθούν και γιατί. Η παρούσα μελέτη στηριζόμενη στα 

αναπτυξιακά στάδια της ομιλίας των παραπάνω μοντέλων προχώρησε στην ταξινόμηση, με 

βάση τον αριθμό, των συλλαβών των πρωτοεκφωνημάτων των αυθόρμητων παραγωγών 

των συμμετεχόντων. Η παραπάνω ταξινόμηση αποκάλυψε μέσω μιας ποσοτικής 

παρουσίασης, την απόδοση της ομιλίας των συμμετεχόντων είτε των παιδιών με ΚΕ είτε 

τυπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, μέσω της προσωδιακής ανάλυσης των υπερτεμαχιακών 

χαρακτηριστικών (διάρκειας και αντίθεσης τονικού ύψους) των πρωτοεκφωνημάτων που 

πραγματοποιήθηκε, παρείχε αφενός μια ποιοτική διάσταση στην απόδοση των 

συμμετεχόντων αφετέρου την δυνατότητα σύγκρισης των ποιοτικών αυτών 

χαρακτηριστικών μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

1.5 Στάδιο Κανονιστικού Βαβίσματος 

 

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι το στάδιο που παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον των ερευνητών της επιστήμης της ομιλίας και είναι το πιο εύκολα 

αναγνωρίσιμο από τους γονείς των παιδιών (Harold, 2013). Οι παραγωγές του σταδίου 

αυτού εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιών 5 και 10 μηνών (Oller & Eilers, 1988), εμφανίζονται 

καθολικά σε όλα τα γλωσσικά περιβάλλοντα και ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού 

περιβάλλοντος (Hide, Gillis & Govaerts, 2007· Nathani κ.ά., 2006). Σύμφωνα με τον Jusczyk 
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(2000) η σύγχρονη αντιμετώπιση του βαβίσματος είναι η ενσωμάτωσή του στα αναπτυξιακά 

στάδια της γλωσσικής κατάκτησης και όχι η θεώρησή του ως προγλωσσική ομιλία, διότι 

δίνει την εντύπωση πως είναι αποκομμένο στάδιο από τα υπόλοιπα. Μια νέα θεώρηση του 

βαβίσματος που συνάδει και με την άποψη των Elbers και Ton (1985) οι οποίοι τόνισαν πως 

το βάβισμα με τις πρώτες λέξεις έχουν κοινά ηχητικά μοτίβα, αλλά και με τους Vihman και 

DeBoysson-Bardies (1994) που αναφέρει τον προσωδιακή επίδραση που έχει η μητρική 

ομιλία στις πρώτες αυτές παραγωγές του σταδίου. 

Η παρούσα μελέτη έχοντας υπόψη τα παραπάνω στάδια προχώρησε στη προσωδιακή 

ανάλυση (μελέτη της αντίθεση τονικού ύψους και της διάρκειας), αλλά και τεμαχιακή 

ταξινόμηση των πρωτοεκφωνημάτων, τόσο του Κανονιστικού Βαβίσματος όσο και των 

αναδιπλασιαζόμενων και ποικιλόμορφων εκδοχών του αλλά και των μεμονωμένων 

φωνηέντων με βάση των αριθμό των συλλαβών κάθε εκφωνήματος. Συνεπώς, έγινε μια 

φωνοτακτική ταξινόμηση κυρίως του σταδίου του Κανονιστικού Βαβίσματος 

(συμπεριλήφθηκαν εκφωνήματα του Οριακού Βαβίσματος, αλλά και ΜΦ),  διότι και ο Oller 

αποδέχεται κυρίως για τα τελικά στάδια, όπως αυτό του Κανονιστικού Βαβίσματος, πως εκεί 

μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός αντικειμενικότητας της εκάστοτε φωνοτακτικής δομής.  

 

1.5.1 Τι είναι κανονιστικό βάβισμα; 

Για να ορίσουμε το κανονιστικό βάβισμα πρέπει να αναφερθούν ακόμα κάποιες 

πληροφορίες για την έννοια της συλλαβικής δομής. Η πλέον κοινή συλλαβική δομή η οποία 

απαντάτε στην πλειοψηφία των γλωσσών είναι το μη μαρκαρισμένο σύμφωνο+φωνήεν 

γύρω από την οποία κτίζεται η φωνολογική ανάπτυξη (Τζακώστα, 1999). Οι πρώτες 

συλλαβές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης τείνουν να αποτελούνται από ένα σύμφωνο και 

ένα φωνήεν (Roca & Johnson, 1999). Η Τζακώστα (1999) τόνισε την σημασία της συλλαβής 

ως προσωδιακό συστατικό, αφού αφενός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα φωνοτακτικά 

μοντέλα (ορθά σχηματισμένες ακολουθίες συμφωνικών και φωνηεντικών τεμαχίων), 

αφετέρου φωνητικές διαδικασίες όπως η συνάρθρωση συναντώνται σε επίπεδο μόνο 

συλλαβής.  

Σύμφωνα με τους Hide κ.ά. (2007) το βάβισμα ορίζεται ως οι πολλαπλές αρθρωτικές 

κινήσεις μέσα σε διάστημα ενός κύκλου αναπνοής με ή χωρίς φώνηση. Οι δε ορθά/κανονικά 

σχηματισμένες συλλαβές που αποτελούν το πρώτο στάδιο του κανονικού βαβίσματος, πριν 
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τους αναδιπλασιασμούς και τις πιο σύνθετες δομές, παράγονται σύμφωνα με τον Oller 

(2000), με κίνηση της υπεργλωσσιδικής φωνητικής οδού, άνοιγμα και κλείσιμο της οδού 

μέσα από την κίνηση των χειλιών ή της γλώσσας. Κάθε κανονική δε συλλαβή, αποτελείται 

από ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν που παράγονται μέσα σε συγκεκριμένη διάρκεια (500 

msec), με άμεση μετάβαση μεταξύ των δύο φθόγγων και ως στάδιο συνδέεται άμεσα με την 

μελλοντική γλωσσική επίδοση του παιδιού (Harold & Barlow, 2013). Οι Patten, Belardi, 

Baranek, Watson, Labban και Oller (2014) θεωρούν το κανονιστικό βάβισμα ως αναπτυξιακό 

ορόσημο της ανάπτυξης της ομιλίας και χρονικά το τοποθετούν στους 10 μήνες για τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η κυρίαρχη θεωρία εξήγησης για την εμφάνιση του κανονιστικού 

βαβίσματος είναι αυτή που το περιγράφει ως αποτέλεσμα ωρίμανσης των 

στοματοκινητικών ικανοτήτων που παρουσίασαν οι Davis και MacNeilage (1995/2000).  

Αξίζει να αναφερθεί πως πιλοτικά δεδομένα των Harold και Barlow (2013) έδειξαν, 

πως μαζί με την ρυθμική κίνηση της κάτω γνάθου που προκαλεί την φώνηση των 

συλλαβικών τύπων ΣΦ που περιέγραψαν οι Davis και MacNeilage, συμβαίνει χρονικά (6-12 

μήνες)1 και μια ακόμα στερεοτυπική κίνηση. Αυτή της κίνησης των χεριών (arm-waving). Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση της χρονικής σύμπτωσης παραγωγής του κανονιστικού 

βαβίσματος και της κίνησης χεριών έχει αναφερθεί και από άλλους ερευνητές (Harold, 

2013· Iverson & Fagan, 2004). Συγκεκριμένα, οι Harold και Barlow, ανέφεραν και κάποιας 

μορφής αλληλεπίδραση στην έρευνά τους, μεταξύ της κίνησης των χεριών και του ρυθμού 

άρθρωσης. Συνολικά ένα ποσοστό που αγγίζει το 30% των πρωτοεκφωνημάτων που 

παράγονται μεταξύ 6 και 12 μηνών είναι κανονικά σχηματισμένες (Oller, Eilers, Steffens, 

Lynch & Urbano, 1994).   

 

1.5.2 Γιατί τα νήπια βαβίζουν; 

 Όπως περιεγράφηκε παραπάνω, το βάβισμα σύμφωνα με τις κυρίαρχες θεωρήσεις 

(Davis & MacNeilage, 1995) αποτελεί μια μηχανική στερεοτυπική κίνηση, αποτέλεσμα της 

ρυθμικής ταλάντωσης της κάτω γνάθου. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση της αρθρωτικής αυτής 

                                                             
1Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και οι Kuhl, Ramirez, Bosseler, Lotus Lin και Imada (2014), σημείωσαν μια πολύ 
έντονη δραστηριότητα των περιοχών του φλοιού που σχετίζονται με την ομιλία (Broca area), η οποία 
συνέβαινε όταν τα νήπια (7-12 μηνών) άκουγαν τις λέξεις ενός ομιλητή που τους απευθύνονταν. Μια 
συμπεριφορά, η οποία ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια ανταπάντησης και μίμησης στην ομιλία που άκουγαν. 
Έδειξαν ότι σε ηλικία επτά μηνών ενεργοποιούνται το ίδιο, τόσο ο ακουστικός φλοιός, όσο και τα κινητικά 
κέντρα της ομιλίας. Σε ηλικία ένδεκα μηνών όμως από ήχους της κυρίαρχης γλώσσας ενεργοποιείται 
περισσότερο ο ακουστικός φλοιός, ενώ ήχοι ξένης γλώσσας ενεργοποιούν τα κινητικά κέντρα της ομιλίας. 
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κίνησης συνδυάστηκε από άλλες μελέτες με την ταυτόχρονη απότομη αύξηση μιας άλλης 

στερεροτυπικής κίνησης, αυτής των χεριών (Iverson & Fagan, 2004). Σύμφωνα με την Harold 

(2013), η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο αυτών αναπτυξιακών σταδίων δεν σημαίνει τόσο 

ότι το ένα συμπαρασύρει το άλλο, αλλά ότι ίσως πρόκειται για ένα νέο αναπτυξιακό στάδιο. 

 Παρόλο που τα νήπια γνωρίζουν ότι με την φώνηση μπορούν να τραβήξουν το 

ενδιαφέρον και τη προσοχή των ενηλίκων (Harold, 2013), παρόλα αυτά δεν εκφράζουν όλες 

οι κατηγορίες πρωτοεκφωνημάτων πρόθεση, παρά μόνο το στάδιο του Κανονικού 

Βαβίσματος (Buder κ.ά., 2013). Οι έρευνες διίστανται για το εάν τα νήπια θέλουν να 

εμπλακούν σε μια κοινωνική αλληλεπίδραση με αποτέλεσμα τον λόγο. Από την μια έχουν 

αναφερθεί έρευνες (Harold & Barlow, 2013) όπου παιδιά τυπικής ανάπτυξης βαβίζουν 

περισσότερο για αυτό-ικανοποίηση αντιμετωπίζοντας τα εκφωνήματα σα παιχνίδι, παρά με 

επικοινωνιακή πρόθεση. Από την άλλη μεριά, οι Oller και Griebel (2008) τόνισαν το ακριβώς 

αντίθετο, δηλαδή ότι βασική αιτία του βαβίσματος είναι η απόσπαση της προσοχής του 

κοινωνικού περίγυρου.  

 Στην συζήτηση περί του γιατί βαβίζουν, συνεισέφερε και το ερώτημα του κατά πόσο 

οι πρώτες αυτές παραγωγές επηρεάζονται από την περιβαλλοντική ομιλία. Δηλαδή σε ποια 

ηλικία και πώς επηρεάζει η εκάστοτε γλώσσα το βάβισμα και το εάν εντοπίζονται τυχόν 

διαγλωσσικές διαφορές. Οι έρευνες διαχωρίστηκαν σε εκείνες που ενήλικοι με αξιολόγηση 

αποσπώμενων απαντήσεων έκριναν το εάν το βάβισμα έχει επηρεαστεί σε διάφορες 

γλώσσες όπως Γαλλικά, Αγγλικά, Κινέζικα (Boysson-Bardies, Sagart & Durand, 1984· Olney & 

Scholnick, 1974) και σε εκείνες όπου με την χρήση ακουστικής ανάλυσης σε 

μακροπρόθεσμες μελέτες (Boysson-Bardies, Halle, Sagart & Durand, 1989· Locke, 1983) 

αξιολόγησαν την επίδραση της εκάστοτε μητρικής γλώσσας στο βάβισμα. 

 Οι παραπάνω έρευνες, αν και χρησιμοποίησαν διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης των 

νηπιακών εκφωνημάτων κατέληξαν πως δεν υπάρχει άμεσος επηρεασμός του βαβίσματος 

από την εκάστοτε κυρίαρχη ομιλία όσων αφορά το πρώτο έτος ανάπτυξης και μιλώντας για 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Στον αντίποδα ήρθαν νεότερες διαγλωσσικές έρευνες όπως των 

Boysson-Bardies, Vihman, Roug-Hellichius, Durand, Landberg και Arao (1992), όπου 

ανέφεραν σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στις παραγωγές των συμφώνων κατά το 

βάβισμα με εκείνα των πρώτων λέξεων και για ηλικίες από 9  μηνών μέχρι και το στάδιο των 

25 λέξεων. Οι παραπάνω ομοιότητες φωνητικής ακρίβειας μεταξύ νηπιακού και ενήλικου 
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αντίστοιχα λόγου αφορούσαν και ομοιότητες του τόπου και τρόπου άρθρωσης αυτών των 

συμφώνων, ακόμα και από την ηλικία των 10 μηνών.  

Την επιρροή από την μητρική ομιλία στο βάβισμα κατέγραψαν και οι Nathani κ.ά. 

(2006) όπου παρουσιάζοντας το μοντέλο τους SAEVD-R τόνισαν πως επιδράσεις της 

κυρίαρχης γλώσσας εντοπίζονται στο νηπιακό λόγο ιδιαίτερα μεταξύ 16-20 μηνών. Όμως και 

οι Westermann και Miranda (2004) τόνισαν για το χρονολογικό ορόσημο των 10 μηνών, ως 

σημείο έναρξης επιρροής της εκάστοτε περιβαλλοντικής γλώσσας των ενηλίκων στο νηπιακό 

λόγο. Επίσης, πέρα από τις παραπάνω φωνητικές διαφοροποιήσεις, διαφορές εντοπίστηκαν 

και σε προσωδιακό επίπεδο. Η έρευνα των Whalen, Levitt και Wang (1991) αφορούσε 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης 5-13 μηνών και εντόπισαν διαφορές της επιτονικής καμπύλης 

ανάμεσα στα Γαλλικά και τα Αγγλικά, ανάλογες με τις διαφορές που συναντώνται στις 

γλώσσες αυτές.  

Τέλος, χαρακτηριστική της κρισιμότητας που έχει η ύπαρξη επιδράσεων της 

εκάστοτε μητρικής στο βάβισμα και συνεπώς στη παραγωγή είναι πρόσφατο μοντέλο της 

Kuhl «Native Language Magnet, NLM» (Kuhl & Meltzoff, 2013) το οποίο τόνισε πως τα νήπια 

τροποποιούν την ανώριμη ομιλία (φωνητικά στοιχεία, προσωδιακά χαρακτηριστικά) τους 

προσαρμοζόμενα στην εκάστοτε κυρίαρχη γλώσσα μέσω της μίμησης. Τελικά, «η κατάκτηση 

της ικανότητας της ομιλίας καθορίζεται μέσα από ανατομικούς περιορισμούς και είναι 

ακουστικά κατευθυνόμενη» (Kuhl & Meltzoff, 2013, σελ. 2426). Το μοντέλο βέβαια αυτό 

αφορά τις μελέτες αντίληψης της ομιλίας και συνεπώς δεν αποτελεί αντικείμενο 

μεγαλύτερης αναφοράς στη παρούσα εργασία.        

 

1.5.3. Πρόδρομος ανάπτυξης της ομιλίας, διαγνωστική αξία και κοχλιακό  

εμφύτευμα. 

Η ανθρώπινη ομιλία δομείται μέσα από τους περιορισμούς των μηχανισμών της 

φυσιολογίας, των οποίων η χρήση δεν είναι πρωτίστως γλωσσολογική (Binos & Okalidou, 

2014· MacNeilage, 2008). Το κανονιστικό βάβισμα ως αποτέλεσμα των πολλαπλών 

αρθρωτικών κινήσεων μέσα σε διάστημα ενός κύκλου αναπνοής, αποτελεί σήμερα ένα 

αναπτυξιακό ορόσημο της γλωσσικής ανάπτυξης και προάγγελο της ομιλίας (Oller κ.ά., 

1999). Η μελέτη του κανονιστικού βαβίσματος έχει ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο γιατί αποτελεί 

ένα ευδιάκριτο στάδιο για τους γονείς και τους ειδικούς, αλλά κυρίως για την προβλεπτική 

του ικανότητα για την μετέπειτα γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού (Harold, 2013). 
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Όπως αναφέρουν οι Harold και Barlow (2013) ο ρόλος του συγκεκριμένου σταδίου 

στην μετέπειτα γλωσσική ανάπτυξη είναι σήμερα αποδεδειγμένος. Για παράδειγμα, η 

πληθώρα των συμφώνων που χρησιμοποιούν τα νήπια στο βάβισμα, βρέθηκε ότι 

αποτελούν τους ήχους που χρησιμοποιούν μετέπειτα και στο στάδιο των πρώτων λέξεων 

(Stoel-Gammon, 1985). Μέσα όμως από την αναμφισβήτητη προβλεπτική ικανότητα της 

εξέλιξης της ομιλίας μέσα από την εμφάνιση ή μη του συγκεκριμένου σταδίου, προέκυψε η 

ανάγκη δημιουργίας έγκυρων διαγνωστικών μεθόδων που θα βασίζονται στο συγκεκριμένο 

στάδιο και ειδικά για τους πληθυσμούς που είναι χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων.  

Η εμφάνιση του σταδίου αυτού συχνά αξιολογείται παράλληλα με δύο άλλες 

μεταβλητές, αυτές της ηλικίας εμφύτευσης αλλά και της πολύ σημαντικής μετεγχειρητικής 

ηλικίας. Η επίδραση του εμφυτεύματος αξιολογείται μέσα από τη καταγραφή και 

ταξινόμηση των πρωτοεκφωνημάτων του συγκεκριμένου σταδίου λόγω των παρεχόμενων 

ακουστικών ερεθισμάτων που το εμφύτευμα προσφέρει στους λήπτες. Κάτι που δεν 

χρειάζονται για να παραχθούν οι προ-κανονικές δομές, οι οποίες δεν σχετίζονται με το 

εισαγόμενο ηχητικό ερέθισμα που προσφέρει το εμφύτευμα (Schauwers κ.ά., 2008). 

Η καθυστερημένη εμφάνιση του σταδίου έχει συνδεθεί ειδικότερα με πλήθος 

διαταραχών. Οι Stark, Ansel και Bond (1988) μίλησαν για καθυστέρηση στην ομιλία, οι 

Patten κ.ά. (2014) μίλησαν για πιθανή ύπαρξη αυτισμού,ο Oller (Oller κ.ά., 1999· Oller, 

2000) συνέδεσε την αργή εμφάνιση του σταδίου με γενικότερες γλωσσικές διαταραχές 

όπως ειδικές φωνολογικές διαταραχές, απραξία, δυσαρθρία ή ακόμα και με την πιθανή 

ύπαρξη αυτισμού. Ακόμα, οι Stark κ.ά. (1988) συνέδεσαν την αργή εμφάνιση με την ύπαρξη 

δυσκολιών στην ανάγνωση, ενώ οι Oller, Eilers, Neal και Cobo-Lewis (1998) με χαμηλές 

επιδόσεις στο εκφραστικό λεξιλόγιο στους 18, 24 αλλά και 30 πρώτους μήνες.  

Πέρα όμως από τα αποτελέσματα της αργής εμφάνισης, η επίδραση κάποιων 

παραγόντων, όπως το κοχλιακό εμφύτευμα, έδειξε πως μπορεί να προλαμβάνει αυτή τη 

καθυστέρηση και εκεί έγκειται η τεράστια διαγνωστική του αξία. Οι Warner-Czyz κ.ά. (2010) 

έδειξαν πως παιδιά που έλαβαν κοχλιακό εμφύτευμα πριν το ορόσημο των 24 μηνών, 

εμφάνισαν την ίδια επίδοση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά στην παραγωγή 

συλλαβικής ακρίβειας, βρισκόμενα στο ίδιο φωνολογικό επίπεδο. Οι Moore και Bass-

Ringdahl (2002) ανέφεραν την εμφάνιση του σταδίου στους 6.5 μήνες μετά την 

ενεργοποίηση του εμφυτεύματος για ομάδα παιδιών που έλαβε το εμφύτευμα μεταξύ 18 

και 20 μηνών, ενώ η πολύ γνωστή μελέτη περίπτωσης του παιδιού «Hannah», των Ertmer 
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και Mellon (2001) εμφυτευόμενη στους 19 μήνες, χρειάστηκε 5 μήνες για να βρεθεί στο 

στάδιο αυτό. Σε άλλη πιο πρόσφατη έρευνα που αφορούσε την Γερμανική γλώσσα, οι 

Schramm, Bohert και Keilmann (2009) σημείωσαν την εμφάνιση του σταδίου μέσα στο 

χρονικό πλαίσιο των 0 έως 4 μηνών για εμφυτευόμενα παιδιά στους 16 μήνες, ενώ η 

αντίστοιχη εμφάνιση του σταδίου για τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ήταν μεταξύ 4 έως και 

9 μήνες.  

Αντίστοιχες παρατηρήσεις κόμισε και η πρόσφατη έρευνα των Schauwers κ.ά. 

(2008), οι οποίοι για εμφυτευόμενα παιδιά μεταξύ 5 και 20 μηνών, εντόπισαν την εμφάνιση 

του κανονιστικού βαβίσματος, άμεσα μεταξύ 1-4 μηνών μετεγχειρητικά, ενώ ανέφεραν τη 

καταγραφή λιγότερων ποσοτικά εκφωνημάτων του ποικιλόμορφου σταδίου για τα 

εμφυτευόμενα παιδιά, καθώς και μια τάση να προτιμούν τις απλές φωνοτακτικές δομές σε 

σχέση με τα τυπικά παιδιά αλλά και την συντομότερη χρονικά, εμφάνιση της απλής 

συλλαβικής δομής ΣΦ σε σύγκριση με τα τυπικά. Η έρευνα τέλος των Ertmer, Young και 

Nathani (2007) έδειξε πως οι νωρίτερα εμφυτευμένοι λήπτες χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο, ώστε να φτάσουν σε αντίστοιχο φωνολογικό επίπεδο με τους λήπτες μεγαλύτερης 

χρονολογικής ηλικίας. 

Τελικά σύμφωνα με τον Harold (2013), το κανονιστικό βάβισμα είναι αποτέλεσμα 

ωρίμανσης αισθητικο-κινητικών, κοινωνικών, γλωσσολογικών και νευροανατομικών 

λειτουργιών και στοματο-κινητικού συντονισμού. Η συνολική μελέτη των παραπάνω, θα 

συμβάλλει με τις κατάλληλες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές για την πολύ πρώιμη 

ανίχνευση πιθανών γλωσσικών δυσκολιών.      

 

1.6 Προσωδία και Υπερτεμαxιακά Χαρακτηριστικά 

 

Η γλώσσα είναι ένας πολυεπίπεδος μηχανισμός ο οποίος περιλαμβάνει τη 

σημασιολογία, τη σύνταξη, τη φωνολογία, την πραγματολογία και τη μορφολογία. 

Φωνολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη λειτουργία των φθόγγων 

σε μια δεδομένη γλώσσα. Η προσωδία, η οποία γινόταν αντιληπτή ως ο ρυθμός ή η μελωδία  

της  γλώσσας σχετίζονταν άμεσα με την φωνητική και η τελευταία βρίσκεται σε στενή σχέση 

με την φωνολογία (Γαβριηλίδου, 2003).  

Ο όρος της προσωδίας συχνά χρησιμοποιείται ως ο όρος που υπερκαλύπτει τα 

υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας. Η μελέτη του ρυθμού, της διάρκειας, της 
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μελωδίας, των παύσεων και της έμφασης, δηλαδή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών της 

ομιλίας που αναφέρονται ως υπερτεμαχιακά (Devine & Stephen, 1982· Shriberg, 

Kwiatkowski, Rasmussen, Lof & Miller, 1992) και αποτελούν την προσωδία (Gerken & 

McGregor, 1998), έχει πρωταρχική σημασία για τις έρευνες ανάπτυξης του λόγου. Όπως 

χαρακτηριστικά τονίζεται, η ιδιαιτερότητα που τρέφουν τα βρέφη για την ομιλία της 

μητέρας τους έγκειται ακριβώς στο γεγονός, πως η συγκεκριμένη ομιλία της μητέρας 

περιέχει προσωδιακά χαρακτηριστικά (διάρκεια, τονικό ύψος) που βοηθούν στον τεμαχισμό 

της ομιλίας η οποία οδηγεί στην αντιληπτικότητα του λόγου (Papaeliou, Minadakis & 

Cavouras, 2002). Έτσι, σύμφωνα με τους Fernald (1991) και Jusczyk (2000), η προσωδία είναι 

ο μηχανισμός επαγκίστρωσης για την αρχική ανάπτυξη του λόγου (bootstrapping). Η ομιλία 

πέρα από τα τεμαχιακά χαρακτηριστικά μεταφέρει και προσωδιακές (υπερτεμαχιακές) 

πληροφορίες (Homae κ.ά., 2007). 

Στην παθολογία του λόγου πολλές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος δυσπροσωδία 

(dysprosody) όταν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά της ομιλίας διακόπτονται ή 

διαταράσσονται (Ball & Muller, 2005).  Πολλές μάλιστα έρευνες διατυπώνουν την άποψη ότι 

η σημαντική περίοδος της φωνολογίας είναι από τον 6ο μήνα έως και τον 12ο μήνα της 

νηπιακής ηλικίας (Ruben, 1997). Ο ειδικός μάλιστα ρόλος της προσωδίας στην κατάκτηση 

της γλώσσας αναγνωρίστηκε και σε έρευνες που αφορούσαν την γλώσσα της μητέρας 

(motherese language) (Fernald, 1989· Fernald κ.ά., 1989). Παρακάτω το Γράφημα 4 

απεικονίζει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αντίληψη της προσωδιακής 

πληροφορίας (Ζέρβας, 2007, σελ. 14). 
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Γράφημα 4. Δημιουργία της προσωδιακής πληροφορίας. 

Κανονικοποιημένο κείμενο και αλληλουχία φωνημάτων 

↓ 

 

 

                                              /                          │                            \ 

Εισαγωγή παύσεων και προσωδιακός σχηματισμός φράσεων 

Διάρκειες Θεμελιώδης  

Συχνότητα f0 

Έμφαση 

                         ↓                                             ↓                                                 ↓ 

Εμπλουτισμένη προσωδιακή αναπαράσταση 

 

 

Μέσα από την περιγραφή αυτή εξηγούνται και οι αυξομειώσεις ή διακυμάνσεις του 

επιτονισμού (intonation) αλλά και του τόνου (stress) μέσα στην ομιλία διακρίνοντας 

διάφορους ρυθμούς όπως ο τροχαϊκός (o οποίος είναι συνδυασμός s-w συλλαβών) ή ο 

ιαμβικός (ο οποίος χαρακτηρίζεται από w-s συλλαβές) (Gerken & McGregor, 1998).  

Έτσι έχουμε γλώσσες με διαφορετική χρήση του τονισμού (stress) ενώ η ελληνική 

γλώσσα χαρακτηρίζεται ως «stress accent language», δηλαδή γλώσσα όπου μια 

συγκεκριμένη συλλαβή είναι κυρίαρχη φωνητικά έχοντας δυναμικό τόνο (dynamic stress) 

(Arvaniti & Baltazani, 2005· Sun-Ah Jun, 2005). Για τον εντοπισμό των τονισμένων συλλαβών 

(stressed) λαμβάνονται πληροφορίες μέσω του τονικού ύψους αλλά και της διάρκειας των 

εκφωνημάτων και όχι όπως κάποιος θα ανέμενε μόνο μέσω της έντασης (intensity) (Holmes 

& Holmes, 2001).   

Η έρευνα της παραγωγής της ομιλίας και η σχέση της με την ακουστική είναι κύρια 

στοιχεία της παρούσας μελέτης, αφού συναποτελούν την λεγόμενη «κωδικοποίηση της 

φωνής» (speech encoding) (Μποτίνης, 2009). Η δε προσωδία είναι βασική διάκριση της 

φωνητικής και μαζί με την φθογγολογία, αποτελούν τις δύο διακριτές φωνητικές 

κατηγορίες. Δηλαδή, η μεν φθογγολογία σχετίζεται με την «τεμαχιακή φωνητική» 

(segmental phonetics), η δε προσωδία φέροντας ποικίλες παραγλωσσικές λειτουργίες 

αποτελεί την «υπερτεμαχιακή φωνητική» (suprasegmental phonetics) (Μποτίνης, 2009, σελ. 
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25). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Μποτίνης (2009), η προσωδία φέρει πλήθος 

παραγλωσσικών λειτουργιών, αφού δηλώνει και χαρακτηριστικά του ομιλητή όπως η 

ηλικία, ο θαυμασμός, η έκπληξη ή το φύλο.  

Επιπλέον, όσον αφορά την απόκτηση της γλώσσας από τα παιδιά, η Fernald (1985) 

τονίζει την ισχυρή ανταπόκριση των νηπίων στη στοχο-κατευθυνόμενη ομιλία της μητέρας 

τους (motherese), καθώς αυτή περιέχει ιδιαίτερα προσωδιακά χαρακτηριστικά, όπως  οι 

μεγάλες διακυμάνσεις της επιτονικής καμπύλης, ο βραδύς ρυθμός ομιλίας, οι μεγάλες 

παύσεις και η επιμήκυνση της τελικής συλλαβής. Μια ανταπόκριση που εξηγείται από τους 

Rochat και Striano (1998) ως προσπάθεια αξιοποίησης κάθε πηγής που τους παρέχει το 

περιβάλλον προκειμένου να επιβιώσουν.  

Οι Homae, Watanabe και Nakano (2007) τόνισαν επίσης την σημασία των 

προσωδιακών χαρακτηριστικών αφού μέσα από την νευροαπεικονιστική τους μελέτη 

έδειξαν πως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ήδη από την ηλικία των 10 μηνών, υιοθετούν τα 

προσωδιακά στοιχεία των μητρικών τους γλωσσών καταλήγοντας πως οι ήχοι της ομιλίας 

μεταφέρουν όχι μόνο τεμαχιακές αλλά και προσωδιακές (υπερτεμαχιακές) πληροφορίες ή 

διαφορετικά τα φωνήματα δεν είναι οι μόνοι φορείς γλωσσολογικών πληροφοριών αλλά 

και τα προσωδιακά χαρακτηριστικά μεταφέρουν πληροφορίες για το τί και πώς ειπώθηκε. 

Τα δε υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά βρισκόμενα σε ανώτερο επίπεδο γλωσσολογικά από 

την τεμαχιακή φωνολογία, μεταφέρουν αντιληπτικές πληροφορίες μιας συλλαβής έως και 

ενός κειμένου (κειμενική προσωδία) αφού ξεπερνούν τα όρια του τεμαχίου και αφορούν 

όλο το εκφώνημα (Γαβριηλίδου, 2003) ή ολόκληρο το γλωσσικό σημείο.Όπως αναφέρει και 

η Πήτα (1998), ως υπερτεµαχιακά ή προσωδιακά ορίζονται τα στοιχεία της ομιλίας που δεν 

αφορούν ένα φωνητικό στοιχείο, αλλά ολόκληρο το γλωσσικό σηµείο και ταυτόχρονα 

διαθέτουν εκφραστική, οριοθετική και διακριτική λειτουργία.  Τέτοια  υπερτεμαχιακά 

στοιχεία  είναι  η  παύση,  η διάρκεια, ο  ρυθµός,  ο  μουσικός τόνος (pitch accent), ο 

δυναμικός τόνος (stress accent)  και  η  επιτόνιση (Γαβριηλίδου, 2003· Γαζάνη, 2009· 

Νέσπορ, 1999). Σύµφωνα µε τους Werner και Keller (1994) αλλά και Shriberg, Kwiatkowski 

και Rasmussen (1990) προσωδιακό χαρακτηριστικό αποτελεί και η ταχύτητα της παραγωγής 

της ομιλίας. Τον ρόλο της ταχύτητας ομιλίας ως υπερτεμαχιακό χαρακτηριστικό 

αναγνώρισαν και οι Οκαλίδου και Χαρισοπούλου (2011) μιλώντας για τη δυναμική διάσταση 

της ομιλίας. 
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Η παρούσα έρευνα βέβαια σχετίζεται, από τα είδη της προσωδίας, μόνο με την 

συλλαβική προσωδία και όχι με την προτασιακή και κειμενική, μιας και αφορά την 

ταξινόμηση των φωνοτακτικών δομών και συγκεκριμένα τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά 

της προγλωσσικής ομιλίας. Τα δε υπερτεμαχιακά, όπως οι διακυμάνσεις του τονικού ύψους 

και η διάρκεια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί μπορούν και επιφέρουν διακριτικά 

αποτελέσματα στη σημασία των λεγομένων, το οποίο παράλληλα είναι καίριο σημείο 

αναφοράς της φωνητικής (Μποτίνης, 2009). Η εύρεση πιθανών διαφορών ανάμεσα στο 

μέγιστο (max) και στο ελάχιστο (min) του τονικού ύψους του εκφωνήματος συνδέεται με 

τον βαθμό που γίνεται κατανοητός ο ομιλητής από τον ακροατή. Συγκεκριμένα, τα ανώτατα 

όρια-peaks (nuclei-vowels) και τα ελάχιστα-margins (consonants) της καμπύλης του ύψους 

του ομιλητή είναι που συμβάλλουν στην κατανόηση του ακροατή (Borden κ.ά., 2003) . Λόγω 

αυτής της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποκτούν οι διακυμάνσεις του τονικού ύψους 

επιλέχθηκαν μαζί με την διάρκεια, ως παράμετροι προσωδιακοί της παρούσας μελέτης.  

Η μελέτη της προσωδίας σε παλαιότερες έρευνες εστίασε επίσης  σε άτομα με 

προβλήματα ακοής που χρησιμοποιούσαν απλά ακουστικά βοηθήματα ή δερματικούς 

αισθητήρες ήχου. Όμως, η έρευνα των προσωδιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας νηπίων 

με ΚΕ υπολείπονταν κατά πολύ μέχρι πρόσφατα (Lenden & Flipsen, 2007).    

 

1.6.1 Τονικό ύψος. 

Εξετάζοντας το τονικό ύψος (pitch) από γλωσσολογική άποψη θα δούμε ότι οι 

διάφορες γλώσσες περιγράφουν κυρίως δύο παραμέτρους του ύψους εννοώντας τον τόνο 

«tone» και τον επιτονισμό «intonation» (Ball & Muller, 2005). Η βασική λειτουργία της 

θεμελιώδους συχνότητας (f0) που ταυτίζεται με την αντιληπτική έννοια του τονικού ύψους 

(Pitch) είναι να μεταφέρει τις πληροφορίες που κομίζει ο επιτονισμός, αφού «φέρει» αυτόν 

(Howard, 1992). Ο επιτονισμός ως υπερτεμαχιακό αλλά και «παραγλωσσικό στοιχείο» 

μπορεί να έχει οριοθετική αλλά και διακριτική λειτουργία (Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, 

http://www.greek-language.gr/). Στην πρώτη περίπτωση ορίζοντας την αρχή και το τέλος 

του εκφωνήματος και στην δεύτερη περίπτωση «όταν η φωνηματική ακολουθία 

χαρακτηρίζεται ως διαφορετική γλωσσική πράξη π.χ. χιονίζει (καθοδική καμπύλη) – χιονίζει; 

(ανοδική καμπύλη)» (Γαβριηλίδου, 2003, σελ 49). Η δε διαφορά του επιτονισμού 

(intonation) από την δεύτερη παράμετρο του τονικού ύψους (pitch) δηλαδή του τόνου 

(tone), είναι ότι ο επιτονισμός αφορά το σύνολο των συλλαβών φθάνοντας στα όρια της 
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πρότασης μεταφέροντας σημασιολογικές και συντακτικές πληροφορίες. Από την άλλη 

μεριά, ο τόνος (tone) αφορά μόνο την περιοχή της συλλαβής ή ακριβέστερα όλα τα τεμάχια 

της συλλαβής και διαχωρίζει μια λέξη από μια άλλη στην περίπτωση που οι λέξεις έχουν ίδιο 

τεμαχιακό περιεχόμενο (Ball & Miller, 2005).   

Η κλασσική θεωρία που περιγράφει την παραγωγή της ομιλίας, η θεωρία της Πηγής-

Φίλτρου, αναφέρει πως η παραγωγή της φώνησης πραγματοποιείται από τη παλμική κίνηση 

των φωνητικών πτυχών που ταυτίζονται αντίστοιχα με τη πηγή. Ενώ το φίλτρο, το οποίο 

ταυτίζεται με την φωνητικό οδό, δίνει στον ήχο τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά 

καθιστώντας τα σύμφωνα φορείς γλωσσικών πληροφοριών και τα φωνήεντα φορείς 

ενέργειας (Μποτίνης, 2009). Το παραπάνω μοντέλο χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες 

επιστήμες της ομιλίας αλλά και της φωνητικής για την ανάλυση του τρόπου παραγωγής της 

ομιλίας παρά την αδυναμία του να εξηγήσει επακριβώς τον ρόλο που διαδραματίζει ο 

εκπνεόμενος αέρας κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου φώνησης (Fulop, 2011). Έτσι, 

κατά την διάρκεια της φώνησης οι φωνητικές χορδές ανοιγοκλείνουν σε ημι-περιοδική 

φάση καθορίζοντας την περίοδο φώνησης και καθώς η στοματική κοιλότητα παραμένει 

ανοικτή περισσότερος αέρας την διαπερνά ώστε τελικά να ισχύει ότι f0=1/T (Lieberman & 

Blumstein, 1988). 

Ακριβώς αυτός ο σύνθετος ήχος  της φώνησης που παράγεται από τη πηγή του ήχου, 

το λάρυγγα και παράγει μια κυματομορφή, αναλύεται στο φάσμα (τα πλάτη των απλών 

ήχων της φώνησης σε συνάρτηση με τη συχνότητά τους) μέσω του λογισμικού ανάλυσης της 

ομιλίας Praat. Κατά την ανάλυση στο φάσμα (απεικόνιση του εύρους συνάρτηση της 

συχνότητας) (Fulop, 2011) λαμβάνονται οι αρμονικές συχνότητες οι οποίες φασματικά 

απεικονίζονται ως κατακόρυφες γραμμές (Lieberman & Blumstein, 1988). Το 

φασματογράφημα στενής ζώνης θεωρείται το κατάλληλο για την μελέτη της καμπύλης του 

τονικού ύψους (Fulop, 2011, σελ. 160). Οι περιοχές μεγάλης ακουστικής ενέργειας που 

εντοπίζονται στο φασματογράφημα λέγονται κορυφές (peaks), ενώ αντίστοιχα οι χαμηλής 

ενέργειας κοιλάδες (valleys). 

Τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά για την ανδρική, γυναικεία και παιδική φωνή 

εντοπίζουν την πρώτη αρμονική μεταξύ 85-155 Hz, την δεύτερη 165-255 Hz και την παιδική 

μεταξύ 250-450 Hz (Axiom, http://www.axiomaudio.com/blog/audio-oddities-frequency-

ranges-of-male-female-and-children%E2%80%99s-voices/) αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν. 

Για παράδειγμα οι Lieberman και Blumstein (1988) αναφέρουν πως η θεμελιώδης 
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συχνότητα για τις ανδρικές φωνές φτάνει και τα 300 Hz, ενώ οι γυναικείες και παιδικές 

μέχρι και 500 Hz. Σύμφωνα με τον MacNeilage (2010) ειδικά η αντίστοιχη θεμελιώδης 

συχνότητα ενός νηπίου 6 μηνών είναι περίπου 350 Hz (σελ. 68).  

 Τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά τα οποία χρίζουν ενδιαφέροντος λόγω των 

διαφορετικών επιδόσεων των στοιχείων αυτών μεταξύ των πληθυσμών με ΚΕ είναι η υψηλή 

θεμελιώδης συχνότητα f0 αλλά χαμηλή f0 μετεγχειρητικά (Fugain, Chabolle, Meyer & 

Chouard, 1988· Hamzavi, Franz, Baumgartner & Gstoettner, 2001), μια μη αναμενόμενη 

απόκλιση του ρυθμού, η διάρκεια, η χαμηλή ταχύτητα ομιλίας και οι αλλαγές τονισμού των 

εκφωνημάτων.  Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν ότι  σε προγλωσσικά παιδιά με ΚΕ, η f0 δεν 

άλλαξε σημαντικά μετεγχειρητικά (Hocevar-Boltezar, Vatovec, Gros & Zargi, 2005). 

 

1.6.2 Διάρκεια 

 Η διάρκεια, όπως προαναφέρθηκε είναι ένα ακόμα υπερτεμαχιακό χαρακτηριστικό. 

Η διάρκεια των συλλαβών εξαρτάται από παράγοντες όπως ο ρυθμός ομιλίας και η φύση 

των φωνημάτων (Ζέρβας, 2007). Ο χρόνος επίσης κατά τον οποίο παράγεται δίνει στον 

εκάστοτε ήχο, το χαρακτηριστικό του μακρού ή του βραχέως ήχου/φθόγγου (Γαζάνη, 2009). 

Ο έλεγχος της διάρκειας σχετίζεται με την καταληπτότητα (intelligibility) των ατόμων με 

απώλεια ακοής (Metz, Samar & Schiavetti, 1990) και μικρότερη διάρκεια εκφωνημάτων 

σημαίνει πιο ώριμες παραγωγές (Kent & Forner, 1980· Robb & Saxman, 1990· Smith, 1978) 

που με την σειρά τους σημαίνουν καλύτερο αρθρωτικό έλεγχο και ανώτερες γλωσσολογικές 

ικανότητες. Η μικρότερη διάρκεια των φωνηέντων στις παραγωγές των ΦΑ έχει εντοπιστεί 

σε σύγκριση και με άλλες διαταραχές όπως φωνολογικές διαταραχές (Robb, Bleile & Yee, 

1999) ή το σύνδρομο Williams (Setter, Stojanovik, van Ewijk & Moreland, 2007). 

Η παρούσα μελέτη, όπως προαναφέρθηκε δεν μελετά τις ιδιότητες που προσδίδει η 

διάρκεια σε μεμονωμένους ήχους φωνηέντων και συμφώνων μέσα από την τεμαχιακή 

ακρίβεια στην ομιλία των συμμετεχόντων. Μελετά όμως την διάρκεια των συλλαβών, 

κυρίως του αναπτυξιακού σταδίου του Κανονιστικού Βαβίσματος καθώς και κάποιων 

πρωτοεκφωνημάτων πριν ή μετά από αυτό. Η διάρκεια των τεμαχίων της ομιλίας αποτελεί 

μαζί την τονικότητα, την ενέργεια, τις διακυμάνσεις του ύψους και τις αρμονικές, 

παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης 

του ανθρώπου (Borden κ.ά., 2003). Πρόκειται δηλαδή για μεταβολές που σχετίζονται με την 



59 
 

προσωδιακή πληροφορία υπό το πρίσμα της ακουστικής πλευράς του σήματος ομιλίας 

(Ζέρβας, 2007). 

 Σημαντικό ρόλο, για την μέτρηση της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων παίζει το 

διάστημα μεταξύ της απόφραξης ενός κλειστού συμφώνου και της έναρξης της ηχηρότητας 

του επόμενου φωνήεντος. Το διάστημα αυτό ονομάζεται χρόνος έναρξης φώνησης (ΧΕΦ) 

και μελετάται με την βοήθεια της κυματομορφής ενός φθόγγου και μέσω του κατάλληλου 

φασματογραφήματος για την μελέτη της διάρκειας, φάσματος ευρείας ζώνης (Borden κ.ά., 

2003· Ladefoged, 2012). O ΧΕΦ μπορεί να λάβει μηδενική, αρνητική ή και θετική τιμή 

ανάλογα με το που ορίζεται κάθε φορά η άφεση σε σχέση με τη φώνηση και μετράτε σε 

χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ποσότητα καθυστέρησης του ΧΕΦ, δηλαδή ο βαθμός 

δασύτητας σχετίζεται άμεσα με το άνοιγμα της γλωσσίδας κατά τη διάρκεια της φραγής έτσι 

ώστε ένα μεγάλο άνοιγμα των πτυχών να σημαίνει μεγάλου βαθμού δασύτητα (Ladefoged, 

2012· Lieberman & Blumstein, 1988).  

  

 

 

1.7 Χαρακτηριστικά Ομιλίας Νηπίων Τυπικής Ανάπτυξης στο Πρώτο Χρόνο Ζωής        

 

Ο λόγος των παιδιών ακόμα και αν μελετηθεί σε συλλαβικό επίπεδο ή υπό την 

οπτική της ιεραρχικής του δομής είναι απλούστερος από των ενηλίκων (Τζακώστα, 1999). Η 

επιλογή όμως της μελέτης των προγλωσσικών χαρακτηριστικών της ομιλίας νηπίων μέσα 

στο πρώτο χρόνο ζωής δεν είναι τυχαία. Η σημασία των προλεκτικών εκφωνημάτων έχει 

τονιστεί από πλήθος ερευνών (Oller, 2000· Vihman 1991/1996) και σήμερα η έρευνα 

καταλήγει σε συμπεράσματα που αντιμετωπίζουν την μετάβαση από το προλεκτικό στάδιο, 

στο στάδιο των λέξεων όχι απότομα ή ασυνεχώς, αλλά ότι πραγματοποιείται με έναν συνεχή 

και περίπλοκο μηχανισμό ο οποίος επηρεάζεται τελικά τόσο από την μητρική γλώσσα όσο 

και από τον λεγόμενο βιολογικό παράγοντα (Locke, 1988). Ένα από τα υπερτεμαχιακά 

χαρακτηριστικά που έχουν αναφερθεί, αφορά την διάρκεια των εκφωνημάτων που 

παράγονται στο πρώτο έτος. Έτσι φαίνεται, πως παρόλο που τα νήπια παράγουν αρχικά ΜΦ 

και συνεχίζουν με πιο σύνθετες συλλαβικές δομές της μορφής ΣΦ, δεν αυξάνεται 

παράλληλα με την χρονολογική ηλικία και ο αριθμός των συλλαβών στα πρωτοεκφωνήματα, 

καταλήγοντας αποκλειστικά σε παραγωγές πολύ μεγάλης διάρκειας (Fagan, 2009). Φαίνεται 
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πως τα στάδια ανάπτυξης του βαβίσματος μαζί με τα πρωτοεκφωνήματα που 

αντιπροσωπεύουν συνυπάρχουν (Nip, Green & Marx, 2009), ενώ η ποσότητα των 

παραγωγών δεν φαίνεται να σχετίζεται με την φωνητική ωρίμανση μέσα στους πρώτους 

πάντα μήνες (Harold, 2013). Μάλιστα, σύμφωνα με τους Harold και Barlow (2013) τα νήπια 

ηλικίας 6 έως 8 μηνών που βρίσκονται αναπτυξιακά στο στάδιο Κανονιστικού Βαβίσματος, 

έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτοεκφωνημάτων το λεπτό, με εκείνα που δεν έφθασαν στο ίδιο 

αναπτυξιακό επίπεδο. Όπως όμως σημειώνει και η Clement (2004), δεν υπάρχουν πολλές 

μελέτες που αφορούν το μέσο αριθμό των συλλαβών που παράγονται και συνεπώς της 

συνολικής διάρκειας του εκφωνήματος. Στην διαγλωσσική μελέτη τους όμως οι DePaolis κ.ά. 

(2008) έδειξαν πως τα Γαλλάκια ηλικίας τεσσάρων έως και δεκατριών μηνών, δείχνουν μια 

προτίμηση σε μακρότερες παραγωγές δίνοντας αναδιπλασιασμούς σε μεγαλύτερη 

ποσότητα από τα Αγγλάκια, ίδιας ηλικίας και μάλιστα με μεγαλύτερη διάρκεια της δεύτερης 

συλλαβής. Τελικά, η ομαλή αναπτυξιακή πορεία της ομιλίας των νηπίων κρίνεται από την 

πολυπλοκότητα των παραγωγών και όχι από την ποσότητα, ενώ παραμένει άγνωστο το γιατί 

τα κορίτσια παράγουν περισσότερα πρωτοεκφωνήματα από τα αγόρια (Harold, 2013· Lewis 

& Freele, 1973).  

Τα προσωδιακά χαρακτηριστικά αποτελούν μαζί με τους φωνοτακτικούς 

περιορισμούς, παράγοντες οι οποίοι βοηθούν το νήπιο ήδη από την ηλικία των 11 μηνών να 

πραγματοποιεί τον τεμαχισμό του ενήλικου λόγου (segmentation) (Johnson & Seidl, 2008). 

Σύμφωνα δε, με το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (2000), τα νήπια βρισκόμενα ήδη στο 

στάδιο του οριακού βαβίσματος αρχίζουν και αναπτύσσουν τον έλεγχο του τονικού ύψους 

(pitch) εντάσσοντας μελωδία στην φωνή τους. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οιDe 

Boysson-Bardies κ.ά. (1982), οι οποίοι μελετώντας τον έλεγχο επί της επιτονικής καμπύλης 

τόνισαν πως η κατάκτηση των υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών συμβαίνει πολύ νωρίς 

χρονολογικά. Ενώ και οι Lenneberg (1967) και Crystal (1986) πως ο επιτονισμός κατακτάτε 

περί τους πρώτους 6 μήνες. Οι Chen και Kent (2010) τόνισαν επίσης πως τα προσωδιακά 

χαρακτηριστικά των πρωτοεκφωνημάτων του Κανονιστικού Βαβίσματος είναι αυτά που θα 

χαρακτηρίσουν και μελλοντικά τα προσωδιακά χαρακτηριστικά, αυτή τη φορά όμως, των 

πρώτων λέξεων.  

Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ήδη από τους πρώτους μήνες 

ζωής τα νήπια έχουν μια τάση να προτιμούν ήχους που προέρχονται από την κυρίαρχη 

γλώσσα του περιβάλλοντος (Grieysson-Bardies & Vihman, 1991) ακόμα και διαγλωσσικά 
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(Dehaene-Lambertz & Houston, 1998). Ακόμα όμως και αυτή η τάση εξαφανίζεται όταν η 

κρίσιμη εισερχόμενη προσωδιακή πληροφορία αλλοιωθεί, ενώ η ενσωμάτωση των 

προσωδιακών χαρακτηριστικών στην νηπιακή ομιλία φαίνεται πως αρχίζει ήδη από τους 2 

μήνες. Το χρονολογικό αυτό σημείο της εμφάνισης της προσωδίας στην ομιλία, ταυτίζεται 

με το στάδιο του «αγουδίσματος», όπου αρχίζει να αναπτύσσεται ο έλεγχος επί των 

αρθρωτικών κινήσεων (Clement, 2004). Σημαντικό βέβαια ρόλο στην υιοθέτηση κοινών με 

τους ενήλικες, προσωδιακών μεταξύ άλλων προτύπων, παίζει και η ικανότητα μίμησης που 

τα νήπια επιδεικνύουν ήδη από τον τρίτο μήνα ζωής, παρόλο που ανάλογες μελέτες είναι 

σπάνιες για τον πρώτο χρόνο (Kuhl & Meltzoff, 2013). Τέτοια στοιχεία μίμησης ενσωματώνει 

από τα προσωδιακά χαρακτηριστικά και το τονικό ύψος, ενώ και ο ρυθμός κάνει νωρίς την 

εμφάνισή του μέσα στο πρώτο έτος (Papousek & Papousek, 1981).   

Η χρήση προσωδιακών προτύπων δεν σταματά όμως στο στάδιο αυτό. Ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά του κανονιστικού βαβίσματος είναι ότι μοιάζει με τον ενήλικο λόγο. 

Αυτό όμως το χαρακτηριστικό, δεν βασίζεται τόσο στο ότι εμπεριέχει εκφωνήματα που 

μοιάζουν με λέξεις, όσο στο ότι η προσωδιακή πληροφορία που μεταφέρεται μέσω αυτών 

των πρωτοεκφωνημάτων, έχει μεγάλη ομοιότητα με εκείνης του ενήλικου λόγου (Davis, 

MacNeilage, Matyear & Powell, 2000). Ειδικότερα, στη παραπάνω έρευνα συμμετείχαν 

τέσσερα νήπια (από την στιγμή της κατάκτησης του κανονιστικού βαβίσματος και για 3-4 

μήνες) και πέντε ενήλικες. Αξιολογήθηκε η επίδοσή τους επί της θεμελιώδους συχνότητας 

(f0), της έντασης και της διάρκειας μέσα σε ΔΣΛ δομές. Το ίδιο έγινε και για τους ενήλικες 

συμμετέχοντες.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις στα σπίτια των συμμετεχόντων παρουσία 

τόσο του ερευνητή όσο και των γονέων. Τα χαρακτηριστικά αυτά για τους ενήλικες 

συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μέσα από την επανάληψη (5 φορές) 20 ΔΣΛ εκφωνημάτων. 

Μετά την ηχογράφηση ακολούθησε ακουστική ανάλυση (για τις παραμέτρους f0, έντασης 

και διάρκειας) αλλά και φωνητική μεταγραφή (με χρήση του ΔΦΑ). Συνολικά από τα 

πρωτοεκφωνήματα των παιδιών 162 ΔΣΛ δομές (δηλαδή 324 συλλαβές) αναλύθηκαν 

ακολουθώντας για την εξαίρεση των υπολοίπων τους κανόνες του υποφωνολογικού 

μοντέλου του Oller (2000). H θεμελιώδης συχνότητα (pitch) μετρήθηκε με την βοήθεια της 

κυματομορφής όσο και του φασματικού φίλτρου στενής ζώνης, ενώ η διάρκεια με την 

βοήθεια φίλτρου ευρείας ζώνης.  
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Το αποτέλεσμα της ανάλυσής τους κατέδειξε πως οι επιδόσεις των δύο ομάδων στα 

προσωδιακά αυτά χαρακτηριστικά ήταν ίδιες, παρόλο που τα νήπια έδειξαν μειωμένη 

απόδοση για την παράμετρο της έντασης εμφανίζοντας μείωσή της. Το συμπέρασμα αυτό, 

βρίσκεται σε συμφωνία με έρευνες που αναφέρουν πως τα νήπια είναι σε θέση μέσα από 

τον συντονισμό της λαρυγγικής με την υπεργλωττιδική λειτουργία, να αντιληφθούν τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να κάνουν στην ομιλία τους μέσα από τις 

προσωδιακές παραμέτρους (διάρκειας, έντασης και τονικού ύψους) (Kent, Mitchell & 

Saucier, 1991). Άλλωστε είναι γνωστό πως η συχνότητα της δόνησης των φωνητικών χορδών 

ορίζει την λεγόμενη θεμελιώδη συχνότητα (f0) (Ηoward, 1992).  

Έρευνες που βασίζονται και αυτές στην ακουστική ανάλυση, όπως η παραπάνω, 

έδειξαν πως η επίδραση της γλώσσας του περιβάλλοντος στα πρωτοεκφωνήματα του 

κανονιστικού βαβίσματος και ειδικά στα προσωδιακά τους χαρακτηριστικά υπάρχει και 

εντοπίζεται η έναρξή της ήδη από τους έξι μήνες (Whalen κ.ά., 1991).  Άλλες έρευνες που 

αφορούν την Αγγλική γλώσσα, σχετιζόμενες με την θεμελιώδη συχνότητα εκφωνημάτων μη 

σχετιζόμενων με το κλάμα, έδειξαν μια πτωτική πορεία των τιμών που λάμβανε η καμπύλη 

(Kent & Murray, 1982). Η ίδια τάση σημειώθηκε και στα πρωτοεκφωνήματα του 

αναδιπλασιαζόμενου βαβίσματος της Αγγλικής (Levitt, 1993), ενώ οι Vihman, DePaolis και 

Davis (1998) για την Γαλλική γλώσσα, έδειξαν ανοδικές τιμές της τονικής καμπύλης. Όσων 

αφορά την διάρκεια των συλλαβών που παράγονται, δεν βρέθηκαν διαφορές και σε άλλες 

μελέτες (Levitt & Wong, 1991), ενώ και ο Oller σε μια από τις πρώτες του μελέτες (Oller & 

Smith, 1977) κατέληξε στο συμπέρασμα πως το μήκος τελικής συλλαβής του 

αναδιπλασιαζόμενου βαβίσματος δεν διαφέρει από τις προηγούμενες παρόλο που είχε 

παρατηρηθεί σε άλλες μελέτες (Robb & Saxman, 1990). Επιμήκυνση της τελευταίας 

συλλαβής βρήκαν, μέσα στη περίοδο του βαβίσματος σε διαγλωσσική μελέτη δύο 

περιπτώσεων και οι Levitt και Utman (1992) όσον αφορά βέβαια την Γαλλική Γλώσσα. 

Αντιθέτως οι Davis κ.ά. (2000), μελετώντας τέσσερα Αγγλάκια ηλικίας επτά έως και 

δεκατεσσάρων μηνών δεν βρήκαν μεγάλη διάρκεια στην τελευταία συλλαβή.   

Πέρα από τις παραπάνω μελέτες που υποστήριξαν μια πρώιμη επίδραση της 

κυρίαρχης γλώσσας του περιβάλλοντος, στη προγλωσσική νηπιακή ομιλία (επηρεάζοντας 

ποσοτικά και υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της νηπιακής ομιλίας), υπάρχουν και μελέτες 

που αμφισβήτησαν αυτή την επίδραση. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η 

χρονολογική ηλικία. Έτσι, ενώ μελέτες (Koopmans-van Beinum & Van der Stelt, 1986· Stoel-
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Gammon & Cooper, 1984· Vihman & Miller, 1988) υποστήριξαν πως οι πρώτες παραγωγές 

δεν έχουν επιδράσεις της μητρικής ομιλίας, εν τούτοις, άλλοι ερευνητές πρότειναν την 

ύπαρξη επιδράσεων ήδη από τους δέκα μήνες (DeBoysson-Bardies κ.ά. 1992), ενώ για τους 

Stoel-Gammon, Williams & Buder (1994) θεωρείται δεδομένη για παιδιά δύο έως τριών 

ετών.   

Ποσοτικές παρατηρήσεις της ομιλίας νηπίων μέσα στο πρώτο έτος ζωής δεν 

υπάρχουν πολλές, ειδικά προσηλωμένες σε νήπια τυπικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η 

έρευνα των Nathani κ.ά. (2006) έδωσε πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το 

πλήθος των εκφωνημάτων τυπικής ανάπτυξης και αποτελεί συνέχεια της πρώτης μελέτης 

(Stark, Bernstein & Demorest, 1993), όπου αφορούσε την λεκτική επικοινωνία νηπίων των 

δεκαοχτώ πρώτων μηνών. Στην πιο πρόσφατη έρευνά τους που στόχο είχε την δημιουργία 

ενός διαγνωστικού εργαλείου ταξινόμησης των πρώιμων παραγωγών, συμμετείχαν τριάντα 

νήπια τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας από μηδέν έως και είκοσι μηνών. Οι ερευνητές 

ταξινόμησαν τις παραγωγές των συμμετεχόντων σε ένα μοντέλο πέντε επιπέδων που 

ανέπτυξαν και το ονόμασαν Stark Assessment of Early Vocal Development-Revised (SAEVD-

R), από τα αρχικά του ονόματος του βασικού ερευνητή.  

Ταξινομώντας τα πρωτοεκφωνήματα, βρήκαν πως οι ομάδες συμμετεχόντων με 

ηλικίες 0-2, 3-5 και 6-8 μήνες παρήγαγαν κυρίως εκφωνήματα από τα τρία πρώτα επίπεδα 

(Αντανακλαστικό, Ελέγχου Φώνησης, Επέκτασης αντίστοιχα). Η ομάδα νηπίων ηλικίας 9-20 

μηνών εμφάνισε και πρωτοεκφωνήματα από το τέταρτο επίπεδο (Κανονικές Συλλαβές), ενώ 

η τελευταία ομάδα με ηλικίες 16-20 μήνες παρήγαγε και εκφωνήματα του πέμπτου 

επιπέδου (Ανώτερες Δομές). Ειδικότερα, η ομιλία των νηπίων (0-2 μηνών) περιείχε 65% 

παραγωγές που χαρακτηρίστηκαν πρωτοεκφωνήματα, ενώ η μεγαλύτερη ομάδα 

χρονολογικά (16-20 μηνών) εμφάνισε τις αντίστοιχες δομές σε ποσοστό 94%.  

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτά, υποστήριξαν πως το πρώτο και μικρότερο 

ποσοστό οφείλονταν κυρίως στο γεγονός πως εξαιρέθηκαν οι υπόλοιπες καταγεγραμμένες 

παραγωγές διότι ταξινομήθηκαν ως κλάμα. Αυτή η ποσοτική αύξηση του αριθμού των 

πρωτοεκφωνημάτων από τη πρώτη μέχρι την τελευταία ομάδα, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική [F(4, 20)=10.9, p<0.01)], ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που δεν ανήκαν στη 

κατηγορία πρωτοεκφωνήματα μειώνονταν με την αύξηση της χρονολογικής ηλικίας. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν τέλος και για την πολυπλοκότητα των δομών, 

αφού βρέθηκε πως άλλαζε ως προς την ηλικία αλλά και με κάθε καταγραφή. Ειδικά για το 
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είδος που κυριάρχησε ποσοτικά σε κάθε ομάδα εντόπισαν κυριαρχία των ημι-φωνηεντικών 

πυρήνων για την ομάδα από 0 έως 8 μήνες, κυριαρχία μεμονωμένων φωνηέντων για την 

ομάδα 9-15 (μήνες) και κανονικές συλλαβές για την ομάδα 16-20 (μήνες). Άλλες διαφορές 

δεν εντοπίστηκαν. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερευνών που εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστήμης της 

ομιλίας και ερευνούν μεταξύ άλλων και τις ποσοτικές επιδόσεις των νηπίων μέσα στους 

πρώτους μήνες ζωής, κάνουν χρήση των παραδοσιακών μεθόδων ανάλυσης στηριζόμενες 

είτε σε ακροατικές μεθόδους, είτε σε αντικειμενικότερες μεθόδους μέσα από την χρήση των 

δυνατοτήτων της ακουστικής ανάλυσης. Συνεπώς όλη η διαδικασία μελέτης και ανάλυσης 

της προγλωσσικής ομιλίας έχει διεξαχθεί κυρίως στο εργαστηριακό περιβάλλον και στις 

ικανότητες των ερευνητών. Μια διαφορετική οπτική που αφορά την συλλογή αρχικά 

ποσοτικών και έπειτα ποιοτικών χαρακτηριστικών της προγλωσσικής ομιλίας των νηπίων 

έδωσε η πρόσφατη έρευνα των Ramsdell, Oller, Buder, Ethington και Chorna (2012). 

Βασικός στόχος της έρευνάς τους ήταν να τονίσουν τον ρόλο των αναφορών των 

γονέων αλλά και της νατουραλιστικής ακρόασης στην ανάλυση των πρωτοεκφωνημάτων 

των νηπίων, αντικαθιστώντας έτσι τον πρωτεύοντα αυτό ρόλο που είχε ο ερευνητής έως 

σήμερα. Πρόκειται για συνέχεια της ιδέας που έθεσαν οι Papousek (1994) και Veneziano 

(1988), πως οι γονείς πρέπει να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο στην αναγνώριση του 

ρεπερτορίου των νηπίων και όχι οι εξωτερικοί ερευνητές που βασίζονται στις κλασσικές 

μεθόδους ανάλυσης. Η ιδέα αυτή δεν υπολείπεται αξιοπιστίας μιας και άλλες έρευνες που 

εστίασαν στην εμφάνιση του κανονιστικού βαβίσματος απέδειξαν πως οι γονείς 

επιδεικνύουν μεγάλου βαθμού αξιοπιστία στις αναφορές τους (Oller, Eilers & Basinger, 

2001), ενώ και η σημασία μελέτης του ρεπερτορίου κατά το στάδιο του βαβίσματος 

αναγνωρίστηκε από παλαιότερες μελέτες όπως των Levitt και Aydelott Utman (1991), αφού 

το συνέδεσαν με τα χαρακτηριστικά των πρώτων λέξεων.  

Η έρευνά τους στηρίχθηκε στα προγλωσσικά εκφωνήματα οχτώ νηπίων τυπικής 

ανάπτυξης, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα σε τρεις περιόδους. Δηλαδή, όταν οι συμμετέχοντες 

έφθασαν τους οχτώ, δέκα και δώδεκα αντίστοιχα μήνες χρονολογικής ηλικίας. H ανάλυση 

των δεδομένων βασίστηκε σε τρεις μεθόδους. Αρχικά στις αναφορές των γονέων, έπειτα 

μέσα από την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης γονέα-νηπίου που πρόσφερε η διαδικασία 

της νατουραλιστικής ακρόασης και χρησιμοποιήθηκε από τους εργαστηριακούς συνεργάτες 

και ως τελευταία μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η κλασσική φωνητική μεταγραφή. Η μελέτη 
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τους υποστήριξε την δυνατότητα ύπαρξης μιας σχετικής αοριστίας (phonological templates) 

στην περιγραφή των προγλωσσικών φωνολογικών κατηγοριών, θεωρώντας την τακτική 

αυτή καλύτερη σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους της μεταγραφής, μιας και δεν 

αποδίδει υπερβολικά μεγάλο αριθμό ποικιλομορφίας των συλλαβικών δομών που 

παράγονται στο στάδιο αυτό. Συνολικά και οι τρεις μέθοδοι έδωσαν 736 συλλαβικούς 

συνδυασμούς προς ανάλυση, μέσα από μια μακρόχρονη μελέτη τριάντα μηνών.  

Συμπερασματικά, η έρευνά τους αποκάλυψε πως το συλλαβικό ρεπερτόριο που 

αποκαλύφθηκε μέσα από την κλασσική μέθοδο της φωνητικής μεταγραφής αποδείχθηκε 

πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των αναφορών των γονέων ή ακόμα και από την μέθοδο της 

νατουραλιστικής ακρόασης που εφάρμοσαν οι ερευνητές. Τελικά, προτάθηκε πως ρόλο 

κλειδί στη κρίση των προγλωσσικών εκφωνημάτων πρέπει να έχει ο γονέας ή φροντιστής, 

μιας και όπως έδειξαν η ποσότητα των αποδιδόμενων στα νήπια πρωτοεκφωνημάτων 

σχετίζεται άμεσα με το ποιος εμπλέκεται στην διαδικασία της ανάλυσης. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα με ταυτόχρονη χρήση της νατουραλιστικής ακρόασης, 

μιας προσομοίωσης δηλαδή της αλληλεπίδρασης γονέα-νηπίου, αλλά εκ μέρους των 

ερευνητών σε εργαστηριακές συνθήκες.  

Στην σημαντικά υπολειπόμενη ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες μελέτες 

που αφορούν προσωδιακά ή ποσοτικά χαρακτηριστικά των πρωτοεκφωνημάτων νηπίων. 

Μέσα σε αυτές τις λίγες μελέτες, βρίσκονται οι έρευνες της ίδιας ερευνητικής ομάδας των 

Καρούσου, Κατή και Σταμπουλιάδου (2008/2009). Στόχος και των δύο παραπάνω ερευνών 

είναι μέσα από την ανάλυση των πρωτοεκφωνημάτων να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη 

βαθμιαίας μετάβασης από το προλεκτικό στο λεκτικό στάδιο. Εντάσσονται έτσι και οι δύο 

στις έρευνες που αντιτάχθηκαν στη φορμαλιστική γλωσσολογία υιοθετώντας τις απόψεις 

περί βαθμιαίας οικοδόμησης της ομιλίας, της σύνταξης και γενικότερα του 

πολυπαραγοντικού φαινομένου της γλώσσας. Αξίζει δε να αναφερθεί, πως τόνισαν και την 

σημασία, όπως οι ανωτέρω έρευνες, των αναφορών των γονέων στην ταξινόμηση και 

ανάλυση των προγλωσσικών εκφωνημάτων (Καρούσου κ.ά., 2008, σελ. 121).  

Ειδικότερα στη παλαιότερη μελέτη τους, αυτή του 2008, έλαβαν μέρος δύο νήπια και 

πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις και βιντεοσκόπηση 30 λεπτών ανά εβδομάδα και για το 

διάστημα που τα νήπια ήταν από 8 έως και 24 μηνών. Αξιολογήθηκαν τρεις παράμετροι με 

πρώτο το φωνοπροσωδιακό σχήμα, δεύτερη παράμετρο την συνάφεια χρήσης με την 

περίσταση και τελευταία την συμβατικότητα. Αξιολογήθηκε έτσι μεταξύ των παραπάνω και 
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το πλήθος το εκφωνημάτων κάθε νηπίου (κατά το φωνοπροσωδιακό σχήμα) και 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μέσω γραφικών παραστάσεων συναρτήσει του χρόνου. 

Ως λεκτικά εκφωνήματα θεώρησαν τα φωνητικά σχήματα 1-4 συλλαβών με ταυτόχρονη 

παρουσία του δυναμικού τόνου (stress), δίνοντας έτσι και μια προσωδιακή παράμετρο προς 

ανάλυση. Το παραπάνω σχήμα ονομάστηκε «φωνοπροσωδιακό σχήμα της λέξης» (ΦΠΣ) και 

καθορίστηκε απαιτητικότερο του βαβίσματος διότι προϋπέθετε ικανότητα άρθρωσης 

συλλαβών αλλά επιπλέον περιορισμό του εκφωνήματος σε μέγιστο 4 συλλαβών με μια εξ 

αυτών τονισμένη  (σελ. 124-132). Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα η ανάπτυξη των 

εκφωνημάτων και στα δύο νήπια βρέθηκε παρά τις ατομικές αποκλίσεις, παρόμοια. Το δε 

φωνοπροσωδιακό σχήμα καταγράφηκε στους οχτώ μήνες, ενώ η συνάφεια χρήσης με την 

εκάστοτε συνθήκη στους εννιά και αργότερα η συμβατικότητα. Όσον αφορά τις 

παραμέτρους που σχετίζονται περισσότερο με τη παρούσα μελέτη όπως η ποσότητα, για τη 

παράμετρο του ΦΠΣ, βρέθηκαν λίγα τέτοια εκφωνήματα στους οχτώ μήνες, ενώ αυξήθηκαν 

ραγδαία μεταξύ 13-16 μηνών. 

Η δεύτερη πιο πρόσφατη και διαγλωσσική έρευνα των Καρούσου κ.ά. (2009) 

αφορούσε την φωνοπροσωδιακή μορφή των εκφωνημάτων τριών παιδιών (δύο 

ελληνόπουλα και ένα ισπανόφωνο). Μελέτησαν δύο προσωδιακά χαρακτηριστικά, μεταξύ 

άλλων ερευνητικών ευρημάτων (τεμαχιακών-ποσοτικών), αυτά του επιτονισμού και του 

ρυθμού (intonation & rhythm) σε διάστημα από 8 έως και 18 μήνες χρονολογικής ηλικίας. 

Ευρήματα που αφορούν ειδικά στην επίδραση της κυρίαρχης γλώσσας τους περιβάλλοντος 

μέσα από τη προσωδιακή παράμετρο του ρυθμού έρχονται και από άλλες γλώσσες. Στην 

Φινλανδική κυριαρχεί ο τροχαίος όπως στην Αγγλική, ενώ στην Κελτική και στη Γαλλική ο 

ίαμβος (DePaolis κ.ά., 2008). Όσων αφορά την ελληνική, για τα νήπια μετά τους είκοσι μήνες 

η Τζακώστα (2004) βρήκε την χρήση τροχαίου και ιάμβου, ενώ η Kappa (2002) μετά τους 

δεκαεπτά μήνες, μόνο τροχαίου.  

Μεθοδολογικά λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του Oller, οι Καρούσου κ.ά. (2009) 

ταξινόμησαν τα πρωτοεκφωνήματα στις κατηγορίες εκφωνημάτων ως ΨΦ 

(ψευδοφωνήεντα), Φ (φωνήεντα), ΨΣ (ψευδοσυλλαβές) και ΚΣ (κανονικές συλλαβές), ενώ 

για τον επιτονισμό έλαβαν υπόψη αλλαγές στην θεμελιώδη συχνότητα (f0) και το εάν η 

μελωδική κατάληξη ήταν ανοδική, καθοδική ή επίπεδη. Κάθε κατηγορία συμπεριέλαβε πιο 

πολλά ήδη εκφωνημάτων διότι κατά την ανάλυση προέκυψαν και άλλες επιπλέον 

κατηγορίες που χρειάζονταν ταξινόμηση. Έτσι, στην ΨΦ μπήκαν μόνο ΨΦ, η κατηγορία ΨΣ 



67 
 

έλαβε τα ήδη ΨΣ, ΨΦ, Φ και ΚΣ, η κατηγορία Φ μόνο Φ, ενώ τέλος η ΚΣ μόνο ΚΣ και Φ. Ο δε 

ρυθμός ταξινομήθηκε σε έξι μέτρα (π.χ. Τροχαίος, Ίαμβος κτλ). Για τον εντοπισμό των 

λεκτικών εκφωνημάτων χρησιμοποίησαν τα ίδια κριτήρια με τη παλαιότερη έρευνα του 

2008, δηλαδή φωνοπροσωδιακό σχήμα, συνάφεια κτλ. Τελικά, ανέφεραν σταδιακή 

αντικατάσταση των ανώριμων εκφωνημάτων (π.χ. τα ΨΣ γίνονται ΚΣ) και μεικτή παρουσία 

όλων των ειδών των εκφωνημάτων στα στάδια ανάπτυξης. Επιβεβαίωσαν ακόμα την έρευνα 

της Lleo (2006) ότι εμφανίζονται σε γλώσσες απλής συλλαβικής δομής, δισύλλαβες λέξεις 

αρχικά και για την ελληνική παρά την αξιοσημείωτη προτίμηση του Ισπανόφωνου παιδιού 

για εκφωνήματα με τρία τουλάχιστον υπερτμήματα.   

Πέρα όμως από τα παραπάνω χαρακτηριστικά της προγλωσσικής ομιλίας νηπίων 

τυπικής ανάπτυξης, προέκυψαν επιπλέον στοιχεία μέσα από το πρίσμα ερευνών που 

σχετίζονταν με τον πληθυσμό νηπίων που έκαναν χρήση κοχλιακών εμφυτευμάτων. Οι 

έρευνες αυτές παρακάτω δεν παρουσίασαν μόνο στοιχεία της ομιλίας των παιδιών αυτών, 

αλλά συνεισέφεραν πολύτιμες πληροφορίες και στον τομέα της τυπικής προγλωσσικής 

ανάπτυξης της ομιλίας μέσα από την σύγκριση των δύο ομάδων.    

 

1.8 Μελέτες Σύγκρισης Παιδιών Τυπικής Ανάπτυξης και Παιδιών με Κοχλιακά 

Εμφυτεύματα 

 

Στη παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστούν έρευνες οι οποίες εστιάζουν στην 

σύγκριση παιδιών τυπικής ανάπτυξης με παιδιά που είναι λήπτες κοχλιακών 

εμφυτευμάτων. Η τεχνολογία των κοχλιακών εμφυτευμάτων έφερε νέες παρεμβατικές 

δυνατότητες για την ανάπτυξη της ομιλίας ατόμων με σοβαρά προβλήματα ακοής (Most & 

Peled, 2007). Η πλειονότητα των ερευνών είχε εστιάσει σε χαρακτηριστικά της παραγωγής 

της ομιλίας των μεταγλωσσικών παιδιών με ΚΕ (Goffman, Ertmer & Erdle, 2002) ή 

αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών αυτών (Geers, Nicholas & Sedey, 2003). Παραμένουν 

όμως προσηλωμένες στην μελέτη των επιδόσεων των ενηλίκων (Herman & Clopper, 1999) 

και ιδιαίτερα των αντιληπτικών ικανοτήτων παιδιών με ΚΕ (Miyamoto, Kirk, Robbins, Todd & 

Riley, 1996) και όχι τόσο στην παραγωγή. Ακόμα και όταν ερευνούν την παραγωγή της 

ομιλίας παιδιών με ΚΕ είτε προγλωσσικά είτε μεταγλωσσικά (Geers κ.ά., 2003) σε 

αντιστοιχία με την αντιληπτική τους ικανότητα χρησιμοποιούν δείγμα με μεγάλη εμπειρία 

χρήσης της συσκευής πχ. 2-3 χρόνια (Tye-Murray, Spencer & Woodworth 1995· Tomblin, 
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Spencer, Flock, Tyler & Gantz, 1999) ή μεγάλο μέσο όρο χρονολογικής ηλικίας (Κishon-Rabin 

κ.ά., 2002). Υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά στη παραγωγή της ομιλίας μελέτησαν και οι 

Langereis, Bosman, VanOlphen και Smoorenburg (1997) μέσα από τις τιμές των 

διαμορφωτών αλλά η έρευνά τους εστίασε σε μεταγλωσσικούς ενήλικες. 

Όπως γίνεται φανερό, οι έρευνες που αφορούν τον παιδικό πληθυσμό με ΚΕ 

εστίασαν σε διάφορα φαινόμενα και με βάση αυτά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν με δύο 

κυρίως θεματικές. Ένα σημαντικό κομμάτι των ερευνών αυτών έδωσε βαρύτητα στη χρονική 

στιγμή στην οποία οι δύο ομάδες θα έπρεπε να συγκρίνονται στα όποια φαινόμενα 

επιλέγονταν κάθε φορά. Η δεύτερη θεματική είναι με βάση τους παράγοντες που 

επηρέασαν τις επιδόσεις των ΚΕ πάνω στην παραγωγή της ομιλίας.  

Έτσι, ως προς τον πρώτο τρόπο, οι Ertmer και Jung (2011) συνέκριναν τις δύο ομάδες 

συμμετεχόντων (ΚΕ και ΤΑ) σε δύο χρονικά στιγμές, των εννέα και δώδεκα αντίστοιχα μηνών 

ακουστικής ηλικίας. Οι Ertmer και Goffman (2011) χρησιμοποίησαν τις δύο ομάδες με ίδια 

χρονολογική ηλικία κάνοντας ταυτόχρονα και ίδια επιλογή στο φύλο των συμμετεχόντων. Οι 

ΚΕ που χρησιμοποίησαν είχαν ήδη δύο χρόνια εμπειρίας χρήσης του εμφυτεύματος. Οι 

Warner-Czyz και Davis (2008) συνέκριναν παιδιά ΤΑ που βρίσκονταν χρονικά στο πρώτο 

στάδιο ανάπτυξης της ομιλίας, με παιδιά με ΚΕ τα οποία είχαν ήδη περίπου εννέα μήνες 

εμπειρίας χρήσης του ΚΕ. Την χρονική στιγμή της εμφάνισης του Κανονιστικού Βαβίσματος 

επέλεξαν οι Nathani και Oller (2008), ώστε να συγκρίνουν τις δύο ομάδες, ενώ οι Nakata, 

Trehub και Kanda (2012) προτίμησαν παιδιά ΤΑ, πέντε ως έξι ετών και παιδιά με ΚΕ ηλικίας 

πέντε έως δεκατριών ετών. Οι Snow και Ertmer (2013) σύγκριναν τις επιδόσεις παιδιών με 

ΚΕ (εννέα έως τριάντα έξι μηνών) με παιδιά ΤΑ ηλικίας έξι έως δώδεκα μηνών. 

Όσων αφορά την ταξινόμηση μελετών με βάση τους παράγοντες επηρεασμού της 

επίδοσης των ΚΕ στην παραγωγή της ομιλίας διακρίνονται η χρονική στιγμή εμφάνισης της 

κώφωσης (Tobey κ.ά. 2003), η ηλικία εμφύτευσης (Löhle κ.ά., 1999· Loundon, Busquet, 

Roger, Moatti & Garabedian, 2000· Miyamoto, Kirk, Svirsky & Sehgal, 1999· Snow & Ertmer, 

2009· Tobey κ.ά. 2003· Tye-Murray κ.ά., 1995), η ακουστική εμπειρία (Allen, Nikolopoulos & 

O’ Donoghue, 1998· Blamey, Barry & Jacq, 2001· Blamey κ.ά., 2001· Calmels κ.ά. 2004· Chin, 

Finnegan & Chung, 2001· Chin, Tsai & Gao, 2003· Conner, Heiber, Arts & Zwolan, 2000· 

Dawson κ.ά. 1995· Ertmer κ.ά. 2002· Ertmer, Strong & Sadagopan, 2003· Ertmer κ.ά., 2007· 

Ertmer & Goffman, 2011· Flipsen & Colvart, 2006· Geers, 2002· Goffman, Ertmer & Erdle, 

2002· Holt, Kirk, Eisenberg κ.ά. 2005· Inscoe, 1999· Lenden & Flipsen, 2007· Miyamoto κ.ά. 
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1996· Mondain κ.ά. 1997· Osberger, Robbins, Todd, Riley & Miyamoto, 1994· Snow & Ertmer, 

2013· Tomasello & Stahl, 2004· Tomblin, Peng, Spencer & Lu, 2008· Yaremko, 1993). 

Διακρίνονται όμως και έρευνες με παράγοντες όπως το φύλο (Lynch κ.ά., 1995· Tobey κ.ά., 

2003), ο αριθμός των ηλεκτροδίων που έχουν τοποθετηθεί, καθώς και οι στρατηγικές 

επεξεργασίας που χρησιμοποιούν τα ΚΕ (Tobey κ.ά., 2003).   

Έρευνες οι οποίες εστιάζουν στην προγλωσσική ανάπτυξη και αναφέρονται σε 

προσωδιακά χαρακτηριστικά σε συνάρτηση βέβαια με την χρονολογική αλλά και 

μετεγχειρητική ηλικία για τα νήπια με ΚΕ είναι λίγες. Όπως αναφέρουν οι Carter, Dillon και 

Pisoni (2002), η κατανόηση της φωνολογικής ανάπτυξης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης δεν 

μπορεί να προχωρά χωρίς την έρευνα που αφορά τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της 

ομιλίας. Ανάλογη άποψη διατυπώνουν και οι Borden κ.ά. (2003), οι οποίοι τόνισαν την 

αναγκαία παρουσία των υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών στην μελέτη της επικοινωνιακής 

διαδικασίας. Αυτού του είδους η έρευνα εστιαζόμενη στα προσωδιακά χαρακτηριστικά 

παιδιών με ΚΕ, μπορεί να παρέχει νέα δεδομένα για την φωνολογική ανάπτυξη και για το 

πως αυτή μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Σε ανάλογο 

συμπέρασμα καταλήγουν και οι μελέτες των Brown και McDowall (1999) και Serry και 

Blamey (1999). Υποστηρίζουν μάλιστα, πως οι έρευνες σε υπερτεμαχιακό επίπεδο είναι 

ελάχιστες για τα παιδιά με ΚΕ και κυρίως αφορούν φωνητικά χαρακτηριστικά.  

Αναλυτικότερα, η διαμήκης έρευνα των Lenden και Flipsen (2007) η οποία είναι 

συνέχεια των Colvard (2002), Flipsen και Colvard (2003/2006),  αφορά τα φωνο-προσωδιακά 

χαρακτηριστικά έξι παιδιών με ΚΕ, με μέσο όρο χρονολογικής ηλικίας τα πέντε έτη και 

διάρκεια χρήσης του ΚΕ τα δύο έτη και οχτώ μήνες. Τα δείγματα από συζητήσεις που 

έλαβαν αναλύθηκαν με βάση την κλίμακα Prosody-Voice Screening Profile (PVSP). Στόχος 

ήταν να λάβουν δείγμα συζητήσεων από μεγάλη «λίστα» ενδιαφερόντων των παιδιών (π.χ. 

αγαπημένες ταινίες) και κατόπιν να εξετάσουν, εάν  τα παιδιά αυτά παράγουν σωστά μία 

λίστα ενενήντα  λέξεων-στόχων ως προς κάποια προσωδιακά χαρακτηριστικά (ύψος, 

δυναμικός τόνος, ρυθμός, φραστικότητα, ένταση) και τη ποιότητα αντήχησης. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν μειωμένη απόδοση στον ρυθμό και την λαρυγγική ποιότητα, 

αλλά φυσιολογική επίδοση στη φραστικότητα και στο τονικό ύψος. Αξίζει δε να αναφερθεί, 

πως η μελέτη των Flipsen και Colvard (2006) τόνισε ιδιαίτερα πως οι παράμετροι της 

χρονολογικής ηλικίας, η ακουστική ηλικία αλλά και η ηλικία μετεγχειρητικά πρέπει να 
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αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία από τις έρευνες των παιδιών με ΚΕ είτε αυτές αναλύουν 

τεμαχιακά είτε προσωδιακά χαρακτηριστικά. 

Αντίστοιχη μελέτη που επικεντρώνεται σε προσωδιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας 

των παιδιών με ΚΕ είναι και η μελέτη των Hide κ.ά. (2007). Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με 

τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας παιδιών με ΚΕ στο προλεκτικό στάδιο 

ανάπτυξης και τα συνέκριναν με τις επιδόσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Διάλεξαν δέκα 

παιδιά με ΚΕ και εννέα τυπικής ανάπτυξης (καταγραφές από τους εννέα μήνες). Τα παιδιά 

με ΚΕ έλαβαν το εμφύτευμα πριν τους 20 μήνες και τα αποτελέσματά τους αναλύθηκαν 

μέσω του λογισμικού PRAAT. Η έρευνά τους αφορούσε τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά 

(θεμελιώδης συχνότητα (f0), διακυμάνσεις του ύψους με βάση την κατεύθυνση και την 

διάρκεια καθώς και την διάρκεια των φωνηέντων) των φωνηέντων 611 δισύλλαβων 

παραγωγών. Τα ανωτέρω προσωδιακά χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν για κάθε φωνήεν 

μέσω ακουστικής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα διαπίστωσαν πως υπάρχουν μικρές διαφορές 

στις δύο ομάδες σε υπερτεμαχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, διαφορές βρέθηκαν στο βαθμό 

αλλαγής του τονικού ύψους, όπου οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συμμετέχοντες παράγουν 

φωνήεντα με μεγάλη διακύμανση τονισμού στο τελικό στάδιο βαβίσματος ενώ τα παιδιά με 

ΚΕ όχι. Επίσης τα φωνήεντα αρχικών θέσεων βρέθηκαν μικρότερης διάρκειας από εκείνα σε 

τελική θέση. Το συμπέρασμα αφορά και τις δύο ομάδες, αλλά στατιστικά σημαντική 

διαφορά βρέθηκε μόνο για τα ΤΑ. 

Άλλη μια πολύ γνωστή μελέτη προγλωσσικής ανάπτυξης παιδιών με ΚΕ είναι η 

περίπτωση της Hanna των Ertmer και Mellon (2001). Το συγκεκριμένο παιδί ενεργοποίησε 

το εμφύτευμά του (Clarion Multistrategy με 16 ηλεκτρόδια και στρατηγική επεξεργασίας 

CIS) σε χρονολογική ηλικία των είκοσι μηνών, αφού η απώλεια ακοής είχε ήδη διαγνωστεί 

με Προκλητά Δυναμικά Εγκεφαλικού Στελέχους (ABR) 2  κατά την γέννησή της. Τα 

εκφωνήματά της καταγράφηκαν μέσα στο πρώτο έτος μετεγχειρητικά και ταξινομήθηκαν με 

την βοήθεια του SAEVD των Nathani κ.ά. (2000). Η ανάλυση στόχευσε στη καταγραφή των 

σταδίων ανάπτυξης της ομιλίας ποσοτικά και στην ακρίβεια παραγωγής των συμφώνων με 

τη βοήθεια και των αναφορών των γονέων. Συμπερασματικά βρέθηκαν περισσότερα 

εκφωνήματα μετεγχειρητικά, παρά πριν την τοποθέτηση του ΚΕ. Μεγάλη ποσοτική αύξηση 

                                                             
2Ο συγκεκριμένος έλεγχος μαζί με τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Συνεχούς Ερεθίσματος (ASSR) αποτελούν 
έναν συνδυασμό βαρύνουσας σημασίας στην ανίχνευση και διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας (Μουρτζούχος, 
2010). 
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των εκφωνημάτων του Κανονιστικού Βαβίσματος και των συνθετότερων δομών του, 

εντοπίστηκε πέντε μόλις μήνες μετά την τοποθέτηση του ΚΕ. Συμπέραναν τέλος, την αύξηση 

της ποικιλομορφίας των παραγόμενων συμφώνων με αφορμή τα ακουστικά ερεθίσματα 

που προκάλεσε το εμφύτευμα. 

Μελέτη μιας περίπτωσης νηπίου που έλαβε ΚΕ3  και η επίδοσή του συγκρίθηκε με 

παιδιά τυπικής άλλης όμως έρευνας (Ben-David, 2001) είναι και αυτή των Adi-Bensaid και 

Bat-El (2004). H ομάδα τους μελέτησε την ανάπτυξη της προσωδιακής λέξης για την Εβραϊκή 

γλώσσα τονίζοντας με τη σειρά τους τη σημασία μελέτης αυτών των χαρακτηριστικών στη 

φωνολογική ανάπτυξη ακόμα και των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Τα δεδομένα  

(αυθόρμητη ομιλία και κατονομασία εικόνων) συλλέχθηκαν σε διάστημα από τους 

δεκαεπτά έως και τους σαράντα μήνες χρονολογικής ηλικίας. Όσων αφορά την κατάκτηση 

της προσωδιακής λέξης συμπέραναν πως δεν υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στο ΚΕ και τους 

ΤΑ, αφού πραγματοποιήθηκε στα ίδια χρονικά πλαίσια. Παρόλα αυτά ανέφεραν για την 

επίδοση του παιδιού με ΚΕ την χρήση ΜΣΛ και ΔΣΛ λέξεων που αποτελούνταν μόνο από 

φωνήεντα και μάλιστα μεγάλης διάρκειας ερχόμενοι έτσι σε αντίθεση με ένα φαινόμενο 

που δεν είχε αναφερθεί ξανά για την Εβραϊκή. Δηλαδή την ύπαρξη φωνηέντων μεγάλης 

διάρκειας, αλλά και εκφωνημάτων χωρίς καθόλου σύμφωνα. Η ηλικία εμφύτευσης που 

καθυστέρησε την έναρξη του βαβίσματος, η θεώρηση των εκφωνημάτων χωρίς σύμφωνα 

ως στοιχείο του σταδίου του βαβίσματος καθώς και η ετερογένεια του δείγματος των 

κοχλιακών που έχει καταγραφεί σε πολλές έρευνες, θεωρήθηκαν αιτίες των αποτελεσμάτων 

αυτών. 

Με το φαινόμενο του επιτονισμού της ομιλίας των νηπίων με ΚΕ ασχολήθηκαν στην 

πολύ πρόσφατη μελέτη τους οι Snow και Ertmer (2012). Ειδικότερα, θέτοντας ως κριτήριο 

διαχωρισμού της ομάδας ΚΕ, τους είκοσι τέσσερις μήνες χρονολογικής ηλικίας, σύγκριναν τα 

πρωτοεκφωνήματα δεκαοχτώ παιδιών με ΚΕ4 με δώδεκα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι 

επιδόσεις των δύο ομάδων συγκρίθηκαν στα σημεία της ταύτισης της ακουστικής εμπειρίας 

και όχι επί της χρονολογικής. Έτσι, συγκρίθηκαν οι έξι μήνες χρονολογικής της ομάδας ΤΑ με 

τους έξι μήνες μετεγχειρητικά ακουστικής εμπειρίας των ΚΕ. Το ίδιο έγινε και στα ορόσημα 

των εννέα και δώδεκα μηνών. Η ομάδα των ΚΕ έδωσε δεδομένα για εννέα μήνες 

                                                             
3 Λήψη ΚΕ (Nucleus 24), με PTA στο δεξί αυτί 80 dB HL και 75dB HL στο αριστερό, στους 14 μήνες. 
4 Έλαβαν ΚΕ σε ηλικία κάτω των 3 ετών και η χρονολογική ηλικία τους κατά την λήψη των δεδομένων ήταν από 
9 έως 36 μήνες. 
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μετεγχειρητικά, ενώ η ομάδα τυπικής ανάπτυξης για ένα έτος. Συλλέχθηκαν μέσα από 

αλληλεπίδραση 287 πρωτοεκφωνήματα για τους ΤΑ και 474 για τις δύο ομάδες ΚΕ. Η 

ανάλυση της θεμελιώδους συχνότητα f(0), έδωσε μόνο ΜΣΛ δομές πρωτοεκφωνημάτων των 

μορφών μεμονωμένων φωνηέντων (Φ), ΣΦ, ΣΦΣ και ΦΣ. Προέκυψαν μόνο ΜΣΛ διότι όπως 

υποστήριξαν, μόνο αυτές κατά την ανάλυση είχαν την κατάλληλη ένταση και παρήχθησαν 

χωρίς την ύπαρξη θορύβου που να αλλοιώνει την παραγωγή. Η ανάλυση του τονικού ύψους 

έγινε με την χρήση κατάλληλου λογισμικού (Computerized Speech Laboratory-CSL)5, η δε 

μέτρηση των ορίων κάθε πρωτοεκφωνήματος μέσω φίλτρου ευρέως φάσματος. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε πως και οι δύο ομάδες ΚΕ δεν 

αναπτύσσουν τον επιτονισμό διαφορετικά από τους ΤΑ. Όμως οι λήπτες του ΚΕ άνω των δύο 

ετών μπόρεσαν αφενός να επιδείξουν μεγαλύτερη ωρίμανση στην ανάπτυξη του 

επιτονισμού από τους πιο μικρούς λήπτες, αφετέρου μπόρεσαν και επέδειξαν συγκρίσιμες 

επιδόσεις με την ομάδα ΤΑ παρόλο που οι τελευταίοι είχαν και ένα ακουστικό προβάδισμα 

τριών μηνών. Με βάση τα συμπεράσματά τους και για τις χρονικές περιόδους που 

μελέτησαν φάνηκε πως τα παιδιά άνω των δύο ετών που λαμβάνουν ΚΕ μπορούν και 

διατηρούν ένα αναπτυξιακό προβάδισμα στην ομιλία τους όλο το πρώτο έτος 

μετεγχειρητικά έναντι των ληπτών κάτω των δύο ετών.     

Ποσοτικές παρατηρήσεις ανέκυψαν και από έρευνες που μελέτησαν τα στάδια 

κατάκτησης κατά την προγλωσσική ομιλία των παιδιών με ΚΕ. Τέτοια μελέτη ήταν των 

Ertmer κ.ά. (2007), αλλά και της ερευνητικής ομάδας των Schramm και συνεργατών 

(Schramm, Bohnert & Keilmann, 2010· Schramm, Keilmann & Brachmaier, 2010) . Όσων 

αφορά τη πρώτη έρευνα από την χρήση του SAEVD-R (το οποίο ξανά αναφέρθηκε ανωτέρω) 

ταξινόμησαν τα αυθόρμητα πρωτοεκφωνήματα επτά παιδιών με ΚΕ 6  με στόχο την 

καταγραφή της κατάκτησης κάθε αναπτυξιακού σταδίου της ομιλίας των συμμετεχόντων. 

Με βάση τα συμπεράσματά τους οι συμμετέχοντες που έλαβαν σε μεγαλύτερη χρονολογικά 

ηλικία ΚΕ, έδειξαν ραγδαία αύξηση των εκφωνημάτων τους σε σχέση με τους νεότερους 

λήπτες των εμφυτευμάτων. Από την άλλη μεριά, οι χρονολογικά μικρότεροι λήπτες των ΚΕ 

έδειξαν πως κατακτούν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης συντομότερα από τους πρώτους, 

παρόλο που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την κατάκτηση αυτή. 

                                                             
5ByPentax-KayElemetrics. 
6 Έλαβαν ΚΕ (ClarionMultistrategy-CISή Nucleus 24-ACE) μεταξύ 10-36 μηνών και οι καταγραφές 
πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το ΚΕ. Μετά το ΚΕ για διάστημα έως και 24 μηνών. 
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Αντίστοιχα βελτιωμένη απόδοση για τους λήπτες των ΚΕ έδειξαν και οι Schramm κ.ά. 

(2010) στην έρευνά τους που αφορούσε αμφίπλευρους χρήστες των ΚΕ. To εκφραστικό 

λεξιλόγιο των ΚΕ μέσα σε δεκαοχτώ μήνες ήταν παρόμοιο με των ΤΑ. Αναλυτικότερα, 

συμμετείχαν πέντε παιδιά ΚΕ με ηλικία εμφύτευσης εννιά έως δεκαέξι μήνες, των οποίων η 

απόδοση συγκρίθηκε με παιδιά φυσιολογικής ακοής και χρονολογικής ηλικίας τεσσάρων 

έως πέντε μηνών. Τα πρωτοεκφωνήματα μεταγράφηκαν και αναλύθηκαν μέσω του 

λογισμικού ELAN 7 , ενώ οι γονείς έκαναν χρήση του ερωτηματολογίου LittlEARS. 

Συμπερασματικά, οι παραγωγές των ΚΕ δεν ήταν ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά διαφορετικές 

από εκείνες των ΤΑ. Όσο μικρότερη η ηλικία εμφύτευσης τόσο μεγαλύτερη η ακουστική 

εμπειρία και άρα η απόδοση του ΚΕ πάνω στην ποιότητα των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών (Lenden & Flipsen, 2007· Seifert κ.ά., 2002· Tobey κ.ά., 1991). 

 

1.9. Σκοπός της Έρευνας-Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την ανάπτυξη της ομιλίας 

ελληνόπουλων  βρεφικής και πρώιμης νηπιακής ηλικίας, που έλαβαν κοχλιακό εμφύτευμα 

μέσα στο πρώτο έτος μετεγχειρητικά (0:0-1:3). Ειδικότερα οι επιμέρους στόχοι 

καθορίστηκαν ως εξής: 

1) Να περιγράψει την ανάπτυξη των προγλωσσικών εκφωνημάτων των παιδιών με 

ΚΕ ως προς το πλήθος, μέσα στο 1ο έτος μετεγχειρητικά και να την συγκρίνει με 

την αντίστοιχη των παιδιών φυσιολογικής ακοής, μικρότερης χρονολογικής 

ηλικίας. Η μελέτη αυτή του πλήθους των εκφωνημάτων με επίκεντρο το 

κανονιστικό βάβισμα, θα δώσει πληροφορίες για την εξελικτική πορεία της 

ομιλίας και την συνύπαρξη ή μη αναπτυξιακών σταδίων μέσα στο πρώτο έτος 

ανάπτυξης της ομιλίας.  

2) Να μελετήσει τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά των πρωτοεκφωνημάτων, 

δηλαδή τις αντιθέσεις του τονικού ύψους και τη διάρκεια των παιδιών με ΚΕ και 

να τα συγκρίνει με εκείνα των παιδιών φυσιολογικής ακοής, με χρονολογική 

ηλικία (ΧΑ) ανάλογη της μετεγχειρητικής (ΜΗ). 

                                                             
7Linguistic Annotator version 2.4, Max Planck Inst. 
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3) Να συγκρίνει την ανάπτυξη των προγλωσσικών εκφωνημάτων ως προς το πλήθος 

και τον τύπο, παιδιών που έλαβαν ΚΕ, πριν αλλά και μετά τους 24 πρώτους μήνες 

ζωής. Η αξία του συγκεκριμένου αυτού αναπτυξιακού ορόσημου έχει 

επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Με βάση τους παραπάνω στόχους, καθορίστηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα. Τα ερευνητικά αυτά ερωτήματα, προσπαθούν να απαντήσουν στον βασικό 

στόχο που έθεσε η παρούσα έρευνα, δηλαδή για το ποια συμπεράσματα μπορούν να 

εξαχθούν από τη μελέτη της ομιλίας των ελληνόπουλων με ΚΕ αλλά και φυσιολογικής 

ακοής, εστιάζοντας όμως στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας. Έτσι τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

 

1) Ποιο το αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσωδιακών χαρακτηριστικών (αντίθεσης 

τονικού ύψους και διάρκειας) μέσα στο πρώτο έτος μετεγχειρητικά των νηπίων με κοχλιακά 

εμφυτεύματα έναντι αυτών με φυσιολογική ακοή; 

 

2) Ποια τα συμπεράσματα της ταξινόμησης (με βάση τον αριθμό των συλλαβών) του 

πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων, τόσο στα νήπια με ΚΕ όσο και σε νήπια ΦΑ, μέσα στο 

πρώτο έτος ταύτισης της ακουστικής τους εμπειρίας; 
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                                                    Κεφάλαιο 2  

Μεθοδολογία 

 

Μέρος 1. Συλλογή Δεδομένων 

1.1 Μεθοδολογία Πιλοτικής Μελέτης 

 

Πριν την διεξαγωγή της βασικής μελέτης πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική μελέτη 

δύο περιπτώσεων ελληνόπουλων παιδιών με ΚΕ. Στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όλα εκείνα 

τα θεωρητικά και πρακτικά κενά στην μεθοδολογία αλλά και στην πρακτική της έρευνας, 

ώστε να συμπληρωθούν αντίστοιχα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της βασικής μελέτης. 

 

1.1.1 Σκοπός. 

Βασικοί στόχοι της πιλοτικής μελέτης ήταν α) να εντοπιστούν όλα εκείνα τα 

θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα για τον μετέπειτα σχεδιασμό της βασικής έρευνας  

και να υποδειχθούν οι τρόποι καταγραφής και ανάλυσης της αυθόρμητης προγλωσσικής 

ομιλίας των συμμετεχόντων, β) να γίνει ξεχωριστή ανάλυση των τεμαχιακών και 

υπερτεμαχιακών προγλωσσικών χαρακτηριστικών της ομιλίας των συμμετεχόντων με ΚΕ, 

μέσα από δύο μελέτες περίπτωσης (case studies) και τέλος, γ) να σκιαγραφηθεί η μεθόδος 

ταξινόμησης της φωνοτακτικής δομής των προγλωσσικών εκφωνημάτων μέσα από την 

ανάπτυξη ενός σταθερού μεθοδολογικού πλαισίου.  

Αξίζει να αναφερθεί, πως η συγκεκριμένη ανάλυση και έπειτα ταξινόμηση εστίασε 

στα προγλωσσικά εκφωνήματα του αναπτυξιακού σταδίου του κανονιστικού βαβίσματος 

(canonical babbling), δηλαδή της «άφιξης» του βρέφους στο στάδιο της επανάληψης 

στερεότυπων συλλαβών με δομή Σ+Φ, αλλά και των επιμέρους κατηγοριών του βαβίσματος, 

δηλαδή του αναδιπλασιαζόμενου (Reduplicated) ή ποικιλόμορφου/διαφοροποιημένου 

(Variegated). 
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1.1.2 Συμμετέχοντες. 

Στην πιλοτική συμμετείχαν δύο προγλωσσικά κωφά παιδιά (κορίτσια). Οι 

συγκεκριμένοι συμμετέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας μελέτης, 

αφού α) κρίθηκαν κατάλληλα προς κοχλιακή εμφύτευση με βάση τα κριτήρια της ΩΡΛ 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. Δεύτερον, β) οι 

συγκεκριμένοι συμμετέχοντες εμφυτεύθηκαν σε μικρή χρονολογικά ηλικία, κατά την 

διάρκεια του δεύτερου έτους ζωής και έλαβαν κοχλιακό εμφύτευμα τύπου 

CochlearNucleus-24, καθώς πριν την επέμβαση εμφάνιζαν >90dB απώλεια ακοής στο 

καλύτερο αυτί τους και χωρίς την χρήση άλλων ακουστικών βοηθημάτων. Η 

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα στα παιδιά είναι η πλέον συχνή πάθηση ανάμεσα στα 

προβλήματα ακοής, η οποία όμως μπορεί να ξεπεραστεί με τη πρόωρη κοχλιακή εμφύτευση 

(Κυριαφίνης, 2005). Ειδικότερα, το παιδί ΓΡ είχε χρονολογική ηλικία 1:10, η δε 

μετεγχειρητική περίοδος-ηλικία που πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές ήταν 0:6 έως και 

0:11. Για το παιδί ΣΕ αντίστοιχα η χρονολογική του ήταν 2:7, ενώ η αντίστοιχη 

μετεγχειρητική 0:0 έως και 0:6. Τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά ήταν αυτά της 

τυπικής μέσης ελληνικής οικογένειας. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι αποτυπώνονται 

όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των δύο συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες δεν είχαν άλλα συνοδά προβλήματα και οι οικογένειές τους 

έλαβαν στην Κλινική κυρίως, λεπτομερείς πληροφορίες για την διαδικασία καθώς και 

εκπαίδευση στην χρήση των μηχανημάτων αλλά και της διαδικασίας καταγραφής. Πριν την 

διαδικασία, οι οικογένειες έδωσαν και την αντίστοιχη γραπτή τους συγκατάθεση  για την 

συμμετοχή των παιδιών τους σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες διαδικασίες ανωνυμίας και 

εμπιστευτικότητας που ακολουθούνται σε αντίστοιχες διεθνείς μελέτες.  

 

 

             1.1.3 Μέθοδος Ανάλυσης  Δεδομένων Πιλοτικής. 

Για τις ανάγκες καταγραφής της αυθόρμητης ομιλίας των παιδιών που θα 

συμμετείχαν στη πιλοτική μελέτη αρχικά, χρειάστηκε η επιλογή ενός ψηφιακού 

μηχανήματος εγγραφής το οποίο αφενός να διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάλυσης του 

σήματος της ομιλίας, αφετέρου να διαθέτει φορητότητα και ενσωματωμένα υψηλής 

ποιότητας μικρόφωνα, με κατευθυντικές δυνατότητες. Έτσι, επιλέχθηκε το Sony PCM-D50 το 
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οποίο πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια αλλά διαθέτει και επιπλέον λειτουργίες 

επεξεργασίας του σήματος. Η επιλογή χρήσης μικροφώνων που είναι προσδεμένα πάνω στο 

παιδί (Tomblin κ.ά., 2008) απορρίφθηκε διότι σε άλλες έρευνες η χρήση τους αφενός 

αλλοίωνε, μέσα από τριβές με τα ρούχα, το ηχητικό σήμα αλλά ταυτόχρονα τραβούσε την 

προσοχή του παιδιού καθώς δημιουργούσε και προβλήματα στην κίνηση των 

συμμετεχόντων (Papaeliou, 1998).    

Οι ρυθμίσεις που έγιναν και σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι 

καταγραφές ήταν: 

1) Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν στα 44.1KHz με την ακρίβεια των 16-bit. Η 

παραπάνω ποιότητα των καταγραφών θεωρείται υπεραρκετή για τις παρούσες 

ερευνητικές ανάγκες, δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα αποθήκευσης 

των δεδομένων ώστε να επιλεχθεί μια ανάλυση με λιγότερα Hertz (Hz).  

2) Το μηχάνημα διέθετε δύο κατευθυντικά μικρόφωνα τα οποία τοποθετούνταν σε 

κοντινή απόσταση από τους συμμετέχοντες και όσους αλληλεπιδρούσαν μαζί 

τους (όπως φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) και κάλυπταν τις ομιλίες με διάμετρο 

180ο μοιρών και μέσα σε μια ακτίνα 3 μέτρων το μέγιστο. Οι κατευθύνσεις των 

μικροφώνων στόχευαν στις θέσεις γονέα-παιδιού κατά την αλληλεπίδραση. Οι 

καταγραφές είχαν διάρκεια 30-60 λεπτά ανά συνεδρία και στόχος ήταν η 

καταγραφή της αυθόρμητης ομιλίας μέσα σε αλληλεπίδραση με τον γονέα. Οι 

καταγραφές πραγματοποιούνταν ανά μήνα και για έξι συνολικά μήνες 

μετεγχειρητικά. Τελικά, μετά την επεξεργασία των καταγραφών και την 

αφαίρεση σύμφωνα με την μεθοδολογία της παρούσας μελέτης, ήχων 

αντανακλαστικών ή βιολογικών καθώς και ήχων που καλύπτονταν από θορύβους 

ή ήχων που δεν συνέπιπταν στα συγκεκριμένα στάδια μελέτης της ομιλίας (π.χ. 

ημι-ηχηροί φωνητικοί πυρήνες, ψευδολαρυγγικοί ήχοι) αναλύθηκαν τελικά 

συνολικά 15 λεπτά ανά καταγραφή/μήνα. Ο συγκεκριμένος χρόνος 

συμπεριελάμβανε πρωτοεκφωνήματα ανεπτυγμένων αντηχητικών πυρήνων 

(ΜΦ), πρωτοεκφωνήματα του οριακού βαβίσματος της μορφής Σύμφωνο-

Φωνήεν, πρωτοεκφωνήματα του σταδίου του κανονιστικού βαβίσματος καθώς 

και πιο σύνθετες τεμαχιακές δομές του αναδιπλασιαζόμενου και ποικιλόμορφου 

βαβίσματος.  
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Έτσι, κατά την διάρκεια των εν λόγω καταγραφών, δημιουργήθηκε ένα αρχείο με τα 

πρωτοεκφωνήματα κάθε παιδιού, κάθε μήνα και για έξι μήνες μέσα σε γνώριμο 

περιβάλλον. Η αιτία που επιλέχθηκαν τα σπίτια των συμμετεχόντων και όχι οι Κλινικές ή 

κάποια ερευνητικά εργαστήρια θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. Το παιδί ΣΕ 

καταγράφηκε από τον πρώτο μήνα αμέσως μετά από την λήψη του ΚΕ, ενώ το παιδί ΓΡ μετά 

από 6 μήνες μετεγχειρητικά. 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα μελέτη αλλά και η πιλοτική της εστίασαν κυρίως 

(συμπεριλαμβάνονται και τα ΜΦ) στην ανάλυση και έπειτα ταξινόμηση της φωνοτακτικής 

δομής των πρωτοεκφωνημάτων και ειδικότερα του αναπτυξιακού σταδίου του κανονιστικού 

βαβίσματος (canonical babbling) και των σταδίων μετά από αυτό έως το πρώτο έτος 

ανάπτυξης (για τα παιδιά ΦΑ) ή χρήσης του ΚΕ. Συνεπώς, ακολουθώντας τα μεθοδολογικά 

βήματα της ακουστικής ανάλυσης του υποφωνολογικού μοντέλου του Oller (Nathani & 

Oller, 2001) αναλύθηκαν μόνο τα παραπάνω προγλωσσικά εκφωνήματα, ενώ άλλοι ήχοι, 

ανακλαστικοί και άτονοι, εξαιρέθηκαν της παρούσας ανάλυσης. 

Η ταξινόμηση των πρωτοεκφωνημάτων της πιλοτικής, όπως προαναφέρθηκε, 

περιείχε αφενός τα προγλωσσικά εκφωνήματα της μορφής ΣΦ μαζί με τους συνδυασμούς 

αυτών, αφετέρου και την κατηγορία των μεμονωμένων φωνηέντων. Επίσης, μαζί με το 

πλήθος των εκφωνημάτων μετρήθηκαν και τα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά της αντίθεσης 

τονικού ύψους (ΑΤΥ) και της διάρκειας. Η ανάλυση των υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών 

πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της φασματογραφικής ανάλυσης μέσω του λογισμικού 

ανάλυσης ήχων Praat (5.3.48) για Windows. 

Ειδικότερα, στη πιλοτική αναλύθηκαν μαζί με τα ΜΦ και όλα τα εκφωνήματα του 

αναπτυξιακού σταδίου του κανονιστικού βαβίσματος, τα οποία ορίστηκαν ως το 

«αποτέλεσμα των σύνθετων πολλαπλών αρθρωτικών κινήσεων που συμβαίνουν κατά την 

διάρκεια ενός κύκλου αναπνοής και το οποίο συνοδεύεται από συνεχή ή μη φώνηση» 

(Schauwers, Gillis & Govaerts, 2004, σελ. 345). Όσα από τα παραπάνω εκφωνήματα 

ορίστηκαν έτσι, θεωρήθηκε ότι ανήκαν στο κανονικό στάδιο του βαβίσματος με βάση το 

υποφωνολογικό μοντέλο του Oller του οποίου τα στάδια περιγράφονται στον Πίνακα 2 του 

Παραρτήματος Ι.  

Τα πρωτοεκφωνήματα των δύο συμμετεχόντων ταξινομήθηκαν σε πέντε βασικές 

κατηγορίες, με βάση τον αριθμό των συλλαβών και με βάση μόνο τις αρχές του 

υποφωνολογικού μοντέλου του Oller μιας και η συγκεκριμένη θεωρία θέτει μόνο κάποιες 
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αρχές και ταξινομεί με βάση αυτές τα στάδια προγλωσσικής ανάπτυξης. Έτσι η ταξινόμηση 

που έγινε στην Πιλοτική Μελέτη βασιζόμενη στον αριθμό των συλλαβών των 

πρωτοεκφωνημάτων ήταν η εξής: 

1. Μεμονωμένα Φωνήεντα (ΜΦ). Ως προγλωσσικό εκφώνημα είναι βασικό για την 

γλωσσική εξέλιξη και αποτελεί από μόνο του συλλαβικό τύπο. 

2. ΜΣΛ (ΣΦ, ΣΣΦ, ΦΣ). Μια ορθά σχηματισμένη συλλαβή ορίστηκε κατά Oller ως ο 

συνδυασμός ενός συμφώνου και ενός φωνήεντος με ταυτόχρονη ταχέα 

μετάβαση από το σύμφωνο στο φωνήεν. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα 

διμελή συμπλέγματα της μορφής ΣΣΦ. 

3. ΔΣΛ (ΣΦΣΦ-ΦΣΦ-ΣΦΣΦΣ) ως ορθά σχηματισμένες συλλαβές συνθετότερης 

δομής. Μάλιστα, ο δισύλλαβος τύπος ΣΦΣΦ χαρακτηρίστηκε από την Τζακώστα 

(1999) ως η πλέον συχνή αμαρκάριστη λέξη του παιδικού λόγου στη νέα 

ελληνική, ενώ και οι Salidis και Johnson (1997) όπως αναφέρονται στην Τζακώστα 

(1999, σελ. 172) θεώρησαν την δομή ΣΦΣΦ ως χαρακτηριστικό του 

αναδιπλασιαζόμενου βαβίσματος.  

4. ΤΣΛ (ΦΣΦΣΦ-ΣΦΣΦΣΦ)  

5. Πολυσύλλαβα (ΠΛΣ) με περισσότερες από τρεις συλλαβές. 

 

Η παραπάνω ταξινόμηση με βάση των αριθμό των συλλαβών είναι χαρακτηριστικό 

της παρούσας μελέτης. Η ταξινόμηση αυτή, βασίστηκε στα αναπτυξιακά στάδια του 

υποφωνολογικού μοντέλου του Oller και στις αρχές που αυτό προσκόμισε. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο του Oller όμως, δεν παρουσιάζει μια ταξινόμηση με βάση τον αριθμό των 

φωνοτακτικών δομών των πρωτοεκφωνημάτων, αλλά μια ταξινόμηση των 

πρωτοεκφωνημάτων ως προς την χρονολογική ηλικία ξεκινώντας από την γέννηση έως και 

τις πρώτες λέξεις. Συνεπώς, το γεγονός της εστίασης της πιλοτικής μελέτης στο πρώτο μόνο 

έτος μετεγχειρητικά διαφοροποίησε το εύρος των υπό καταγραφή πρωτοεκφωνημάτων 

περιορίζοντάς τα.    
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1.1.4 Διαδικασία ακουστικής ανάλυσης. 

Κατά την διάρκεια της ακουστικής ανάλυσης έγινε συνδυασμός με τις βασικές αρχές 

που έθεσε το μοντέλο του Oller για το ποια είδη συλλαβικών τύπων θα μελετηθούν αρχικά 

και θα ταξινομηθούν αργότερα. Μέσω του λογισμικού ανάλυσης Praat πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση κάθε προγλωσσικού εκφωνήματος μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει όπως η 

φασματική απεικόνιση στενής ζώνης. Έτσι, η ΑΤΥ και η διάρκεια των εκφωνημάτων 

αναλύθηκαν μέσω φασματογραφίας. Για την ΑΤΥ μετρήθηκαν η μέση τιμή καθώς και οι 

μέγιστες και ελάχιστες τιμές της. Αυτές οι αλλαγές των μέγιστων και ελάχιστων τιμών της 

ΑΤΥ συνδέθηκαν με την λεγόμενη προσωδιακή διακύμανση του εκάστοτε εκφωνήματος. 

Μάλιστα ορίστηκε στα 50Hz το κατώτερο επίπεδο της φασματογραφικής απεικόνισης της 

ΑΤΥ με ανώτερο όριο τα 800Hz. Η δε διάρκεια των εκφωνημάτων μετρήθηκε με βάση την 

φασματική ανάλυση και την αντίστοιχη κυματομορφή κάθε εκφωνήματος.  

Με βάση το μοντέλο του Oller ορίστηκε ανώτατο όριο διάρκειας πρωτοεκφωνήματος 

της μορφής ΣΦ τα 500 msec, ενώ η διάρκεια των πρωτοεκφωνημάτων του 

αναδιπλασιαζόμενου ή ποικιλόμορφου βαβίσματος προσδιορίζονταν επικουρικά από την 

δομή των χαρακτηριστικών. Για να προχωρήσει η ταξινόμηση με βάση τον αριθμό των 

συλλαβών των πρωτοεκφωνημάτων έπρεπε αρχικά να εντοπιστούν τα όρια μεταξύ των 

φθόγγων (αν ήταν ΜΦ) ή των συλλαβικών τύπων (αν ήταν συλλαβές της μορφής ΣΦ). Για 

τον εντοπισμό και μέτρηση αρχικά των μεμονωμένων φωνηέντων (οι αρθρωτές δεν 

πλησιάζουν μεταξύ τους και η ροή του αέρα είναι ανεμπόδιστη) (Ladefoged, 2006), η αρχή 

εντοπίζονταν όταν εμφανίζονταν οπτικά η αρχή της φώνησης, εντοπίζοντάς την στην 

κορυφή της πρώτης περιόδου στην κυματομορφή. Δηλαδή στο σημείο όπου εντοπίζονταν η 

αρχή της ταλαντευόμενης γραμμής η οποία σχετίζεται με τους παλμούς των φωνητικών 

πτυχών κατά τη διάρκεια παραγωγής του φωνήεντος (Ladefoged, 2006).  Το τέλος 

εντοπίζονταν στο σημείο της εξασθένισης της φώνησης όπου η κυματομορφή απεικόνιζε 

την βαθμιαία μείωση της έντασης των περιόδων.  

Με βάση τα παραπάνω, για εκφωνήματα της μορφής ΣΦ, η αρχή ορίζονταν εποπτικά 

ανάλογα με το είδος του συμφώνου της συλλαβής (διαφορετικός Χρόνος Έναρξης Φώνησης, 

ΧΕΦ) και με την βοήθεια του φασματογραφήματος ορίζονταν ως τέλος το σημείο της 

προοδευτικής απώλειας της περιοδικότητας του φωνήεντος. Εκτενέστερη αναφορά στη 

μέτρηση διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων παρουσιάζεται παρακάτω στην μεθοδολογία 

της βασικής μελέτης. Ειδικότερα, για τον ορισμό της διάρκειας του κάθε εκφωνήματος, 
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ανάλογη ήταν και η μεθοδολογία των Hide κ.ά. (2007) όπου μέσω της φασματικής 

απεικόνισης και των γραμμών χρονοσήμανσης του PRAAT προχώρησαν σε ακουστική 

ανάλυση πρωτοεκφωνημάτων της μορφής ΣΦΣΦ. Η συγκεκριμένη έρευνα όρισε κατώτατο 

όριο προσδιορισμού του ύψους στα 150 Hz, με ανώτατο τα 800 Hz χάνοντας βέβαια 

πολύτιμες πληροφορίες για παθολογικές φωνές (creaky voices) οι οποίες έχουν χαμηλές 

τιμές για την θεμελιώδη συχνότητα f0 (Clement, 2004). Η αρχή ορίζονταν ως ο πρώτος 

γλωττιδικός κύκλος από την έναρξη της άφεσης του συμφώνου έως και το τέλος της 

φώνησης του φωνήεντος. Το τέλος αυτό ορίζονταν, σαν το σημείο όπου εντοπίζονταν 

οπτικά ο τελευταίος γλωττιδικός κύκλος κατά την διαδικασία εκπνοής με μειωμένο πλάτος.  

Όσων αφορά την παρούσα μελέτη, για τον προσδιορισμό κάθε συλλαβικής δομής ΣΦ 

σημαντικό ρόλο έπαιξε η ύπαρξη του φαινομένου της προφώνησης το οποίο είναι συχνό 

στην ελληνική. Ο συγκεκριμένος χρόνος που δημιουργούταν μεταξύ άφεσης και φώνησης 

(Χρόνος Έναρξης Φώνησης-ΧΕΦ) για τα ηχηρά σύμφωνα συμπεριλήφθηκε στην συνολική 

διάρκεια του κάθε πρωτοεκφωνήματος της μορφής ΣΦ. Όταν υπήρχε προφώνηση ο ΧΕΦ 

εμφανίζονταν αρνητικός και το αντίθετο όταν δεν υπήρχε, επηρεάζοντας αντίστοιχα την 

συνολική διάρκεια του εκφωνήματος. 

 

1.2 Αντανακλαστικοί και Άτονοι Ήχοι 

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία ήχων που προέκυψαν κατά την διάρκεια των 

καταγραφών της παρούσας μελέτης εξαιρέθηκαν από την ανάλυση και ταξινόμηση με βάση 

το μοντέλο ανάπτυξης του Oller (2000). Πέρα λοιπόν από την μελέτη των συγκεκριμένων 

πρωτοεκφωνημάτων κατά την διάρκεια των καταγραφών προέκυψαν και άλλα εκφωνήματα 

παράγωγα επικοινωνίας βασισμένα σε χειρονομίες ή εκφράσεις του προσώπου. Αυτά τα 

εκφωνήματα μαζί με ήχους όπως το γέλιο ή το κλάμα παρόλο που σε άλλες έρευνες 

αποτελούν μοναδικούς ερευνητικούς στόχους, στην παρούσα μελέτη εξαιρέθηκαν 

ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του υποφωνολογικού μοντέλου. 

Αντανακλαστικοί ήχοι που εξαιρέθηκαν λόγω της μη-πρόθεσής τους για επικοινωνία ήταν 

ήχοι όπως φτερνίσματα, βήχας, απότομες καταποτικές κινήσεις κτλ. Άτονοι ήχοι όπως 

ξαφνικοί θόρυβοι αλλά και μεγάλες παύσεις εξαιρέθηκαν επίσης.  

Όλοι οι παραπάνω ήχοι δεν θεωρούνται πρόδρομοι της γλωσσικής ικανότητας και 

αποτελούν κινήσεις μη ελεγχόμενες από τα νήπια (Oller, 2000· Ramsdell κ.ά., 2012). Ειδικά 
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το κλάμα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών (Barr, Konner, Bakeman & 

Anderson, 1991· Papousek & Papousek, 1984) εξαιτίας της παραγωγής του πολλές φορές με 

επικοινωνιακό στόχο, αλλά και πάλι δεν αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

έρευνας καθότι αυτή εστίασε σε παραγωγές ήχων της ομιλίας. 

 

1.3 Μεθοδολογία της Βασικής Μελέτης 

 

          Η παρούσα έρευνα μελέτησε μέσα από γλωσσολογικό πρίσμα, τα φωνοπροσωδιακά 

χαρακτηριστικά της δομής συγκεκριμένων κατηγοριών των πρωτοεκφωνημάτων της ομιλίας 

και το πώς αυτά αλλάζουν σε συνάρτηση της χρονολογικής και μετεγχειρητικής ηλικίας 

παιδιών ΚΕ και φυσιολογικής ακοής, ΦΑ. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική 

ταξινόμηση των φωνοτακτικών δομών των πρωτοεκφωνημάτων τόσο των παιδιών με ΚΕ 

όσο και των παιδιών ΦΑ. Στη συνέχεια συνδυάζοντας την φασματική με την ακουστική 

ανάλυση και κάνοντας χρήση της φασματικής ανάλυσης του PRAAT, αξιολογήθηκαν τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά που ενδιέφεραν. Δηλαδή, η ΑΤΥ και η διάρκεια των 

προγλωσσικών εκφωνημάτων (πρωτοεκφωνήματα) τόσο των παιδιών με ΚΕ όσο και των 

παιδιών φυσιολογικής ακοής.  

Κατά τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στη παρούσα μελέτη, τα πρωτοεκφωνήματα της 

μορφής ΣΦ έπρεπε να τηρούν την αρχή του υποφωνολογικού μοντέλου περί ορθού 

σχηματισμού με διάρκεια έως 500 msec. Δηλαδή, τα εκφωνήματα που ήταν 

αναδιπλασιασμοί ή ανήκαν στη κατηγορία των ΠΛΜ μπορούσαν να έχουν και μεγαλύτερη 

διάρκεια. Συνεπώς, στη παρούσα έρευνα τηρήθηκε η συγκεκριμένα αρχή του μοντέλου του 

Oller. Σε σχέση δε, με τα τροποποιητικά μοντέλα των Nathani κ.ά. (2006) και Ertmer και Jung 

(2011) ελήφθησαν προς ανάλυση και ταξινόμηση πρωτοεκφωνήματα και από τα τρία 

αναπτυξιακά στάδια (Προ-Κανονικό, Κανονικό και Ανώτερων Δομών) παρόλο που η 

παρούσα έρευνα εστίασε κυρίως στο κανονιστικό βάβισμα αλλά και στις συνθετότερες 

δομές αυτού.  

Ειδικότερα, από το πρώτο στάδιο ελήφθησαν προς ανάλυση και ταξινόμηση τα ΜΦ (τα 

οποία είχαν μια σχετικά μεγάλη διάρκεια έως και 500 msec καθώς και πλήρη αντήχηση, η 

οποία διαφαίνονταν μέσα από την διακριτή απεικόνιση των διαμορφωτών ώστε να 

διαφέρουν από τα ψευδο-φωνήεντα διάρκειας έως 100 msec). Τα παραπάνω 
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απεικονίζονται και στο παρακάτω Γράφημα 5. Διακρίνεται οπτικά η διαφορά στο 

φασματογράφημα μεταξύ των δύο τύπων φωνηέντων αφού η ενέργεια της F2 είναι πολύ 

μικρή συγκριτικά μεταξύ των δύο εικόνων.  

 

Γράφημα 5. Διαφορές διαμορφωτών ψευδο- και πλήρως σχηματισμένων φωνηέντων (Buder 

κ.ά., 2013, σελ. 116). (Mε άδεια των συγγραφέων). 

 

 

Παράλληλα, στην παρούσα ανάλυση εντάχθηκαν και τα πρωτοεκφωνήματα του Οριακού 

Βαβίσματος της μορφής ΣΦ παρόλο που παραβίαζαν την αρχή της άμεσης μετάβασης του 

υποφωνολογικού μοντέλου. Επιλέχθηκαν όμως προς ανάλυση, διότι αφενός η παρούσα 

μελέτη δεν προχώρησε στη μελέτη των διαμορφωτών αυτών των εκφωνημάτων (μέσω 

φασματογραφήματος ευρείας ζώνης) και αφετέρου συνυπήρχαν στις παραγωγές του 

παρόντος δείγματος μαζί με τα υπόλοιπα του Κανονιστικού Βαβίσματος και των Ανώτερων 

Δομών προσφέροντας μεγαλύτερου βαθμού αξιοπιστία κατά την ταξινόμησή τους. Για την 

συμπερίληψη δε των εκφωνημάτων οριακού βαβίσματος, πολλές έρευνες ταυτίζουν το 

στάδιο αυτό με το κανονικό, διαχωρίζοντας όμως τον αναδιπλασιασμό και την 

ποικιλομορφία από το κανονικό, υπονοώντας μεγαλύτερη αρθρωτική ωριμότητα για τα 

τελευταία (Steeve, 2010).  

Από την άλλη μεριά, τα υπόλοιπα εκφωνήματα του Προ-Κανονιστικού Σταδίου 

εξαιρέθηκαν διότι παράγονται με ίδιο τρόπο από τους ΦΑ και τα νήπια με ΚΕ (Ertmer & 

Mellon, 2001· Nathani & Oller, 2008· Oller, Eilers, Bull & Carney, 1985· Stoel-Gammon & 

Otomo, 1986) οπότε δεν προσφέρουν κάτι νέο στην ανάλυση της ομιλίας των παιδιών με ΚΕ. 

Τα ίδια εκφωνήματα δε, χαρακτηρίζονται ανώριμα και από τον Oller (2000). Μάλιστα,  οι 

Oller κ.ά. (1999) αναφέρουν επιπρόσθετα, πως οι πρώτες αυτές κατηγορίες των 

πρωτοεκφωνημάτων δεν έχουν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας κατά την φωνητική μεταγραφή, 

ενώ αντίθετα οι παραγωγές του Κανονιστικού Βαβίσματος (CB) και των Ανώτερων Δομών 
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(AF) μπορούν να απεικονιστούν με μεγαλύτερη τεμαχιακή ακρίβεια δίνοντας έτσι 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στην απεικόνιση και ταξινόμησή τους.  

  Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα μελέτη προχώρησε σε ένα σύστημα ταξινόμησης της 

φωνοτακτικής δομής βασιζόμενο στον αριθμό των συλλαβών δημιουργώντας έξι τύπους 

πρωτοεκφωνημάτων των ορθά σχηματισμένων κυρίως συλλαβών (διότι συμπεριελήφθησαν 

και ΜΦ) για το αναπτυξιακό στάδιο του κανονιστικού αλλά και ανώτερου δομικά 

βαβίσματος διαφοροποιούμενη έτσι από τις αντίστοιχες ταξινομήσεις των μοντέλων που 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια: 

 

1) Μεμονωμένα Φωνήεντα (ΜΦ). Ο μόνος τύπος που δεν ανήκει στα Στάδια 2 και 3, 

εξαιτίας της παραβίασης της αρχής της άμεσης μετάβασης (<250 msec), αλλά 

συμπεριλήφθηκε στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον λόγος της συμπερίληψής τους, 

ήταν πως έδινε στη παρούσα ταξινόμηση και μια προοπτική μετάβασης από τις 

ανώριμες σε πιο ώριμες και συνθετότερες δομές.  

2) ΜΣΛ (πχ. ΣΦ-ΣΣΦ-ΦΣ).  

3) ΔΣΛ (πχ. ΣΦΣΦ-ΦΣΦ-ΣΦΣΦΣ) 

4) ΤΣΛ (πχ. ΦΣΦΣΦ-ΣΦΣΦΣΦ)  

5) ΑΔΛ χωρίς εναλλαγές φθόγγων και  άνω των >4 συλλαβών (πχ. /papapapa/) 

6) ΠΛΜ με εναλλαγές φθόγγων και άνω των >4 συλλαβών (πχ. /patapata/) 

 

Η παραπάνω ποσοτική παρουσίαση των εκφωνημάτων παρουσιάστηκε σε συνάρτηση 

της χρονολογικής και μετεγχειρητικής ηλικίας και διαφέρει από την αντίστοιχη ταξινόμηση 

της πιλοτικής, διότι η κατηγορία ΠΛΣ εδώ διαιρέθηκε σε δύο τύπους των ΑΔΛ και ΠΛΜ 

αντίστοιχα, δίνοντας μια πιο αναλυτική εικόνα στην μελέτη. Το δεύτερο βήμα ήταν ο 

υπολογισμός των 2 υπερτεμαχιακών παραμέτρων (ΑΤΥ και διάρκεια) για κάθε έναν τύπο και 

εκφώνημα από τα παραπάνω για όλες τις ομάδες συμμετεχόντων μέσω του λογισμικού 

ανάλυσης ομιλίας PRAAT 5.3.48 (Boersma & Weenink, 2013). Έτσι δόθηκε αφενός μια 

ανάλυση του είδους και της συχνότητας των εκφωνήσεων σε συνάρτηση του χρόνου, 

αφετέρου παρουσιάστηκε μια δεύτερη ανάλυση σχετική με τα υπερτεμαχιακά 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων πρωτοεκφωνημάτων.  

Αξίζει να αναφερθεί, πως το μοντέλο του Oller δεν δίνει όπως και ο ίδιος αναφέρει, μια 

ταξινόμηση κάθε εκφωνήματος στις κατηγορίες του αναλυτικά, ως προς κάθε τύπο 
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εκφωνήματος (δηλαδή, πώς ταξινομείται το ΣΦ ή το ΣΦΦ), απλά θέτει κάποιους κανόνες 

ορισμού των πρωτοεκφωνημάτων βοηθώντας στην ουσία στην ταξινόμησή τους ώστε να 

καλυφθούν τα μεθοδολογικά κενά που προέκυψαν από την χρήση του ΔΦΑ στο νηπιακό 

λόγο.  

 

1.4 Συμμετέχοντες 

 

 

Στη παρούσα μελέτη έλαβαν μέρος επτά παιδιά (3 αγόρια και 4 κορίτσια) με 

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα άγνωστης αιτιολογίας τα οποία έλαβαν κοχλιακό εμφύτευμα 

(ΚΕ) (Πίνακας 3, Παράρτημα Ι) των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως η  χρονολογική και 

μετεγχειρητική ηλικία, η αιτία λήψης του ΚΕ ο τύπος και ο επεξεργαστής των κοχλιακών 

όπως περιγράφονται στον Πίνακα 4 (Παράρτημα Ι). Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον 

συγκεκριμένο πίνακα περιγράφεται η χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη των καταγραφών 

της έρευνας (1:10-4:0), καθώς και η μετεγχειρητική ηλικία (0:0-1:3) καλύπτοντας όμως όλο 

το χρονικό φάσμα των καταγραφών. Το αντίστοιχο εύρος των παιδιών ΦΑ μέσα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές ήταν 0:8-1:1 μήνες. Ειδικότερα, η ομάδα ΚΕ χωρίστηκε 

σε δύο ομάδες συμμετεχόντων με βάση την χρονολογική ηλικία κατά την λήψη του 

εμφυτεύματος. Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, η πρώτη (κατά την έναρξη των 

καταγραφών, ΧΗ 1:10-2:6 και ΜΗ 0:6-1:3) λαμβάνοντας ΚΕ κάτω των 24 μηνών 

(αποτελούμενη από 2 συμμετέχοντες) και η δεύτερη (κατά την έναρξη των καταγραφών, ΧΗ 

2:1-4:0 και MH 0:0-0:7) λαμβάνοντας ΚΕ άνω των 24 μηνών (αποτελούμενη από 5 

συμμετέχοντες).   

Τα παιδιά επιλέχθηκαν ως υποψήφια για λήψη κοχλιακού εμφυτεύματος με βάση τα 

κριτήρια του πρωτοκόλλου της ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης 

ΑΧΕΠΑ. Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 4 (Παραρτήματος Ι), διαφορετικούς τύπους 

εμφυτεύματος έλαβαν τα παιδιά KB με το SONATAti100 155773 (MED-ELCo.) και το παιδί ΒΑ 

με το Cochlear Strait (CochlearCo.). Προεγχειρητικά, τα παιδιά αυτά είχαν  PTA 95-110 dB ΗL 

και δεν ωφελήθηκαν από την χρήση απλών ακουστικών βοηθημάτων.  

Ταυτόχρονα, μελετήθηκαν και τα χαρακτηριστικά της ομιλίας τριών νηπίων 

φυσιολογικής ακοής (ΦΑ) (1 αγόρι και 2 κορίτσια) και ανάπτυξης, καταλήγοντας σε δέκα 

συνολικά συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών φυσιολογικής ακοής επιλέχθηκε 
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διότι με βάση την διεθνή βιβλιογραφία οι επιδόσεις των παιδιών με ΚΕ είναι καλύτερο να 

συγκρίνονται με αυτές της φυσιολογικής ακοής εκεί που ταυτίζεται χρονικά η ακουστική 

εμπειρία (Ertmer & Goffman, 2011) και όχι να γίνετε σύγκριση μεταξύ ομάδων ίδιας 

χρονολογικής ηλικίας (Ertmer & Jung, 2011). Έτσι, στο παρόν δείγμα το εύρος της 

μετεγχειρητικής ιδιαίτερα ηλικίας της ομάδας ΚΕ1 ήταν (0:6-1:3) και το αντίστοιχο της 

χρονολογικής της ομάδας ΦΑ ήταν (0:8-1:1).     

Ο Πίνακας 5 (Παραρτήματος Ι) περιγράφει το εύρος της χρονολογικής ηλικίας μέσα 

στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές των παιδιών ΦΑ καλύπτοντας χρονικά την 

περίοδο από 8 μηνών έως και ένα έτος. Η επιλογή να ξεκινούν οι καταγραφές από το 

παραπάνω χρονολογικό σημείο βασίστηκε στο γεγονός πως οι αλλαγές που συμβαίνουν 

κατά τη διάρκεια του βαβίσματος, γίνονται περισσότερο διακριτές όταν έχει παγιωθεί το 

«προφωνηματικό κατηγοριακό σύστημα που βασίζεται στην αντίληψη» και ειδικότερα από 

τον 8ο μήνα (Τζακώστα, 1999, σελ.14). Η κρίσιμη αυτή περίοδος τονίζεται και από τον Ruben 

(1997) λέγοντας πως η κρίσιμη περίοδος μελέτης της φωνολογίας είναι μεταξύ 6ου και 12ου 

μήνα της νηπιακής ηλικίας. Όμως και οι Oller και Smith (1977) στη προσπάθειά τους να 

ερευνήσουν την μακρότητα της τελευταίας συλλαβής του αναδιπλασιαζόμενου βαβίσματος, 

εστίασαν σε παιδιά φυσιολογικής ακοής 8 έως 12 μηνών, ενώ και οι Davis κ.ά. (2000) 

μελέτησαν τις παραγωγές παιδιών 7 έως 12 μηνών. Οι οικογένειες όλων των συμμετεχόντων 

ανήκαν στην μέση ελληνική οικογένεια και ήταν φυσικοί ομιλητές της νέας ελληνικής, αφού 

αποκλείστηκαν από την έρευνα δίγλωσσοι ομιλητές. 

Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες χρήστες ΚΕ επιλέχθηκαν για τρεις κυρίως λόγους. 

Πρώτος λόγος ήταν να συμμετέχουν μόνο φυσικοί ομιλητές της νέας ελληνικής. Δεύτερον, η 

επιλογή των συμμετεχόντων έπρεπε να εξυπηρετεί το στόχο της έρευνας να μελετηθούν οι 

παραγωγές του πρώτου έτους μετεγχειρητικά συνεπώς να καλυφθούν τα δύο εξάμηνα του 

πρώτου έτους. Επίσης, ένας τρίτος παράγοντας ήταν πως η πρώτη ομάδα των ΚΕ, η ΚΕ1 η 

οποία είναι η νωρίτερα εμφυτευμένη και μικρότερη χρονολογικά, έπρεπε να έχει ίδια 

περίοδο παραγωγών με την ομάδα των ΦΑ παρέχοντας παρατηρήσεις για το δεύτερο μισό 

του πρώτου έτους ανάπτυξης της ομιλίας. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής κατά τη 

διάρκεια της έρευνας είχαν τόσο τα χρονικά σημεία εντοπισμού των περιστατικών, όσο και 

οι παρούσες υλικοτεχνικές δυνατότητες.  

 Έπειτα, η ομάδα ΚΕ διαχωρίστηκε σε δύο ομάδες ΚΕ1 και ΚΕ2 με νέο κριτήριο την 

ηλικία εμφύτευσης και αναπτυξιακό ορόσημο των 24 μηνών. Το συγκεκριμένο κριτήριο 
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επιλογής του δείγματος προέκυψε ως ερευνητική ανάγκη από την διεθνή βιβλιογραφία 

(Houston, Stewart, Moberly, Hollich & Miyamoto, 2012· Lenden & Flipsen, 2007· Waltzman & 

Cohen, 1998) και ακολουθήθηκε και σε άλλες ανάλογες έρευνες με κοχλιακά εμφυτεύματα 

(Dettman, Pinder, Briggs, Dowell & Leigh, 2007· Ertmer & Jung, 2011· Holt & Svirsky, 2008· 

May-Mederake κ.ά. 2010· May-Mederake, 2012· Snow & Ertmer, 2012· Waltzman & Cohen, 

1998· Warner-Czyz, Davis & Morrison, 2005) αφού θεωρείτε πολύ χαμηλό όριο (Colletti, 

Mandala, Zoccante, Shannon & Colletti, 2011). Η ομάδα ΚΕ1 αποτελούνταν από δύο παιδιά 

τα ΓΡ και KB, ενώ η ΚΕ2 από πέντε τα ΣΕ, BP, KM, BA, AK. Τέλος, για την διεξαγωγή της 

έρευνας εφαρμόστηκαν όλες οι διαδικασίες ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας μέσα από τις 

συγκαταθέσεις των οικογενειών των συμμετεχόντων. 

 

1.5 Υλικό 

 

Οι καταγραφές των δειγμάτων αυθόρμητης ομιλίας τόσο των ΚΕ όσο και των ΦΑ 

έγιναν με τους ίδιους ψηφιακούς εγγραφείς της Sony, PCMD-50 Field Recorder. Το επίπεδο 

ανάλυσης του ψηφιακού αυτού εγγραφέα ήταν η ανάλυση μέχρι και των 96KHz/24 bit 

καθώς και τα electret πυκνωτικά στερεοφωνικά μικρόφωνα δύο θέσεων (με κατευθύνσεις 

90ο μοιρών έκαστο καλύπτοντας τον χώρο κατά 180ο μοίρες). Τα συγκεκριμένα μικρόφωνα 

(πυκνωτικά) είναι κατάλληλα για μελέτες των χαρακτηριστικών αλλά και της θεμελιώδους 

συχνότητας (f0) (Lieberman & Blumstein, 1988).  

Η δε απόσταση από τους συμμετέχοντες ορίστηκε στα δύο με τρία μέτρα και εφόσον 

ο καταγραφέας τοποθετούνταν περίπου στο ύψος της ομιλίας των συμμετεχόντων. Για την 

σωστή διαδικασία των καταγραφών οι γονείς ως συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με έντυπες 

πρακτικές οδηγίες χρήσης των μηχανημάτων εγγραφής. Παράλληλα, στην Πανεπιστημιακή 

Κλινική της ΩΡΛ του ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης, όπου έγινε η πρώτη επαφή με τους γονείς και τους 

συμμετέχοντες παρέχονταν και εκπαίδευση στη χρήση του συγκεκριμένου εγγραφέα, αλλά 

και της διαδικασίας που έπρεπε να ακολουθήσουν στο σπίτι. Η σωστή προετοιμασία από 

τον ειδικό πριν την καταγραφή αλλά και η πιστή εφαρμογή του έντυπου με τους κανόνες 

ορθής χρήσης κρίθηκαν άκρως σημαντικές παράμετροι για την ομαλή διεξαγωγή της 

έρευνας (Το «Έντυπο Ενημέρωσης» και οι «Κανόνες Σωστής Καταγραφής» βρίσκονται στα 

Παραρτήματα ΙI & ΙΙI). Για τις ανάγκες δε, ανάλυσης του δείγματος χρησιμοποιήθηκαν 



88 
 

λογισμικά προγράμματα ανάλυσης της ομιλίας (πχ. PRAAT και Goldwave) σε περιβάλλον 

Windows 7 και 8.1.       

1.6 Διαδικασία Εκτέλεσης Βασικής Μελέτης 

 

Η παρούσα έρευνα περιελάβανε την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, 

ανάλυση και ταξινόμηση των ποσοτικών και προσωδιακών παραμέτρων της ομιλίας 

παιδιών, με ΚΕ και χωρίς, εκείνων των ομιλητικών χαρακτηριστικών που εξέφραζαν 

πρόθεση (intentionality), δηλαδή προγλωσσικές παραγωγές που παράγονταν μέσα σε 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης, όπως το παιχνίδι. Τα δείγματα αυθόρμητης ομιλίας, 

αναλύθηκαν σε διάφορα στάδια του κανονιστικού βαβίσματος με όρους ακουστικής 

ανάλυσης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά και στατιστικά πακέτα χρήσης σε Η/Υ 

όπως το PRAAT, το Goldwave και το SPSS 20. Μέσω των δυνατοτήτων που παρείχε το 

λογισμικό πακέτο ανάλυσης της ομιλίας PRAAT πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των 

παραμέτρων που είχαν τεθεί προς διερεύνηση, όπως της αντίθεσης του ύψους και της 

διάρκειας. Το λογισμικό Goldwave έδωσε την δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων αρχείων 

λόγω των περιορισμών που ανέκυψαν από την χρήση του PRAAT (η ανάλυση της ομιλίας 

αρχείων που ξεπερνούσαν τα 10 λεπτά γίνονταν με το ταχύτερο αυτό πρόγραμμα, αφού η 

«φόρτωση» των ηχητικών αρχείων ήταν ευκολότερη σε σύγκριση με την ταχύτητα 

επεξεργασίας που παρείχε το PRAAT), ενώ μέσω του SPSS 20 πραγματοποιήθηκε ο 

στατιστικός έλεγχος της παρούσας μελέτης.  

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 43 30λεπτες καταγραφές που στόχευαν στην 

αυθόρμητη ομιλία των συμμετεχόντων, αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν καταγραφές 

κακής ποιότητας, θορύβων, μικρής ανταπόκρισης καθώς και όλοι οι ήχοι που 

περιεγράφηκαν ως άτονοι και αντανακλαστικοί σύμφωνα με το υποφωνολογικό μοντέλο. Ο 

Πίνακας 4 περιγράφει πόσες καταγραφές έγιναν για κάθε συμμετέχοντα ΚΕ και ο Πίνακας 5 

τις αντίστοιχες για τα παιδιά ΦΑ (Παραρτήματος Ι). Οι συγκεκριμένες καταγραφές, όπως 

δείχνουν και οι συγκεκριμένοι πίνακες, διαφέρουν σε αριθμό ανά συμμετέχοντα λόγω των 

περιορισμών του υλικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε αλλά και λόγω των δυσκολιών 

συνεργασίας που υπήρξαν, όπως οι αποστάσεις που διέμεναν οι οικογένειες ή 

αποτυχημένες καταγραφές. Ειδικότερα, για το παιδί ΚΒ της ομάδας Α όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 4, εντάχθηκαν στη παρούσα μελέτη τρεις καταγραφές αφού οι υπόλοιπες που 
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είχαν πραγματοποιηθεί εξαιρέθηκαν από το παρόν συνολικό δείγμα, διότι είχαν ξεπεράσει 

το ένα έτος της μετεγχειρητικής ηλικίας. Έτσι, από τις 43 καταγραφές, 30 ανήκαν στα παιδιά 

ΚΕ και 13 καταγραφές στα ΦΑ. Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν με τρόπο ώστε να 

καλυφθεί το διάστημα των έξι μηνών μετεγχειρητικά για τα ΚΕ, ενώ για τα παιδιά ΦΑ 

ώσπου να γίνουν σχεδόν ενός έτους που ήταν και το αντίστοιχο αναπτυξιακό ορόσημο που 

ορίστηκε από τη μελέτη.  

Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον των παιδιών, τόσο των 

ΚΕ όσο και των ΦΑ, που ήταν το σπίτι τους μέσα από αλληλεπίδραση με τους γονείς. 

Σύμφωνα με τους Lewedag, Oller και Lynch (1994) το φυσικό περιβάλλον του σπιτιού 

παρέχει μεγαλύτερες πιθανότητες  λήψης περισσότερων εκφωνημάτων. Μέσα από την 

διαδικασία της παρούσας μελέτης παρατηρήθηκε δυσκολία ανταπόκρισης των παιδιών στο 

εργαστηριακό περιβάλλον. Παρόλα αυτά και η επιλογή της διεξαγωγής της έρευνας στα 

σπίτια των συμμετεχόντων δημιούργησε νέου είδους προβλήματα στην διαδικασία όπως 

ξαφνική εισαγωγή απότομων θορύβων, κακή ποιότητα καταγραφών λόγω μη σωστής 

εκτέλεσης της διαδικασίας καταγραφής ή ακόμα και δεύτερους ήχους από την 

καθημερινότητα του σπιτιού που επικάλυπταν την ομιλία του παιδιού. Μια ιδανική 

καταγραφή διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Consumer Electronics Association 

(CEA) μεταξύ δύο ή τριών παρευρισκόμενων και πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους 

όπου τα επίπεδα έντασης βρίσκονται στα 40 dB (http://ce.org/). Οι γονείς, παρά την λήψη 

οδηγιών και σύντομης εκπαίδευσης που λάμβαναν στη Κλινική αλλά και λόγω της μακράς 

σχετικά διάρκειας της έρευνας, δεν ακολουθούσαν πάντα τις οδηγίες της έρευνας. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων παιδιών για ΚΕ έγινε με συνεργασία της 

διεπιστημονικής ομάδας της ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 

Θεσ/νίκης με βάση το Πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη Κλινική. Τηρήθηκαν 

αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, ειδική σειρά ιατρικών εξετάσεων (όπως αξονική και 

μαγνητική τομογραφία του κοχλία) καθώς και ακοολογική εκτίμηση («Αμφοτερόπλευρη 

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα > 90 dBHL, δηλαδή μικρότερο μέσο όρο των τεσσάρων βασικών 

συχνοτήτων 500 Hz, 1 KHz, 2KHz, 4KHz από 90 dB ή ελάχιστη έως καμία ωφέλεια από τη 

χρήση ακουστικών βαρηκοΐας») (Κυριαφίνης, 2005, σελ. 146).  

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην διερεύνηση ύπαρξης ή μη, άλλων πιθανών συνοδών 

δυσκολιών. Σύμφωνα με τον Κυριαφίνη (2005) σημαντικό ρόλο στην απόφαση τοποθέτησης 

του ΚΕ παίζουν «η διάρκεια της κώφωσης, η ηλικία, η ανάπτυξη της χειλεοανάγνωσης, η 
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ανάπτυξη ομιλίας προ-εγχειρητικά καθώς και οι προσδοκίες του οικογενειακού 

περιβάλλοντος» (σελ. 80). Η διάρκεια και ο τρόπος παρέμβασης της αποκατάστασης πρέπει 

να διευκρινιστούν πριν την τοποθέτηση, ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος μιας όσο 

το δυνατό πιο φυσιολογικής ανάπτυξης της κατανόησης και ομιλίας, δηλαδή της 

επικοινωνίας και της εκπαίδευσης που θα στηριχθεί σε αυτό.  Έτσι, τα γενικά κριτήρια των 

υποψήφιων παιδιών για κοχλιακή εμφύτευση ήταν: 

1) Παιδιά από 12 μηνών έως 17 ετών 

2) Αμφοτερόπλευρη σοβαρή νευροαισθητήρια απώλεια ακοής ή βαρηκοία-κώφωση 

3) Έλλειψη δεξιοτήτων ακουστικής ανάπτυξης και ελάχιστο όφελος από την 

ενίσχυση της ακοής, η οποία τεκμηριώνεται από το εκτιμώμενο όφελος 

ενίσχυσης της ακοής (αποτελέσματα δοκιμασίας ομιλητικής ακοομετρίας  για 

αναγνώριση λέξεων < 30% σωστά) 

4) Καμία ιατρική αντένδειξη (χειρουργικά κριτήρια είναι η αγενεσία του ακουστικού 

νεύρου και η ύπαρξη μεγάλου βαθμού νοητικής στέρησης. Οι παλαιότερες 

αντενδείξεις της οστεοποίησης ή κοινής κοιλότητας που αφορούσαν την 

κατάσταση του κοχλία, σήμερα δεν αποτελούν αντενδείξεις αλλά εναπόκεινται 

στο είδος του εμφυτεύματος που θα τοποθετηθεί και το επίπεδο του τελικού 

στόχου) και τέλος, 

5) Εγγραφή σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που βασίζεται στην 

ακουστική ανάπτυξη μέσα από ένα φωνητικό/φωνολογικό πρόγραμμα 

αποκατάστασης. 

                                                                                                       (Κυριαφίνης, 2005) 
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ΜΕΡΟΣ 2. Ανάλυση Δεδομένων 

 

2.1       Αξιοπιστία μεταξύ Ερευνητών 

 

Όπως χαρακτηριστικά ο Oller (2000, σελ. 4) σημειώνει «ακόμα και ένας έμπειρος 

επιστήμονας φωνητικής εάν άκουγε τις ηχητικές καταγραφές ενός νηπίου θα κατέληγε πως 

δεν αντιστοιχούν στην φωνητική μεταγραφή συναδέλφου που μετέγραψε αυτές τις 

παραγωγές». Η επιλογή της μελέτης του συγκεκριμένου πληθυσμού με πολύ μικρές 

χρονολογικές ηλικίες μαζί με την επιλογή για μελέτη του βαβίσματος μέσω των 

συγκεκριμένων πρωτοεκφωνημάτων δημιούργησε προβλήματα περιγραφής και 

αποτύπωσης των προλεκτικών εκφωνημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κλασικές μέθοδοι 

απεικόνισης (transcription analysis) όπως το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο κατασκευάστηκαν 

ώστε να αναλύουν την ομιλία των ενηλίκων και όχι την ομιλία παιδιών τόσο μικρής 

χρονολογικής ηλικίας και ειδικά παιδιών που βρίσκονται αναπτυξιακά στο στάδιο 

βαβίσματος (Lynip, 1951). 

Σύμφωνα με το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (2000), τις αρχές του οποίου 

ακολουθά και η παρούσα μελέτη, μελέτες που στηρίζονται στην ομιλία πολύ μικρών 

παιδιών και συγκεκριμένα στην ακρίβεια (accuracy studies) συγκεκριμένων συμφώνων ή 

φωνηέντων αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όσων αφορά την αξιοπιστία των 

καταγραφών τους με βάση το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (ΔΦΑ). Σύμφωνα και με τον 

Μποτίνη (2009, σελ. 120) «η επακριβής αναπαράσταση της φωνητικής παραγωγής δεν είναι 

ουσιαστικά εφικτή».  

Για την αύξηση λοιπόν της αντικειμενικότητας της φωνητικής μεταγραφής, έμφαση 

έπρεπε να δοθεί στην επιλογή της χρονολογικής ηλικίας του υπό μελέτη δείγματος. 

Σύμφωνα με το υποφωνολογικό μοντέλο, μια μεγαλύτερου βαθμού αξιοπιστία στην 

φωνητική μεταγραφή επιτυγχάνονταν για τις παραγωγές παιδιών άνω των πέντε μηνών. Οι 

συγκεκριμένες παραγωγές, της μορφής ΣΦ, υποτίθεται ότι εμφανίζουν ορθότερα 

σχηματισμένα εκφωνήματα της μορφής αυτής με βάση την τήρηση των αρχών του μοντέλου 

αυτού.  

Για τον έλεγχο αξιοπιστίας της φωνοτακτικής δομής της παρούσας μελέτης, έλαβαν 

μέρος δύο εξωτερικοί κριτές. Η αξιοπιστία αναφέρεται ως χορήγηση-επαναχορήγηση τεστ 
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(test-retest). Ο Κριτής 1 (πτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) έλαβε 125 πρωτοεκφωνήματα εκ συνόλου 598 

από τους ΚΕ, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο 20,9% του δείγματος. Επίσης έλαβε και άλλα 

150 εκ συνόλου 288 πρωτοεκφωνημάτων από τους ΦΑ, ποσοστό 52%. Όσων αφορά τον 

Κριτή 2 (μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΚΠΑ) έλαβε 140 εκφωνήματα από τους ΚΕ, ποσοστό 

που αντιστοιχούσε στο 23,4% του δείγματος. Οι δύο Κριτές έλαβαν ποσοστό 

πρωτοεκφωνημάτων από κάθε μήνα καταγραφής είτε αυτά ήταν μεμονωμένα φωνήεντα, 

είτε συλλαβικές δομές της μορφής ΣΦ καθώς και παράγωγά της. Χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Cohen’s Kappa για την εξωτερική αξιοπιστία κριτών και βρέθηκε Kappa .933 με τον Κριτή 1 

και Kappa .808 με τον Κριτή 2 όσων αφορά τον έλεγχο αξιοπιστίας για τα 

πρωτοεκφωνήματα που προέκυψαν από τους συμμετέχοντες με ΚΕ. O δείκτης Cohen’s 

Kappa του Κριτή 1 για τα αντίστοιχα πρωτοεκφωνήματα των ΦΑ βρέθηκε .98. Τιμές 

ανώτερες του .75 θεωρούνται εξαιρετικά μεγάλης συμφωνίας μεταξύ των κριτών (Fleiss, 

1981).    

 

2.2 Προσωδιακή Ανάλυση  

 

Το βάβισμα έχει μεγάλο βαθμό ομοιότητας με την ενήλικη ομιλία και αυτό όχι γιατί 

υπάρχει ομοιότητα σε λεκτικό επίπεδο, αλλά επειδή η προσωδία της ομιλίας των νηπίων 

τείνει να μοιάζει με εκείνη των ενηλίκων (Davis κ.ά., 2000). Η προσωδία, όπως 

περιεγράφηκε και στο Θεωρητικό Πλαίσιο, αναφέρεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

όπως οι μεταβολές του τονικού ύψους (καμπύλη τονικού ύψους), οι παύσεις, ο ρυθμός, η 

ακουστότητα (Cutler, Dahan & vanDonselaar, 1997). Η προσωδία διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο τόσο στην γλωσσική κατάκτηση (Pinker, 1987) όσο και στον τεμαχισμό των λέξεων στα 

φωνήματά τους (Jusczyk, Houston & Newsome, 1999). H παρούσα προσωδιακή ανάλυση 

εντάσσεται στα πλαίσια της φωνητικής και σχετίζεται κυρίως με δύο βασικούς της κλάδους. 

Ο πρώτος είναι η παραγωγή της ομιλίας (speech production analysis) και ο δεύτερος είναι η 

μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φωνής μέσω της ακουστικής ανάλυσης (speech 

acoustics). Συνεπώς εντάσσεται στις μελέτες κωδικοποίησης της φωνής (speech encoding) 

αφού εξετάζει τις σχέσεις παραγωγής και ακουστικής από την πλευρά του ομιλητή.  
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2.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης προσωδίας εκφωνημάτων νηπίων. 

Η κατάκτηση των προσωδιακών μοντέλων επιτυγχάνεται νωρίτερα σε σχέση με την 

τεμαχιακή ταυτοποίηση επειδή τα πρότυπα των προσωδιακών μοντέλων που καλούνται να 

υιοθετήσουν τα νήπια είναι πολύ λιγότερα των τεμαχιακών (Vihman, 1996).  Οι μελέτες 

όμως που συνδυάζουν υποκειμενικές (αντιληπτικές) με αντικειμενικές (ακουστική ανάλυση) 

μεθόδους ανάλυσης της φωνής και της ομιλίας παιδιών με ΚΕ σε σύγκριση με άλλες ομάδες 

όπως φυσιολογικής ακοής ή άλλων ακουστικών βοηθημάτων  είναι λίγες (VanLierde, Vinck, 

Baudonck, DeVel & Dhooge, 2005).  Υπάρχουν δύο κυρίως μέθοδοι για την προσωδιακή 

ανάλυση των εκφωνημάτων:  

 

1) Οι υποκειμενικές μέθοδοι αντίληψης του ήχου βασίζονται στο τί αντιλαμβάνεται ο 

ακροατής-αναλυτής. Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι το ύψος, η 

ακουστότητα και η χροιά. Οι υποκειμενικές μέθοδοι αντίληψης βασίζονται στην 

ακροατική μεταγραφή. Ενώ η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθά στην αντιληπτική 

διάκριση των συλλαβών όπως [di] και [da] δεν δίνει την ίδια στιγμή τις πληροφορίες 

που χρειάζονται για τα ακουστικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον ήχο [d] 

στις δύο συλλαβές. Συνεπώς, η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων μεταγραφής, 

όπως του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου, αποτελεί μια περιορισμένης 

αξιοπιστίας μέθοδο για την ανάλυση της προγλωσσικής ομιλίας των παιδιών με ΚΕ 

λόγω και των φαινομένων ενσωμάτωσης του παιδικού στον ενήλικο λόγο που 

εφαρμόζουν οι κριτές  κατά την χρήση του ΔΦΑ (shoe-horning phenomena) (Oller, 

2000). Η μεμονωμένη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου για την απεικόνιση του 

παιδικού λόγου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο 

αλλά η ταυτόχρονη χρήση του με άλλες αντικειμενικότερες μεθόδους κρίνεται ως 

καταλληλότερη μέθοδος της προσωδιακής ανάλυσης (Papaeliou, 1998).   

 

2) Η χρήση της ακουστικής ανάλυσης, ως αντικειμενικό εργαλείο ανάλυσης του 

παιδικού λόγου, χρησιμοποιήθηκε από πλήθος παλαιότερων ερευνών (Davis κ.ά., 

2000). Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται ουσιαστικά στις πληροφορίες που 

μπορούμε να λάβουμε για την ομιλία μέσω φασματογραφήματος. Πρόκειται για την 

φυσική πραγμάτωση των αντιληπτικών μεθόδων κάνοντας χρήση των 

αντικειμενικών μετρήσεων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι, το 
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φασματογράφημα συσχετίζει τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά του ήχου, δηλαδή του 

τονικού ύψους και της διάρκειας με τα ακουστικά τους αντίστοιχα χαρακτηριστικά, 

δηλαδή την θεμελιώδη συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο.  

 

Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η αδυναμία της να συνδέσει αυτά τα 

μετρήσιμα χαρακτηριστικά της προγλωσσικής ομιλίας με εκείνα του ώριμου ενήλικου 

λόγου. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει το υποφωνολογικό μοντέλο του Oller (Nathani & 

Oller, 2001), θέτοντας κάποιες αρχές ακόμα και για τις φυσικές πραγματώσεις του ήχου 

όπως είναι η άμεση μετάβαση μεταξύ των χαρακτηριστικών F1-F2 (<250 msec) για την 

δημιουργία της ορθά σχηματισμένης συλλαβής και η διάρκεια των εκφωνημάτων (<500 

msec).  

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της ακουστικής ανάλυσης, οι έρευνες προχωρούν 

αρχικά στην υιοθέτηση της παραδοσιακής μεθόδου λήψης των δεδομένων που γίνεται με 

χρήση τεχνικών μέσων καταγραφής (ψηφιακοί εγγραφείς). Στόχος είναι η όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου βαθμού ποιοτική εγγραφή ώστε να προχωρήσουν έπειτα στο δεύτερο βήμα 

που είναι η δειγματοληψία του σήματος της ομιλίας (speech sampling) και η οπτική 

επιθεώρηση του φασματογραφήματος (visual inspection). Τελικά, η παραπάνω 

παραδοσιακή μέθοδος της ακουστικής ανάλυσης ενώ αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη 

μέθοδο ανάλυσης της ομιλίας είναι μη πρακτική κατά την καθημερινή κλινική πράξη αφού 

προϋποθέτει εκπαίδευση των ειδικών, εμπειρία, ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ειδικό 

λογισμικό ανάλυσης και κυρίως είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που καταναλώνει 

πολύτιμο χρόνο της κλινικής καθημερινότητας (Ertmer & Jung, 2012). Παρόλα αυτά, η 

ακουστική ανάλυση ακόμα και σήμερα έχει κεντρικό ρόλο στην μελέτη του νηπιακού λόγου 

παρόλο που με εμφατικό τρόπο τονίζεται η ανάγκη αυτοματοποίησής της (Warlaumont, 

Oller,Buder,Dale & Kozma, 2010). 

 

2.2.2 Μέθοδος ανάλυσης προσωδίας νηπίων της παρούσας μελέτης. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας μελέτης ήταν η επιλογή και ανάλυση 

δύο συγκεκριμένων υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας (τονικό ύψος, διάρκεια) 

των παιδιών με ΚΕ καθώς και εκείνων που ήταν φυσιολογικής ακοής (ΦΑ) και σε δεύτερη 

φάση, οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων των συμμετεχόντων πάνω στα προσωδιακά αυτά 

χαρακτηριστικά. Για τα δύο αυτά προσωδιακά χαρακτηριστικά η μελέτη βασίστηκε στο 
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συνδυασμό των δύο παραπάνω μεθόδων, δηλαδή της ακροατικής-υποκειμενικής και 

ακουστικής ανάλυσης που αποτελεί αντίστοιχα την αντικειμενική μέθοδο. Βασικές 

παράμετροι της σύγκρισης αυτής ήταν τόσο η χρονολογική ηλικία όσο και η μετεγχειρητική.  

Το πρώτο λοιπόν υπερτεμαχιακό χαρακτηριστικό που μελετήθηκε στην παρούσα 

μελέτη ήταν το τονικό ύψος (pitch) και ειδικά οι αντιθέσεις της καμπύλης τονικού ύψους 

μέσα από την διαφορά των μέγιστων και ελάχιστων τιμών της. Η σημασία μελέτης του 

ύψους τονίστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο του Γενικού Μέρους.  

Το δεύτερο εξίσου σημαντικό υπερτεμαχιακό χαρακτηριστικό, για την παραγωγή και 

αντίληψη της ομιλίας το οποίο επιλέχθηκε για ανάλυση, ήταν η διάρκεια των 

πρωτοεκφωνημάτων του κανονιστικού βαβίσματος καθώς και οι αντίστοιχες διάρκειες των 

σταδίων αναδιπλασιασμού και ποικιλομορφίας μέσα από την ταξινόμηση πάντα που 

βασίστηκε στον αριθμό των συλλαβών κάθε πρωτοεκφωνήματος. Μέσω των δύο παραπάνω 

προσωδιακών χαρακτηριστικών θεωρείται ότι μεταφέρονται εκείνα τα προσωδιακά 

χαρακτηριστικά που καθιστούν κατανοητή την ομιλία στον ακροατή, αφού η λειτουργία 

τους συνδέεται και με τα υπόλοιπα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά όπως η ένταση, ο 

τονισμός, ο ρυθμός. 

 Η μέθοδος που εφάρμοσε η παρούσα μελέτη για την ανάλυση των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών περιελάβανε τόσο αντικειμενικές όσο και υποκειμενικές μεθόδους, όπως 

αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε μετά την συλλογή των 

ηχητικών δεδομένων, η ακροατική μεταγραφή τους και κατάτμηση (segmentation) χωρίς 

όμως χρήση του ΔΦΑ (υποκειμενική μέθοδος). Αμέσως μετά, ακολούθησε η επεξεργασία 

(editing) και ακουστική ανάλυση, η οποία όπως παρουσιάστηκε και παραπάνω, βασίζεται 

στις πληροφορίες του φασματογραφήματος. Το φασματογράφημα, συσχετίζει τα 

αντιληπτικά χαρακτηριστικά του ήχου, δηλαδή του τονικού ύψους και της διάρκειας με τα 

ακουστικά τους αντίστοιχα χαρακτηριστικά, δηλαδή την θεμελιώδη συχνότητα σε 

συνάρτηση με τον χρόνο.  

 Μια ανάλυση της προσωδίας νηπίων πρέπει να αποτελεί συνδυασμό και των δύο 

μεθόδων (Papaeliou, 1998), αλλά ο συνδυασμός αντιληπτικών (ακροατικών) όσο και 

αντικειμενικών (ακουστική ανάλυση) μεθόδων κατά την ανάλυση της ομιλίας των νηπίων 

αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο ανάλυσης που έχουν ακολουθήσει οι περισσότερες 

έρευνες (Ertmer & Jung, 2012). Η διαφορά είναι πως η παρούσα μεθοδολογία μελέτης της 

προσωδίας που εστίασε στο νηπιακό λόγο, εφοδιάστηκε επιπρόσθετα με αρχές και κανόνες 
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του υποφωνολογικού μοντέλου, λεπτομέρειες του οποίου ήδη παρουσιάστηκαν σε 

προηγούμενα μέρη της παρούσας μελέτης. Τέλος, κάθε εκφώνημα αναλύθηκε με το 

αντίστοιχο λογισμικό ανάλυσης ομιλίας PRAAT δηλαδή μέσω φασματογραφήματος. 

Παρακάτω αναλύεται ειδικότερα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την μέτρηση κάθε 

ενός από τα δύο αυτά προσωδιακά χαρακτηριστικά. 

 

2.2.2.1   Αντίθεση τονικού ύψους (ΑΤΥ). 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το πώς μελετήθηκαν τα συγκεκριμένα προσωδιακά 

φαινόμενα αλλά και η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή του 

υπερτεμαχιακού χαρακτηριστικού του τονικού ύψους (Γράφημα 6) και ειδικότερα της 

αντίθεσής της μέσα από τον υπολογισμό της διαφοράς ανάμεσα στη μέγιστη (max) και 

ελάχιστη (min) τιμή της καμπύλης τονικού ύψους (pitch contour) των πρωτοεκφωνημάτων. 

Οι τιμές ελήφθησαν με την βοήθεια του φασματογραφήματος από το αντίστοιχο λογισμικό 

Praat (64-bitsoftware, 5.3.48 των Boersma & Weenink, 2013), όπως έχει κιόλας  

προαναφερθεί. Ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν οι μετρήσεις της τονικής καμπύλης ήταν 

ίδιος για όλα τα εκφωνήματα, όπως θα περιγραφεί παρακάτω, ασχέτως μήκους του 

καθενός. H μέτρηση των τιμών της τονικής καμπύλης έγινε μέσω φασματογραφήματος 

στενής ζώνης (narrowband analysis) (Γράφημα 7), αφού είναι το πλέον κατάλληλο για την 

λήψη των τιμών των αρμονικών. Αντιθέτως, το αντίστοιχο φασματογράφημα ευρείας ζώνης 

(wideband analysis) (Γράφημα 8) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της διάρκειας. Οι 

μελέτες που σχετίζονται με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το φασματογράφημα 

στενής ζώνης αναφέρονται στη ποιότητα της φώνησης, ενώ εκείνες που λαμβάνονται από 

το φασματογράφημα ευρείας ζώνης αναφέρονται στα αρθρωτικά χαρακτηριστικά. 
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Γράφημα 6. Καμπύλη τονικού ύψους του ΤΣΛ πρωτοεκφωνήματος /tapapa/.  

 

 

 

 

 

Γράφημα 7. Φασματογράφημα Στενής Ζώνης (Narrowband Analysis) για διάκριση 

αρμονικών συχνοτήτων, θεμελιώδους συχνότητας (f0) και καμπύλης τονικού ύψους. 
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Γράφημα 8. Φασματογράφημα Ευρείας Ζώνης (Wideband Αnalysis) για διάκριση 

ενεργειακών κορυφών αντήχησης (διαμορφωτές-formants). 

 

 

 Η θεμελιώδης συχνότητα (fo), όπως περιεγράφηκε στο Θεωρητικό Πλαίσιο, αποτελεί 

την φυσική πραγμάτωση της αντιληπτικής έννοιας του τονικού ύψους (pitch) που έχουν οι 

ακροατές όταν εστιάζουν στην ομιλία ενός ατόμου ή καλύτερα του τρόπου με τον οποίο ο 

ακροατής αντιλαμβάνεται τις αλλαγές και αντιθέσεις των συχνοτήτων (Borden κ.ά., 2003). 

Συνεπώς, ο λόγος μελέτης της θεμελιώδους συχνότητας (fo) και των τιμών που αυτή 

λαμβάνει στις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της είναι αυτές οι τιμές σχετίζονται με το ύψος 

της φωνής του ομιλητή, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας. 

 Ειδικότερα τώρα, όσων αφορά τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθήθηκαν για 

την ανάλυση της προσωδιακής παραμέτρου του τονικού ύψους μέσω της καμπύλης 

τονισμού της παρούσας μελέτης ήταν τα εξής: 

1) Οι καταγραφές μέσω του υλικού που χρησιμοποιήθηκε πραγματοποιούνταν σε 

στερεοφωνική ανάλυση, γεγονός που μερικές φορές δυσκόλευε την διαδικασία 

λόγω του μεγάλου μεγέθους των δειγμάτων καταγραφής. Συνεπώς η περιοδική 

μετατροπή τους σε μονοφωνικά αρχεία ήταν αναγκαία. 

2) Χρησιμοποιήθηκε φασματογράφημα στενής ζώνης, όπου η διάρκεια του λεγόμενου 

παραθύρου ανάλυσης ρυθμίζονταν περίπου στα 0,03 sec, το οποίο έδινε εύρος 

ζώνης 43 Hz. Το μήκος του παραθύρου καθορίζει το εύρος ζώνης της φασματικής 

ανάλυσης.  
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3) To μέγιστο εύρος αναζήτησης ενός διαμορφωτή για τα παιδιά ορίστηκε στα 8000 Hz 

(Θεοδωρίδης, 2011). 

4) To δυναμικό εύρος απεικόνισης ορίστηκε μεταξύ 50-70 dB διότι η απεικόνιση της 

ομιλίας γίνεται ευκρινέστερη στο συγκεκριμένο σημείο των 50 dB, ενώ άνω των >70 

dB η απεικόνιση του φάσματος θα εμπεριέχει θορύβους που αλλοιώνουν την 

διάκριση της ομιλίας και για το λόγο αυτό η μείωση της τιμής είναι αναγκαία. Το 

χαμηλό δυναμικό εύρος μειώνει την ενέργεια των υψηλών συχνοτήτων στην 

απεικόνισή τους (Flemming, 2007). Από την άλλη μεριά απεικόνιση <30 dB 

εμπεριέχει πολύ λίγες πληροφορίες του ακουστικού σήματος (Fulop, 2011). 

5) Το εύρος απεικόνισης του τονικού ύψους ορίστηκε, λόγω των αναγκών της 

παρούσας μελέτης η οποία εστίασε στο παιδικό λόγο, με κατώτατο όριο τα 50 Hz 

(Lower boundary) για εντοπισμό διαφορών από παθολογικές φωνές και ανώτατο τα 

800 Hz (Upper boundary). Αυτό σε αντίθεση με το PRAAT που ορίζει το φυσιολογικό 

αντίστοιχο εύρος τιμών μεταξύ 75-500 Hz για την ανδρική φωνή, όμως έτσι χάνονται 

πολύτιμες τιμές για τις παιδικές φωνές ειδικά εάν είναι και παθολογικές. Έτσι, το 

κατώφλι της παρούσας μελέτης ορίστηκε στα 50 Hz, η μέθοδος ανάλυσης του 

τονικού ύψους απαιτεί 60 msec (0,06 sec) παράθυρο ανάλυσης. Έτσι, αν θέλουμε να 

λάβουμε την f0 σε μια τυχαία στιγμή στο φασματογράφημα, π.χ. σε χρόνο 0,850 sec, 

το Praat λαμβάνει υπόψη του τις τιμές από 0,82 ως 0,88 sec, με εύρος παραθύρου 

αυτά τα 0,06 sec. Αυτά τα 60 msec αντιστοιχούν σε 3 περιόδους του τονικού ύψους 

3/50=0,06. Η διατήρηση του εύρους στα 50Hz της απεικόνισης του ύψους 

εξασφαλίζει ότι αφενός δεν θα χαθούν απεικονιστικά οι γρήγορες αλλαγές της 

θεμελιώδους f0 (μικρές τιμές εύρους), αφετέρου θα μείνουν στην ανάλυση και οι 

πολύ χαμηλές τιμές που μπορεί να δώσει η θεμελιώδης f0 (με πολύ υψηλές τιμές 

εύρους). (PRAAT Manual) 

6) Επιλέχθηκε ως μέθοδος υπολογισμού της καμπύλης της θεμελιώδους συχνότητας ο 

λογάριθμος αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation) (Boersma, 1993) που παρείχε σαν 

δυνατότητα το λογισμικό. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του 

λόγου κυρίως, αφού μπορεί να διακρίνει εύκολα μέχρι και τις χαμηλές συχνότητες, 

ενώ δεν επηρεάζονται εύκολα από την ύπαρξη θορύβων στο σήμα 

(Καραγιαννόπουλος, 2012). 
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7) Από την λήψη της καμπύλης του ύψους, η οποία υπολογίζονταν αυτόματα από το 

λογισμικό, λαμβάνονταν οι ανώτατες και κατώτερες τιμές κάθε πρωτοεκφωνήματος 

ασχέτως του μήκους που είχε, ώστε να υπολογιστεί μηχανικά πλέον η διαφορά των 

δύο. 

8) Από την ανάλυση των τονικών αντιθέσεων εξαιρέθηκαν οι ήχοι που περιεγράφηκαν 

παραπάνω, στην υποενότητα των ανακλαστικών και άτονων ήχων,  για τους λόγους 

που υπαγόρευε και το υποφωνολογικό μοντέλο. 

9) Στόχος κατά την διαδικασία ανάλυσης ήταν να λαμβάνεται προς επεξεργασία μια 

όσο το δυνατόν ομαλά εξελισσόμενη καμπύλη, χωρίς βέβαια η επεξεργασία να 

επιφέρει ριζική διαφοροποίηση από την αρχική μορφή. Παρά τη παραπάνω 

στόχευση και τη προσπάθεια μέσω των κατάλληλων ανωτέρω ρυθμίσεων να 

διαμορφώνεται μια ομαλή καμπύλη η οποία θα ακολουθά την κατεύθυνση των 

αρμονικών συχνοτήτων, οι περιορισμοί που υφίστανται μέχρι και σήμερα στο 

συγκεκριμένο λογισμικό (Praat) δεν ανταποκρίνονταν στις απότομες εναλλαγές που 

εντοπίζονται ορισμένες φορές από την παλμική κίνηση των φωνητικών πτυχών. To 

αποτέλεσμα ήταν σε πολλές περιπτώσεις να λαμβάνεται μια καμπύλη με πολύ 

μεγάλες διακυμάνσεις (fluctuations) και μικροδιαταράξεις στη καμπύλη τονισμού 

(pitch microperturbations). Τέτοιες διακυμάνσεις εμφανίζονταν ιδιαίτερα κατά τη 

παρουσία σε τμήματα των εκφωνήματα που απαρτίζονταν από κλειστά (stops) και 

τριβόμενα (fricatives) σύμφωνα. Στη προσπάθεια να ξεπεραστεί το παραπάνω 

εμπόδιο υιοθετήθηκαν μέθοδοι «ομαλοποίησης» της καμπύλης (smoothing curve) 

όπως μεταξύ άλλων ερευνών και των Taylor (1992) και Kohler (1990). Η παραπάνω 

διαδικασία έχει νόημα για έρευνες που δεν εστιάζουν στη προφορά λέξεων ή 

ακρίβειας ήχων, διότι σε αυτές υπάρχει η πιθανότητα μέσω των παραπάνω 

μικροδιαταράξεων να λαμβάνονται διακριτικές πληροφορίες για τη προφορά μιας 

γλώσσας (Papaeliou, 1998). Μέσα λοιπόν από τη παραπάνω μεθοδολογία, ορίστηκε 

ένα εύρος τιμών για τα χαρακτηριστικά των συχνοτήτων Octave Cost με τιμές από 

0,01 έως 0,8 και για τη παράμετρο Octave Jump Cost 0,2 έως 0,6 (για να μειωθεί ο 

αριθμός αλμάτων συχνότητας πρέπει να αυξηθεί αυτή η τιμή) (Θεοδωρίδης, 2011). Η 

πρώτη παράμετρος ευνοεί τις υψηλές συχνότητες όταν χρειάζεται, ενώ η δεύτερη 

ομαλοποιεί τη καμπύλη.  
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Σύμφωνα με τον Τaylor (1992) οι μικροδιαταράξεις της καμπύλης (<30 msec), ως 

αποτέλεσμα της παρουσίας κλειστών συμφώνων, δεν είναι φαινόμενο επιτονισμού. 

Μάλιστα ο Kohler (1991) αναφέρει πως η συνολική καμπύλη τονισμού δεν επηρεάζεται από 

τις εξαιρετικά βραχυπρόθεσμες αλλαγές που προκαλούν τα κλειστά σύμφωνα αφού 

πρόκειται για πρόσκαιρης διάρκειας φαινόμενο. Ενώ και o Laver (1994) τονίζει ότι πρόκειται 

για μικροπροσωδιακές αλλαγές στην φώνηση και όχι στη καμπύλη τονισμού. Η παρούσα 

έρευνα όμως εστίασε στα χαρακτηριστικά της καμπύλης τονισμού και συνεπώς σε 

μακροπρόθεσμες αλλαγές, σε αντίθεση με τις παροδικές τονικές μεταβολές των 

μικροδιαταράξεων. Από την άλλη μεριά, η πλήρης εξάλειψη μέσω των διαδικασιών 

ομαλοποίησης της καμπύλης τονισμού (smoothing process), των μικροδιαταράξεων είναι 

ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα διότι το ακουστικό σήμα χάνει την φυσικότητά του με 

συνέπεια να ακούγεται με μηχανικό και μη φυσικό τρόπο (Lieberman & Blumstein, 1988).   

 

2.2.2.2   Διάρκεια πρωτοεκφωνημάτων. 

Η διάρκεια των φθόγγων αποτελεί την χρονική απεικόνιση της φωνητικής 

δραστηριότητας κατά την οποία παράγεται και συνεπώς προκύπτει η διάκριση μεταξύ 

μακρόχρονων και βραχύχρονων φθόγγων (Γαζάνη, 2009). Η διάρκεια των παραγωγών της 

ομιλίας στη παρούσα μελέτη, ορίστηκε με την βοήθεια του φασματογραφήματος ευρείας 

ζώνης (Wideband analysis), αφού αποτελεί το καταλληλότερο φίλτρο ανάλυσης για το 

προσδιορισμό της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων αλλά και γενικότερα μέτρησης της 

διάρκειας φώνησης (Fulop, 2011· Goffman κ.ά., 2002). Αυτό γιατί, το συγκεκριμένο φίλτρο 

μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές ενέργειας του ακουστικού σήματος σε 

αντίθεση με το φίλτρο στενής ζώνης το οποίο, όπως περιεγράφηκε παραπάνω αποτελεί 

κατάλληλο εργαλείο μέτρησης των φωνητικών παλμών ή αρμονικών της φωνής.  

 

Μεμονωμένα Φωνήεντα 

Αρχικά και πριν τον προσδιορισμό της διάρκειας των συλλαβών ΣΦ προσδιορίστηκε 

και η διάρκεια των μεμονωμένων φωνηέντων (ΜΦ). Η αρχή των ΜΦ εντοπίζονταν στο 

σημείο της έναρξης φώνησης όπου εντοπίζονταν και ο διαμορφωτής F1 (σημείο 

συσσωρευμένης ενέργειας), ενώ το τέλος ορίστηκε στην έναρξη της μείωσης του εύρους του 

φωνητικού κύκλου. Η διάρκεια για κάθε πρωτοεκφωνήματος δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 500 
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msec με βάση το υποφωνολογικό μοντέλο (Οller, 2000· Nathani & Oller, 2001·Lynch κ.ά., 

1995).  

Όσων αφορά τώρα τον προσδιορισμό διάρκειας κάθε παραγωγής της μορφής ΣΦ 

καθώς και των πιθανών αναπαραγωγών της, ορίστηκαν με τη βοήθεια της ενεργειακής τους 

δομής βασιζόμενες στους διαμορφωτές (formants) τους, αλλά κυρίως με τον εντοπισμό των 

ορίων της κάθε συλλαβής. Για την μέτρηση της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων 

σημαντικό ρόλο είχε το είδος του συμφώνου με το οποίο ξεκινούσε κάθε εκφώνημα. 

Ειδικότερα,  για τα κλειστά σύμφωνα [b, d, g, c,], όπου απαιτούνταν, αλλά και τα «κλειστά 

ρινικά» [m,n]  τα οποία παράγονται με πλήρη φραγμό σε διαφορετικές θέσεις άρθρωσης 

και μετατόπιση της μαλακής υπερώας και μάλιστα η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται 

(Μποτίνης, 2009) στην αρχή των εκφωνημάτων, προσμετρήθηκε στην συνολική διάρκεια 

του εκφωνήματος η προφώνηση ή ρινική μαρμαρυγή (nasal murmur) που εντοπίζονταν στην 

αρχή του εκφωνήματος. Ο συνυπολογισμός της προφώνησης στο συνολικό μήκος του 

εκφωνήματος αποτελεί μεθοδολογικό βήμα πολλών ερευνών, αφού η αρχή της άφεσης 

θεωρείται και ως σημείο της μετάβασης μεταξύ του κλεισίματος που παράγει το σύμφωνο 

και του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας που παράγει το φωνήεν (Wright & Nickols, 

2009).  

Με βάση τα συμπεράσματα της πιλοτικής μελέτης η οποία βασίστηκε στα 

εκφωνήματα δύο παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΚΕ, δεν παρατηρήθηκε συστηματική 

εμφάνιση των τριβόμενων συμφώνων (fricatives) αλλά και των υγρών στις παραγωγές των 

παιδιών ή εμφανίστηκαν ελάχιστες εκφωνήσεις κάποιων διαρκών συμφώνων (πχ. /l/ ). 

Ανάλογα συμπεράσματα αναφέρθηκαν σε έρευνες πάνω στην προγλωσσική περίοδο 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Κατή, 1996) όπου τα τριβόμενα και υγρά δεν προηγούνταν των 

κλειστών και ρινικών. Στην περίπτωση των υγρών συμφώνων σε αρχική θέση η μέτρηση 

ξεκινά από την αρχή της χαρακτηριστικής F1. Παραδείγματα για την μέτρηση του ΧΕΦ τόσο 

των άηχων όσο και των ηχηρών κλειστών δόθηκαν στο Θεωρητικό Πλαίσιο, όπου 

εντοπίζεται ο ΧΕΦ σε γραφήματα που απεικονίζουν την συγκεκριμένη διάρκεια.   

 

 

Άηχα Κλειστά 

Για τα κλειστά άηχα σύμφωνα (voiceless stops) ακολουθήθηκαν τα βήματα που 

περιεγράφηκαν παραπάνω. Έτσι, για το εκφώνημα [ta] για παράδειγμα, η χρονική περίοδος 
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ορίστηκε από την αρχή της άφεσης (έναρξη λύσης απόφραξης) του [t] ως και το τέλος της 

γλωττιδικής διέγερσης (end of glottal excitation)/φώνησης του φωνήεντος, όπου κλείνει ο 

ακουστικός κύκλος και εντοπίστηκε με τη βοήθεια των γραμμών χρονοσήμανσης του PRAAT. 

Το αντίστοιχο γράφημα δόθηκε παραπάνω στο Κεφάλαιο του Θεωρητικού Πλαισίου στην 

υποενότητα της διάρκειας.  

 

Ηχηρά Κλειστά 

Η παρούσα μελέτη αντιμετώπισε τα ηχηρά κλειστά σύμφωνα ως μονήρη σύμφωνα 

(singleton segments), χωρίς δηλαδή ρινικότητα η οποία προέκυπτε από την πιθανή 

διαχείρισή τους ως ακολουθίες ρινικών+άηχων συμφώνων (Antoniou, Best, Tyler & Kroos, 

2010· Arvaniti, 1999). Έτσι, η αρχή της άφεσης του συμφώνου (burst) βρίσκεται μετά την 

έναρξη της γλωττιδικής διέγερσης/φώνησης, οπότε η συνολική διάρκεια του εκφωνήματος 

ξεκίνησε από την έναρξη της φώνησης έως την παύση της γλωττιδικής διέγερσης του 

φωνήεντος. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η παρούσα μελέτη εστίασε μόνο στη διάρκεια του 

συνολικού μήκους του κάθε εκφωνήματος (για τα ηχηρά), χωρίς να προχωρήσει σε μελέτες 

συσχέτισης για παράδειγμα, του μήκους των φωνηέντων με τον ΧΕΦ των ηχηρών στιγμικών 

συμφώνων όπου για παράδειγμα άλλες έρευνες βρήκαν φωνήεντα μεγάλης διάρκειας  

(Allen & Miller, 1999) ή στη μέτρηση της διάρκειας συμφώνων σε θέσεις έμβασης ή των 

θέσεων των φωνηέντων σε λέξεις της μορφής /’pVCV/ της ελληνικής (Botinis & Fourakis, 

2001· Nicolaidis & Sfakiannaki, 2007).  

 

Ρινικά 

Τέλος, το Γράφημα 9 παρακάτω, δείχνει την παρουσία του ρινικού [n] μέσα στο 

εκφώνημα [ana] μαζί με την καμπύλη τονικού ύψους. Το γράφημααυτό δείχνει αφενός την 

μειωμένη ένταση των ανώτερων διαμορφωτών κατά μήκος της μαρμαρυγής (Kong, Syrika & 

Edwards, 2012), αφετέρου την ρινική μαρμαρυγή κάτω από τα 500 Hz πάνω από την οποία 

οι διαμορφωτές είναι ανύπαρκτοι. Διακρίνεται η απότομη δε μετάβαση από την μαρμαρυγή 

στην ενέργεια που φωνήεντος και στους αντίστοιχους διαμορφωτές, ενώ στο Γράφημα 10 

φαίνεται και η απότομη άνοδος της καμπύλης έντασης που είναι βοηθητικό στοιχείο 

οριοθέτησης της διάρκειας του εκφωνήματος (DePaolis κ.ά., 2008). 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανάλυση της διάρκειας των μεμονωμένων φωνηέντων 

και των πρωτοεκφωνημάτων ως τεμάχια, με απλή φωνοτακτική δομή του τύπου ΣΦ καθώς 
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και των συνδυασμών αυτού του τύπου κατά τα πρότυπα άλλων ερευνών (Vihman, Nakai & 

DePaolis, 2006· Vihman κ.ά., 1998) όπου συνδύασαν κατά την ακουστική ανάλυση τις 

προσωδιακές ενδείξεις (acousticcues) της διάρκειας με το ύψος (pitch). 

 

Γράφημα 9. Φασματογράφημα στενής ζώνης απεικόνισης του ρινικού συμφώνου [n] μέσα 

στο εκφώνημα [ana] μαζί με την καμπύλη τονικού ύψους (διακεκομμένη) και έντασης 

αντίστοιχα (συνεχής καμπύλη). 
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Γράφημα 10. Απεικόνιση του ρινικού [m] σε αρχική θέση του εκφωνήματος [mam]. Πιο 

κάτω απεικονίζονται αντίστοιχα, η καμπύλη τονικού ύψους, αλλά και η καμπύλη έντασης 

του εκφωνήματος. 
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2.3 Στατιστική Μεθοδολογία 

 

Για την πραγματοποίηση των στατιστικών ελέγχων της παρούσας μελέτης, έπρεπε 

αρχικά να αποσαφηνιστούν όλα εκείνα τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αυτή η 

έρευνα έπρεπε να αναδείξει. Η επιλογή του σωστού στατιστικού κριτηρίου καθορίστηκε 

κάθε φορά από τα εκάστοτε χαρακτηριστικά της έρευνας. 

Για την ορθή λοιπόν επιλογή των στατιστικών κριτηρίων, η παρούσα μελέτη εφάρμοσε 

μια μεθοδολογία πέντε επιπέδων ακολουθώντας νεότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

(Λουκαΐδης, 2011· Mertens, 2010). Συγκεκριμένα: 

 

1) Καθορισμός του ερευνητικού ερωτήματος. Έτσι επιλέχθηκε αρχικά αφενός σύγκριση 

για εύρεση πιθανών διαφορών μεταξύ διαφορετικών ομάδων και αφετέρου 

πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων για τις μεταβλητές και τις ομάδες που έλαβαν 

μέρος. 

2) Καθορισμός ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. 

3) Καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. 

Κυρίως στους ελέγχους υπήρξαν μια εξαρτημένη και πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές 

εκτός από την χρήση πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης. 

4) Καθορισμός κλίμακας ανεξάρτητων και εξαρτώμενων μεταβλητών, ώστε να 

διαχωριστούν σε αριθμητικές-ποσοτικές και σε κατηγοριακές-ποιοτικές μεταβλητές. 

5) Ως τελικό στάδιο ορίστηκε η εκπλήρωση για κάθε έλεγχο των προϋποθέσεων ή μη 

που τίθενται για την διεξαγωγή των παραμετρικών τεστ. 

 

Με βάση τα παραπάνω μεθοδολογικά βήματα ορίστηκαν οι παρακάτω 

έλεγχοι τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και οι εσωτερικοί μέσα στις ίδιες τις ομάδες 

για όλες τις παραμέτρους που μέτρησε η παρούσα μελέτη. Δηλαδή το πλήθος των 

πρωτοεκφωνημάτων, την αντίθεση του τονικού ύψους (ΑΤΥ) και τέλος της διάρκειάς 

τους.  
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2.3.1 Συγκρίσεις μεταξύ ομάδων 

Περιγραφική Στατιστική 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθήθηκαν για 

την πραγματοποίηση των στατιστικών ελέγχων της παρούσας μελέτης. Το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο p<0.05. Aρχικά παρουσιάζεται μια απλή 

περιγραφή των εκφωνημάτων που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Η απλή αυτή 

περιγραφή στηρίχθηκε στις μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή έγινε χρήση 

πινάκων συχνοτήτων αλλά και πινάκων περιγραφικών στατιστικών. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκαν και έλεγχοι της επαγωγικής στατιστικής για την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων.   

 

Επαγωγική Στατιστική 

Στατιστικά κριτήρια όπως η μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης (One Way ANOVA) ή 

τα t-test χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, για τις 

ποιοτικές μεταβλητές (κατηγοριακή ή διατακτική) υπολογίστηκαν οι συχνότητες 

εκφρασμένες τόσο σε απόλυτη τιμή όσο και σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας των ποιοτικών μεταβλητών (κατηγοριακή-κατηγοριακή) έγινε με το στατιστικό 

κριτήριο Chi-square (Χ2).  

Με το κριτήριο αυτό, μελετήθηκε η ανεξαρτησία μεταξύ 2 ποιοτικών μεταβλητών και 

εξετάστηκε η σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των αναμενόμενων (expected) και των 

πραγματικών συχνοτήτων (observed). Στον παραπάνω έλεγχο, η μηδενική υπόθεση (Η0) 

είναι ότι οι δύο ποιοτικές μεταβλητές (τύπος και ομάδα) είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του τεστ, σύμφωνα με τον Cochran, είναι ότι το όλες οι 

αναμενόμενες συχνότητες πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 5. 

Για τις ποσοτικές μεταβλητές (αριθμητικές), δηλαδή του πλήθους, της ΑΤΥ και της 

διάρκειας των προλεκτικών εκφωνημάτων, υπολογίστηκαν τα περιγραφικά μέτρα δηλαδή 

τα μέτρα κεντρικής τάσης (μέση τιμή, διάμεσος) και τα μέτρα διασποράς (διασπορά, τυπική 

απόκλιση). Όσον αφορά τις ποσοτικές μεταβλητές κρίσιμο ρόλο στη μέθοδο στατιστικής 

ανάλυσης που επιλέχθηκε διαδραματίζει το γεγονός εάν οι τιμές της μεταβλητής 

ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι. Προκειμένου επομένως να διαπιστωθεί αν οι 

ποσοτικές μεταβλητές ακολούθησαν την κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία 
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Kolmogorov-Smirnov, όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων ήταν πάνω από 50 και 

εναλλακτικά η δοκιμασία Shapiro-Wilk, όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων ήταν κάτω από 

50. Οι ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες βρέθηκε ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή 

περιγράφονται από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση, ενώ αυτές που δεν ακολουθούν 

την κανονική κατανομή περιγράφονται από τη διάμεσο και το εύρος τιμών. 

Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε το t-test για τις μεταβλητές που κατανέμονταν κανονικά και η μη 

παραμετρική μέθοδος ανάλυσης Mann-Whitney test για τις μεταβλητές που δεν 

κατανέμονταν κανονικά. Για τη σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών, μεταξύ περισσοτέρων 

των δύο διαφορετικών ομάδων επιλέχθηκε ο έλεγχος της ανάλυσης διασποράς με έναν 

παράγοντα (One Way ANOVA) και έπειτα η Tukey Post-Hoc Analysis προκειμένου να 

διαπιστωθεί σε ποιες δυάδες ομάδων οφείλονταν η ύπαρξη διαφορών στις μέσες τιμές, 

εφόσον υπάρχει.  

Ο έλεγχος της ανάλυσης διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One Way ANOVA) 

πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια επιλογής του ελέγχου, εφόσον οι μεταβλητές ήταν 

κανονικά κατανεμημένες και εφόσον βρέθηκε ομοιογένεια διασπορών (homogeneity). Ο 

έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε μεταξύ μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (τύπος ή ομάδα) 

και της εξαρτημένης που ήταν το πλήθος των πρωτοεκφωνημάτων.  Σε αντίθετη περίπτωση 

επιλέχθηκαν οι παρακάτω στατιστικοί έλεγχοι: 

 

1)  Εφόσον παραπάνω εντοπίστηκε τόσο η κανονικότητα στην κατανομή όσο και η 

ισότητα διασπορών τα αποτελέσματα της ANOVA έγιναν αποδεκτά καθώς και τα 

τεστ πολλαπλών συγκρίσεων (Post hoc procedures) για να εξακριβωθεί μεταξύ ποιων 

ομάδων εντοπίστηκαν οι διαφορές. 

2) Αν εντοπίστηκε αρχικά στον έλεγχο η ύπαρξη κανονικότητας των μέσων όρων, αλλά 

δεν βρέθηκε ισότητα διασπορών, τότε λήφθηκαν υπόψη οι τιμές από τους ελέγχους 

ANOVA αλλά διαφορετικά τεστ πολλαπλών συγκρίσεων (Welch και Dunnet’sT3). 

3) Στις περιπτώσεις τέλος που δεν ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις της κανονικότητας 

και της ομοιογένειας διασπορών χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία 

Kruskal-Wallis. Με την μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal-Wallis ελέγχεται αν οι 

κατανομές των δειγμάτων (εδώ Ομάδων) είναι ίδιες. Στις περιπτώσεις που 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές από τη μη παραμετρική δοκιμασία 
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Kruskal-Wallis (πολλοί Τύποι) επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν οι μη παραμετρικές 

δοκιμασίες Mann-Whitney (ως δύο κατηγοριακές-διατακτικές), μεταξύ των δυάδων 

των Ομάδων, χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni (στην διόρθωση αυτή 

διαιρέθηκε το 0.05 με τον αριθμό των τεστ που πραγματοποιήθηκαν δηλαδή πχ. 

0.05/3=0,017) ώστε να διαπιστωθεί που οφείλονταν. 

 

2.3.2 Εσωτερικές συγκρίσεις. 

Για τον έλεγχο του πλήθους αρχικά των πρωτοεκφωνημάτων ανά τύπο 

πρωτοεκφωνήματος και ανά ομάδα συμμετεχόντων επιλέχθηκε καταρχήν η ανάλυση 

διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες (two-way ANOVA). Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στην 

επίδραση δύο ανεξάρτητων μεταβλητών (ομάδες και τύποι πρωτοεκφωνημάτων) ως προς 

μια εξαρτημένη μεταβλητή (πχ. πλήθος ή διάρκεια ή ΑΤΥ πρωτοεκφωνημάτων) 

ισοδιαστημικής-αναλογικής κλίμακας. Κατά την παρούσα στατιστική μεθοδολογία, πριν από 

την ανάλυση έπρεπε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την ύπαρξη κανονικότητας του 

πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες και τους τύπους (Πίνακας 6, 

Παραρτήματος Ι) καθώς και έλεγχος ομοιογένειας διασπορών (Πίνακας 7, Παραρτήματος Ι). 

Αντίστοιχοι έλεγχοι έγιναν τόσο για την ΑΤΥ όσο και για την διάρκεια των 

πρωτοεκφωνημάτων. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι για τον έλεγχο της ομάδας ΚΕ1 δεν ήταν δυνατό να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος μιας και αποτελούταν η ομάδα από δύο μόνο συμμετέχοντες. 

Συνεπώς ο έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk στον Πίνακα 6 πραγματοποιήθηκε για τις 

ομάδες φυσιολογικά ακουόντων (ΦΑ) και κοχλιακής εμφύτευσης (ΚΕ2). Από τον Πίνακα 6 

προέκυψε ότι τα δεδομένα ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις υπόλοιπες Ομάδες και 

Τύπους, διότι οι τιμές της σημαντικότητας ήταν μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 0.05.  

Ακολούθησε ο έλεγχος της ομοιογένειας διασπορών όπου σύμφωνα με το Levene 

τεστ από τον Πίνακα 7 προέκυψε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για το πλήθος 

των πρωτοεκφωνημάτων, διότι το κριτήριο της ομοιογένειας των αποκλίσεων δεν 

ικανοποιήθηκε, αφού η τιμή της σημαντικότητας του LeveneStatistic ήταν μικρότερη της 

κρίσιμης τιμής 0.05. Συνεπώς οι τύποι των πρωτοεκφωνημάτων δεν είχαν τον ίδιο βαθμό 

διασποράς. Το γεγονός ότι οι τιμές του πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων δεν μπορούν να 

ελεγχθούν ως προς την κανονικότητα για τους τύπους μέσα στην ομάδα ΚΕ1 και το γεγονός 
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ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών ανάμεσα στις ομάδες των συμμετεχόντων ΦΑ και 

ΚΕ2, δεν επιτρέψαν την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με δύο παράγοντες.  

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στο πλήθος των πρωτοεκφωνημάτων ως 

προς τους δύο παράγοντες επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση διασποράς που 

βασίζεται στις διαδικασίες (procedures) MANOVA κατά τις οποίες ελέγχεται αν οι απλές 

επιδράσεις (simple effects) του ενός παράγοντα μέσα στα επίπεδα του άλλου παράγοντα 

είναι σημαντικές με τη χρήση της διόρθωσης Bonferroni. Eφόσον βρεθούν σημαντικές 

αναζητούνται οι αλληλεπιδράσεις των δύο παραγόντων με τη χρήση των αντιθέσεων 

(contrasts). Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης 

(MANOVA) διερευνά τις διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ Ομάδων σε περισσότερες 

από μια εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ η παρούσα έρευνα έχει μόνο μια εξαρτημένη 

μεταβλητή στον παρόντα έλεγχο, αυτή του πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων και για τον 

λόγο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Αποτελέσματα 

 

Μέρος 1. Πιλοτική Μελέτη 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα της Πιλοτικής Μελέτης 

αφού η Μεθοδολογία με την οποία πραγματοποιήθηκε καθώς και η Συζήτηση βρίσκονται 

στα αντίστοιχα Κεφάλαια. Πριν λοιπόν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της βασικής 

έρευνας με το σύνολο των συμμετεχόντων παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα (ΚΕ)  και των 

παιδιών φυσιολογικής ακοής (ΦΑ) αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε βοηθητικά η παρακάτω 

Πιλοτική Μελέτη με την συμμετοχή δύο παιδιών με ΚΕ (Binos κ.ά., 2013). Στους Πίνακες 8 

και 9 (Παράρτημα I) παρακάτω γίνεται σε συνάρτηση με τις παραμέτρους της χρονολογικής 

αλλά και της μετεγχειρητικής ηλικίας, μια ποσοτική παρουσίαση των πρωτοεκφωνημάτων 

(protophones) των δύο συμμετεχόντων. Ειδικότερα για το παιδί ΓΡ με την μικρότερη 

χρονολογική ηλικία (1:10-2:3) και ηλικία εμφύτευσης (1:4) σε σχέση με την δεύτερη 

περίπτωση του ΣΕ το οποίο είχε χρονολογική ηλικία (2:1-2:7) και ηλικία εμφύτευσης (2:1) 

λήφθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα:  

1.1 Παιδί ΣΕ 

Το παιδί ΣΕ, εμφάνισε  πλήθος και ποικιλομορφία πρωτοεκφωνημάτων μετά από έξι 

μήνες μετεγχειρητικά (Πίνακας 8, Παράρτημα I). Εμφάνισε δομές της μορφής ΦΣΦΣΦ, ΣΦΣ, 

ΣΦΣΦΦ ή ακόμα και ποικιλόμορφο βάβισμα κατά την διάρκεια της τελευταίας εγγραφής 

στους έξι μήνες. Η ομιλία του χαρακτηρίστηκε από φωνήεντα μεγάλης διάρκειας με μέσο 

όρο 1284 msec (Γράφημα 11) και δομές που εμπεριείχαν σύμφωνα σε αρχικές θέσεις. 

Μάλιστα η διάρκεια των φωνηέντων ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από τις διάρκειες των 

ΜΣΛ, ΔΣΛ και ΤΣΛ δομών. Έτσι ο τύπος των μεμονωμένων φωνηέντων εμφάνισε τον δεύτερο 

αντίστοιχα μεγαλύτερο μέσο όρο διάρκειας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τύπους των 

πρωτοεκφωνημάτων. 
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1.2 Παιδί ΓΡ 

 

Η ομιλία του παιδιού ΓΡ, στους έξι μήνες μετεγχειρητικά, χαρακτηρίστηκε κυρίως 

από παραγωγές μεγάλης διάρκειας και ταυτόχρονα σύνθετων φωνοτακτικών δομών. 

Αρχικά, υπήρξε κυριαρχία των απομονωμένων φωνηεντικών τύπων με είκοσι δύο 

παραγωγές από τον πρώτο μήνα καταγραφής, οι οποίες όμως βαθμιαία έχαναν την θέση 

τους για στις πιο σύνθετες, χωρίς όμως να εξαλείφονται τελείως καταλήγοντας σε δύο μόνο 

παραγωγές στην τελική καταγραφή (Πίνακας 9, Παράρτημα Ι). Γίνεται έτσι εμφανής μια 

ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών φωνοτακτικών τύπων μέσα στην συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, εις βάρος μιας πιθανής μονοδιάστατης κυριαρχίας κάποιου συγκεκριμένου τύπου 

πρωτοεκφωνημάτων.  

 

1.3 Μετρήσεις Διάρκειας 

 

Το Γράφημα 11 απεικονίζει την μέση διάρκεια των κατηγοριών των 

πρωτοεκφωνημάτων και των δύο συμμετεχόντων. Με βάση τον στατιστικό έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε βασιζόμενο στην ανάλυση διακύμανσης με έναν παράγοντα (One Way 

ANOVA) για το παιδί ΣΕ βρέθηκε στατιστική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων διάρκειας των 

τύπων των πρωτοεκφωνημάτων [F(4.4)=8.23, p=0.03<0.05], ενώ δεν βρέθηκε για το παιδί ΓΡ 

[F(4.4)=3.06, p=0.15>0.05]. Μάλιστα, και οι δύο συμμετέχοντες έδειξαν εποπτικά 

μεγαλύτερη διάρκεια φωνηέντων σε σύγκριση με τα ΜΣΛ, ΔΣΛ και ΤΣΛ πρωτοεκφωνήματα. 
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Γράφημα 11. Μέση διάρκεια πρωτοεκφωνημάτων ΓΡ και ΣΕ μέσα στο 1ο εξάμηνο 
μετεγχειρητικά. 

 

 

 

1.4 Μετρήσεις Αντίθεσης Τονικού Ύψους 

 

Στο Γράφημα 12 απεικονίζεται η μέση διαφορά της ΑΤΥ των δύο συμμετεχόντων για 

το πρώτο εξάμηνο μετεγχειρητικά. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς έναν 

παράγοντα (One Way ANOVA) για τις πέντε κατηγορίες των πρωτοεκφωνημάτων. Η 

ανάλυση δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μέσους όρους για 

την ΑΤΥ των Τύπων και για τους δύο συμμετέχοντες. Το δε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας είχε οριστεί στο p<0.05 που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι πως 

στο 95% του πληθυσμού ισχύουν τα όποια συμπεράσματά μας.  

Ειδικότερα, για το παιδί ΣΕ, ο έλεγχος αποκάλυψε πως παρά την έλλειψη  

στατιστικών διαφορών ανάμεσα στους μέσους όρους των τύπων των πρωτοεκφωνημάτων 
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(F=1.57, p=0.35>0.05) υπήρξαν εποπτικά (Γράφημα 12) έντονες διακυμάνσεις ανάμεσα 

στους τύπους των εκφωνημάτων αυτών και ειδικότερα ανάμεσα στις ΜΣΛ, ΔΣΛ και ΤΣΛ 

δομές. Από την άλλη μεριά, ανάμεσα στις σύνθετες και μεγαλύτερης διάρκειας δομές δεν 

υπήρξε τέτοια διακύμανση του ύψους. Ανάλογα αποτελέσματα παρουσίασε και το παιδί ΓΡ, 

το οποίο παρόλο που στατιστικά δεν έδειξε διαφορές (p=0.31>0.05), εμφάνισε 

αξιοσημείωτη εποπτική διαφορά ως προς τις αντιθέσεις του τονικού ύψους, σε αυτή την 

περίπτωση όμως ανάμεσα στην κατηγορία του ΑΔΛ/ΠΛΜ βαβίσματος και εκείνου των ΤΣΛ 

πρωτοεκφωνημάτων. 

 

Γράφημα 12. Μέση διαφορά τονικού ύψους των πρωτοεκφωνημάτων των ΣΕ και ΓΡ μέσα 

στο πρώτο εξάμηνο μετεγχειρητικά.  
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1.5 Σύγκριση Απόδοσης στους 6 μήνες Μετεγχειρητικά (Πίνακας 10) 

 

Εξαιτίας του γεγονότος της διαφορετικής χρονικά λήψης της αυθόρμητης ομιλίας 

των δύο συμμετεχόντων, όπως προαναφέρθηκε, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει μια 

σύγκριση στο σύνολο του ρεπερτορίου των εκφωνημάτων. Αντιθέτως, κατέστη δυνατό να 

γίνει σύγκριση στο σημείο που εφάπτονταν χρονικά οι καταγραφές στο αναπτυξιακό 

ορόσημο των έξι μηνών μετεγχειρητικά. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10 (Παράρτημα Ι) η 

απόδοση των δύο παιδιών με ΚΕ διαφέρει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η απόδοση του 

παιδιού ΓΡ δείχνει πως τόσο το πλήθος όσο και η ποικιλία των δομών των 

πρωτοεκφωνημάτων του, υποδηλώνουν μεγαλύτερη πρόοδο στην ομιλία του στο χρονικό 

αυτό σημείο. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της Πιλοτικής Μελέτης το χρονολογικά νεότερο αλλά και 

νωρίτερα εμφυτευμένο παιδί (ΓΡ) εμφάνισε περισσότερα εκφωνήματα καθώς και 

συνθετότερες δομές προγλωσσικών εκφωνημάτων, από το παιδί που δέχτηκε το ΚΕ σε 

μεγαλύτερη χρονολογικά ηλικία. Το δεύτερο παιδί (ΣΕ) που συμμετείχε με την πιο αργή 

λήψη του ΚΕ, εμφάνισε όμως συλλαβικές δομές της μορφής Σ+Φ από τις πρώτες κιόλας 

καταγραφές μετεγχειρητικά. Αυτό είναι ένα ερευνητικό δεδομένο για το οποίο δεν στάθηκε 

δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος στην επίδοση μεταξύ των δύο συμμετεχόντων, την ίδια 

χρονική περίοδο μετεγχειρητικά διότι το παιδί ΓΡ καταγράφηκε το δεύτερο εξάμηνο 

μετεγχειρητικά ενώ το παιδί ΣΕ το πρώτο εξάμηνο αντίστοιχα. 
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Μέρος 2. Βασική Έρευνα 

 

2.1 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 

 

Οι Πίνακες 11-15 (Παράρτημα Ι) παρουσιάζουν με περιγραφικό τρόπο το σύνολο των 

πρωτοεκφωνημάτων του δείγματος των παιδιών ΚΕ όσο και των ΦΑ. Ειδικότερα, ο Πίνακας 

11 παρουσιάζει το πλήθος των εκφωνημάτων κάθε συμμετέχοντα αλλά και το αντίστοιχο 

ποσοστό επί του συνόλου του δείγματος δίνοντας μια εικόνα ισομερούς κατανομής, χωρίς 

μεγάλες αποκλίσεις. Συνολικά καταγράφηκαν οχτακόσια ογδόντα έξι πρωτοεκφωνήματα 

τόσο των παιδιών με ΚΕ όσο και ΦΑ. Ο Πίνακας 12 κατανέμει το πλήθος των εκφωνημάτων 

ως προς την ομάδα αλλά και το αντίστοιχο ποσοστό κάθε μιας ξεχωριστά. Από τον πίνακα 

αυτό προκύπτει μια ισομερής κατανομή των εκφωνημάτων των τριών ομάδων που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα , αφού τα ποσοστά τους κυμαίνονται από 27,9% έως και 39,6% χωρίς να 

διαφέρει σημαντικά ή να υπολείπεται κάποια εκ των τριών ομάδων. Στον Πίνακα 13 

διασταυρώνονται οι τύποι των εκφωνημάτων με τις ομάδες των συμμετεχόντων, ενώ η 

ανάλυση μεταξύ ομάδων και τύπων κατέδειξε (Πίνακας 14) ότι οι δύο μεταβλητές δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους χ2 (12)=114.5, p<0.05. Συνεπώς οι παρακάτω έλεγχοι έπρεπε να 

εξετάσουν την σχέση εξάρτησης ανάμεσα στις δύο αυτές ποιοτικές μεταβλητές, αφού το 

παραπάνω αποτέλεσμα του Chi-Square έδειξε πιθανές εξαρτήσεις ανάμεσα στις μεταβλητές 

αυτές.  

Παράλληλα, όπως έδειξε το κριτήριο χ2, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με Chi-squareTest 

και για τις ποιοτικές μεταβλητές των Τύπων των εκφωνημάτων και των συμμετεχόντων 

(Πίνακας 16, Παράρτημα Ι). Ο δεύτερος όμως αυτός έλεγχος δεν ήταν δυνατό να 

πραγματοποιηθεί αφού υπήρχαν πολλά κελιά με τιμές <5 (περιορισμός Cochran). Το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας αναγράφεται κάτω από την στήλη στατιστικής 

σημαντικότητας (Asymp. Sig. 2-sided) (Πίνακας 16).  
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2.2 Συγκρίσεις μεταξύ Ομάδων 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται έλεγχοι που προκύπτουν από τις συγκρίσεις μεταξύ 

των ομάδων που συμμετέχουν στην έρευνα. Αρχικά, παρουσιάζεται μια σύγκριση του 

πλήθους της φωνοπροσωδιακής δομής των πρωτοεκφωνημάτων μεταξύ των ομάδων ΦΑ 

και ΚΕ και αντίστοιχες συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων ΚΕ1 με ΚΕ2 καθώς και ΦΑ με ΚΕ1 και 

ΚΕ2. Έτσι, καλύπτονται οι πιθανοί συνδυασμοί συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων με βάση τα 

μεθοδολογικά βήματα της παρούσας μελέτης. Έπειτα, θα παρουσιαστούν οι προσωδιακοί 

έλεγχοι με τα χαρακτηριστικά της ΑΤΥ αρχικά και της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων 

στις αντίστοιχες ομάδες.   

 

2.2.1 Έλεγχοι πλήθους φωνοτακτικών δομών πρωτοεκφωνημάτων 

2.2.1.1 Πλήθος εκφωνημάτων ΦΑ με ΚΕ. 

Με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα μπορούμε να ερευνήσουμε κατά πόσο μια 

ανεξάρτητη κατηγοριακή (nominal) μεταβλητή (η οποία αποτελείται από δύο ομάδες, ΦΑ 

και ΚΕ) έχει διαφορετικούς μέσους όρους σε μια εξαρτημένη μεταβλητή ισοδιαστημικής-

αναλογικής (scale) κλίμακας που είναι το πλήθος των εκφωνημάτων. Έτσι, για την σύγκριση 

μεταξύ των μέσων όρων των εκφωνημάτων των παιδιών (ποσοτική μεταβλητή) ΦΑ και ΚΕ με  

βάση τον έλεγχο κανονικότητας βρέθηκε ότι υπάρχει κανονικότητα, διότι από τον έλεγχο 

Shapiro-Wilk προέκυψε, για τις δύο ομάδες, ότι p = 0.927 > 0.05 και 0.602 > 0.05, αντίστοιχα 

(Πίνακας 17, Παράρτημα Ι). Στην συνέχεια (Πίνακας 18, Παράρτημα Ι), ελέγχθηκε αν οι 

διασπορές ήταν ίσες με τη βοήθεια του Levene's Test for Equality of Variances. Αν η 

σημαντικότητα του ελέγχου ήταν Sig. > 0.05 λαμβάνονταν υπόψη στο Levene’s Test στην 

πρώτη γραμμή, ενώ εάν ήταν Sig. < 0.05, τότε έπρεπε να ληφθεί υπόψη η δεύτερη γραμμή 

αντίστοιχα, ανάλογα δηλαδή με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίζονταν και 

το κριτήριο της ισότητας των διασπορών. Στη παρούσα μελέτη, η σημαντικότητα από  το 

Levene’s Test βρέθηκε p =  0.137 > 0.05 με συνέπεια να ληφθεί υπόψη η πρώτη γραμμή για 

τη σύγκριση των μέσων όρων. Από τον έλεγχο λοιπόν independent samples t-test προέκυψε 

ότι t(8)=0.160, p = 0.877 >0.05 και συνεπώς δεν βρέθηκε διαφορά στο μέσο όρο του 

πλήθους των εκφωνημάτων μεταξύ των ομάδων ΦΑ και ΚΕ (Πίνακας 18). 
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2.2.1.2 Σύγκριση πλήθους πρωτοεκφωνημάτων ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ  

με ΚΕ2. 

Για την σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών με ΚΕ πραγματοποιήθηκε μη 

παραμετρικός έλεγχος εφόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί η κανονικότητα για την ομάδα ΚΕ1 

και τα δείγματα μας είναι μικρά σε μέγεθος (δεν ξεπερνούν σε πλήθος τον αριθμό 6) 

(Πίνακας 19). Από τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

διαφορά στο μέσο όρο του πλήθους των εκφωνημάτων σε σχέση με τις δύο ομάδες ΚΕ1 και 

ΚΕ2, διότι U(8)=1.000, p = 0.190 > 0.05. 

Για τον έλεγχο των μέσων όρων των εκφωνημάτων των τριών ομάδων (ΦΑ, ΚΕ1, ΚΕ2) 

πραγματοποιήθηκε αρχικά ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα (One Way ANOVA), 

αφού συγκρίθηκε μια ποιοτική μεταβλητή (ομάδα) με τρεις υπο-ομάδες, με μια ποσοτική 

μεταβλητή αυτή του πλήθους των εκφωνημάτων. Οι προϋποθέσεις του συγκεκριμένου 

ελέγχου ήταν αφενός η κανονικότητα στην κατανομή και αφετέρου η ομοιογένεια 

διασπορών. Να σημειωθεί ότι η 2η προϋπόθεση είναι πιο ισχυρή από την 1η. Από τον Πίνακα 

20 (Παράρτημα Ι) μέσω της ANOVA βρέθηκε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών, 

διότι Sig =0.031 < 0.05. Συνεπώς το αποτέλεσμα που λήφθηκε από την ανάλυση 

διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα δεν μπόρεσε να ληφθεί υπόψη, διότι δεν υπήρξε 

ομοιογένεια δείγματος. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία Kruskal-Wallis.  

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο όρο 

του πλήθους των εκφωνημάτων σε σχέση με τις τρεις ομάδες (ΦΑ, ΚΕ1, ΚΕ2), διότι Χ2 (2) = 

3.604 , p = 0.165 > 0.05 (Πίνακας 21, Παράρτημα Ι). 

 

2.2.2 Έλεγχοι προσωδιακών χαρακτηριστικών πρωτοεκφωνημάτων. 

2.2.2.1 Έλεγχος ΑΤΥ και διάρκειας πρωτοεκφωνημάτων ΦΑ με ΚΕ. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο στατιστικός έλεγχος μεταξύ των ομάδων 

για τις παραμέτρους της ΑΤΥ καθώς και της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων. 

Παράλληλα, δίνονται μέσω γραφημάτων οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις κάθε 

μεταβλητής σε κάθε τύπο πρωτοεκφωνημάτων. 
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1. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΜΦ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 22 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά της μεταβλητής της 

ΑΤΥ, η οποία αντανακλά τις μεταβολές της φώνησης αλλά και της διάρκειας των 

πρωτοεκφωνημάτων για τις δύο ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα, 

ενώ στα Γραφήματα 13 και 14 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις.  

Γράφημα 13. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας φωνήεντα. 
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Γράφημα 14. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκειας στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα. 

 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 125.64 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

165.59 Hz. Η δε μέση διάρκεια των φωνηέντων των ΦΑ ήταν 483.59 msec, ενώ των παιδιών 

ΚΕ 1085.68 msec. Στον Πίνακα 23 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές 

της ΑΤΥ και της διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΜΦ. 

Από τον Πίνακα 23 προέκυψε ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή (<0.05) 

για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμοστεί ο 

έλεγχος t-independent samples test. Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann-Whitney. 

i. Η κατανομή της μεταβλητής ΑΤΥ για παραγωγές κατηγορίας φωνήεντα δεν είναι η 

ίδια για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U=1381.500 με p=0.002<0.05). Επιπλέον, ο μέσος όρος 

της ΑΤΥ για την ομάδα ΦΑ είναι σημαντικά μικρότερος από τον μέσο όρο της ομάδας 

ΚΕ. 

ii. Η κατανομή της μεταβλητής διάρκεια για παραγωγές κατηγορίας φωνήεντα δεν είναι 

η ίδια για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U=608.500 με p=0.000<0.05). Επιπλέον, ο μέσος 
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όρος της διάρκειας για την ομάδα ΦΑ είναι σημαντικά μικρότερος από τον μέσο όρο 

της ομάδας ΚΕ. 

 

2. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΜΣΛ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 24 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών ΑΤΥ και 

διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΜΣΛ, ενώ στα 

Γραφήματα 15 και 16 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 15. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΜΣΛ. 
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Γράφημα 16. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΜΣΛ. 

 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 126.72 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

154.48 Hz. Η δε μέση διάρκεια των ΜΣΛ εκφωνημάτων των ΦΑ ήταν 544.37 msec, ενώ των 

παιδιών ΚΕ 611.34 msec. Στον Πίνακα 25 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις 

μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας 

ΜΣΛ. Από τον Πίνακα 25 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή 

για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, εκτός της μεταβλητής διάρκεια στην ομάδα ΦΑ 

(p>0.05). Επομένως, για την μεταβλητή ΑΤΥ θα εφαρμοστεί ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney για τις δύο ομάδες, ενώ για την μεταβλητή διάρκεια θα εφαρμοστεί ο 

έλεγχος t-independent samples test (για την ΦΑ αφού έχει κανονική κατανομή) και ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για την ομάδα ΚΕ, η οποία δεν βρέθηκε να έχει 

κανονική κατανομή (p<0.05).  

i. Απόν τον έλεγχο Mann-Whitney για τις δύο ομάδες βρέθηκε πως δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της ΑΤΥ (U=4168.000 με p=0.178> 0.05).  
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ii. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (F=8.930 με p=0.003<0.05) προέκυψε ότι 

ο μέσος όρος της μεταβλητής διάρκεια για ΜΣΛ παραγωγές δεν διαφέρει ως προς 

την ομάδα, (t(190.155)=1.321 με p=0.188> 0.05) και πως οι μέσοι όροι διάρκειας των 

δύο ομάδων δεν διαφέρουν, αφού μέσω ελέγχου Mann-Whitney βρέθηκε πως  

(U=4497.500 με p=0.607> 0.05). 

 

3. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΔΣΛ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 26 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΔΣΛ, ενώ στα 

Γραφήματα 17 και 18 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 17. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΔΣΛ. 
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Γράφημα 18. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκειας στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΔΣΛ. 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 173.29 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

178.17 Hz. Η δε μέση διάρκεια των ΔΣΛ εκφωνημάτων των ΦΑ ήταν 868.71 msec, ενώ των 

παιδιών ΚΕ 776.97 msec. Στον Πίνακα 27 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις 

μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας 

ΔΣΛ. Από τον Πίνακα 27 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για 

όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμοστεί ο 

έλεγχος t-independent samples test. Επιλέγεται να πραγματοποιηθεί ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann-Whitney: 

i. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες ΦΑ και ΚΕ 

μεταξύ των μέσων όρων της ΑΤΥ (U = 12778.000 με p = 0.276 > 0.05).  

ii. Στατιστική σημαντική διαφορά βρέθηκε για την μεταβλητή της διάρκειας των ΔΣΛ 

παραγωγών για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U = 11830 με p = 0.037 < 0.05) αφού ο μέσος 

όρος της διάρκειας για την ομάδα ΦΑ είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο 

όρο της ομάδας ΚΕ. 
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4. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΤΣΛ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 28 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΤΣΛ, ενώ στα 

Γραφήματα 19 και 20 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις τους 

αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 19. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΤΣΛ. 
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Γράφημα 20. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκειας στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΤΣΛ. 

 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 200.67 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

197.19 Hz. Η δε μέση διάρκεια των ΤΣΛ εκφωνημάτων των ΦΑ ήταν 1091.74 msec, ενώ των 

παιδιών ΚΕ 1220.13 msec. Στον Πίνακα 29 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις 

μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας 

ΤΣΛ. Από τον Πίνακα 29 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για 

τη μεταβλητή ΑΤΥ στην ομάδα ΦΑ και για την μεταβλητή διάρκεια, στην ομάδα ΚΕ. 

Επομένως, για τις δύο μεταβλητές θα εφαρμοστεί ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-

Whitney και ο έλεγχος t-independent samples test για τις άλλες δύο.  

i. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (F = 1.185 με p = 0.280 > 0.05) προέκυψε ότι 

ο μέσος όρος της μεταβλητής ΑΤΥ για ΤΣΛ παραγωγές δεν διαφέρει ως προς την 

ομάδα, (t(82) = 0.107 με p = 0.925 > 0.05) και η κατανομή της μεταβλητής ΑΤΥ για 

ΤΣΛ παραγωγές είναι η ίδια για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U = 681.000 με p = 0.837 > 

0.05). 
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ii. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (F = 4.278 με p = 0.042 < 0.05) προέκυψε 

ότι ο μέσος όρος της μεταβλητής διάρκεια για ΤΣΛ παραγωγές δεν διαφέρει ως προς 

την ομάδα, (t(66.370) = 1.373 με p = 0.174 > 0.05) και η κατανομή της μεταβλητής 

διάρκεια για ΤΣΛ παραγωγές είναι η ίδια για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U = 646.000 με p 

= 0.578 > 0.05). 

 

5. ΑΤΥ και διάρκεια στα  ΑΔΛ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 30 (Παράρτημα Ι)  δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ, ενώ στα 

Γραφήματα 21 και 22 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 21. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΑΔΛ. 
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Γράφημα 22. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκειας στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ. 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 271.63 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

224.41 Hz. Η δε μέση διάρκεια των ΑΔΛ εκφωνημάτων των ΦΑ ήταν 2671.33 msec, ενώ των 

παιδιών ΚΕ 2437.07 msec. Στον Πίνακα 31 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Shapiro-Wilk για τις μεταβλητές 

ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ. Από τον 

Πίνακα 31 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για όλες τις 

μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, εκτός της μεταβλητής ATY στην ομάδα ΦΑ.  

Επομένως, για την μεταβλητή αυτή θα εφαρμοστεί ο έλεγχος t-independent samples test 

και ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για κάθε ομάδα αντίστοιχα (ΦΑ και ΚΕ) και 

για την μεταβλητή διάρκεια θα εφαρμοστεί ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney: 

i. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (F = 1.386 με p = 0.246 > 0.05) προέκυψε ότι 

ο μέσος όρος της μεταβλητής ATY για παραγωγές κατηγορίας ΑΔΛ δεν διαφέρει ως 

προς την ομάδα, (t(41) = 0.913 με p = 0.366 > 0.05) και η κατανομή της μεταβλητής 

ATY είναι η ίδια για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ (U = 189.000 με p = 0.593 > 0.05).  

ii. Η κατανομή της μεταβλητής διάρκειας για παραγωγές κατηγορίας ΑΔΛ είναι η ίδια 

για τις ομάδες ΦΑ και ΚΕ αφού δεν βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα (U = 172.500 

με p = 0.339 > 0.05) 
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6. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΠΛΜ των ΦΑ με ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 32 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ, ενώ στα 

Γραφήματα 23 και 24 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 23. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΠΛΜ. 
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Γράφημα 24. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκειας στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ. 

 

 

Ειδικότερα ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τα παιδιά ΦΑ βρέθηκε 135.1 Hz, ενώ για τα ΚΕ 

230.29 Hz. Η δε μέση διάρκεια των ΠΛΜ εκφωνημάτων των ΦΑ ήταν 2618.33 msec, ενώ των 

παιδιών ΚΕ 1942.1 msec αντίστοιχα. Στον Πίνακα 33 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας που πραγματοποιήθηκε με το test Shapiro-Wilk 

για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της 

κατηγορίας ΠΛΜ. Από τον Πίνακα 33 προκύπτει ότι τα δεδομένα ακολουθούν κανονική 

κατανομή για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες. Επομένως, και για τις δύο μεταβλητές 

θα εφαρμοστεί ο έλεγχος t-independent samples test.  

i. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (F = 2.534 με p = 0.119 > 0.05) προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους της μεταβλητής ΑΤΥ 

για παραγωγές κατηγορίας ΠΛΜ ανάμεσα στις δύο ομάδες, αφού (t(41) = 2.752 με p 

= 0.009 < 0.05). Έτσι, ο μέσος όρος της ATY για την ομάδα ΦΑ είναι σημαντικά 

μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ομάδας ΚΕ. 

ii. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (F = 15.636 με p = 0.000 < 0.05) προέκυψε 

ότι ο μέσος όρος της μεταβλητής διάρκειαςγια παραγωγές κατηγορίας ΠΛΜα δεν  

διαφέρει ως προς την ομάδα, (t(12.761) = 1.621 με p = 0.130 > 0.05). 
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2.2.2.2 Έλεγχος αντίθεσης τονικού ύψους και διάρκειας πρωτοεκφωνημάτων ΚΕ1 

με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2. 

1. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΜΦ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2 

 

Στον Πίνακα 34 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκειας ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα, 

ενώ στα Γραφήματα 25 και 26 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις τους. 

 

Γράφημα 25. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας φωνήεντα. 
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Γράφημα 26. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα. 

 

 

Στον Πίνακα 35 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια 

ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα. Από τον Πίνακα 35  

προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για τη μεταβλητή ΑΤΥ στις 

ομάδες ΦΑ και ΚΕ2 και για τη μεταβλητή διάρκεια στην ομάδα ΦΑ, διότι οι τιμές της 

σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής 0.05. Στον Πίνακα 36 (Παράρτημα Ι) 

δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας διασπορών που πραγματοποιήθηκε με 

το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας φωνήεντα. 

Από τον Πίνακα 36 προέκυψε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τη μεταβλητή 

ΑΤΥ και δεν υφίσταται για τη μεταβλητή διάρκεια. Το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής 

ΑΤΥ δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις δύο από τις τρεις ομάδες μελέτης (με τη 

μία οριακά από μία), αλλά και από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι βρέθηκε παρόλα αυτά 

ομοιογένεια διασπορών επέτρεψε τελικά την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με έναν 

παράγοντα (One Way ANOVA).  
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Για τη μεταβλητή διάρκεια δεν βρέθηκε ομοιογένεια διασπορών και οι τιμές της 

μεταβλητής δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τη μία από τις τρεις ομάδες μελέτης 

(ΦΑ). Επομένως, για τη μεταβλητή διάρκεια αποφασίστηκε η πραγματοποίηση του μη 

παραμετρικού ελέγχου Kruskal-Wallis καθώς και ο έλεγχος Διαμέσου (Median Test). Από 

τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε ότι: 

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για παραγωγές 

φωνήεντα δεν είναι στατιστικά σημαντική (F(2, 125) = 1.559 με p = 0.214 > 0.05. 

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για 

παραγωγές φωνήεντα είναι στατιστικά σημαντική (Η(2) = 47.321 με p = 0.000 < 

0.05,X2(2) = 36.498 με p = 0.000 < 0.05). Από τους ελέγχους Mann-Whitney μεταξύ 

των δυάδων των ομάδων και εφαρμόζοντας τη διόρθωση Bonferroni προέκυψε 

ότι η επίδραση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος των μετρήσεων της 

διάρκειας για την ομάδα ΦΑ είναι μικρότερος από τον μέσο όρο της ομάδας ΚΕ1 

(p = 0.000 < 0.017) και της ομάδας ΚΕ2 (p = 0.000 < 0.017). Αντίθετα, δεν 

προέκυψαν διαφορές στην κατανομή της διάρκειας ως προς τις ομάδες ΚΕ1 και 

ΚΕ2 (p = 0.308 > 0.017). 
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2. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΜΣΛ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2 

 

Στον Πίνακα 37 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΜΣΛ παραγωγές, ενώ στα 

γραφήματα 27 και 28 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 27. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

για ΜΣΛ παραγωγές. 
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Γράφημα 28. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα για ΜΣΛ παραγωγές. 

 

 

Στον Πίνακα 38 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια 

ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΜΣΛ παραγωγές. Από τον Πίνακα 38 

προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για όλες τις μεταβλητές 

σε όλες τις ομάδες, διότι οι τιμές της σημαντικότητας βρέθηκαν μεγαλύτερες της κρίσιμης 

τιμής 0.05, εκτός της μεταβλητής ΑΤΥ στην ομάδα ΚΕ1 και της μεταβλητής διάρκεια στην 

ομάδα ΦΑ. Στον Πίνακα 39 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

ομοιογένειας διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ 

και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΜΣΛ παραγωγές. 

Από τον Πίνακα 39 προέκυψε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για όλες τις 

μεταβλητές, διότι οι τιμές της σημαντικότητας βρέθηκαν μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 

0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές των μεταβλητών ΑΤΥ και διάρκεια δεν ακολούθησαν κανονική 

κατανομή για σχεδόν όλες τις ομάδες μελέτης (εκτός από δύο), και το γεγονός ότι δεν 

υφίσταται ομοιογένεια διασπορών απέκλεισαν τελικά την εφαρμογή της ανάλυσης 

διασποράς με έναν παράγοντα (One Way ANOVA). Έτσι, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 
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Kruskal-Wallis και ο έλεγχος Διαμέσου (Median Test). Από τους ελέγχους αυτούς 

διαπιστώθηκε ότι:  

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για ΜΣΛ 

παραγωγές δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (Η(2) = 2.114 με p = 0.348 > 0.05,X2(2) 

= 2.379 με p = 0.304 > 0.05).  

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για ΜΣΛ 

παραγωγές δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (Η(2) = 1.201 με p = 0.548 > 0.05,X2(2) 

= 2.613 με p = 0.271 > 0.05). 

 

3. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΔΣΛ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2. 

 

Στον Πίνακα 40 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΔΣΛ παραγωγές, ενώ στα 

Γραφήματα 29 και 30 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 29. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

για ΔΣΛ παραγωγές. 
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Γράφημα 30. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα για ΔΣΛ παραγωγές. 

 

 

Στον Πίνακα 41 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Kolmogorov-Smirnov για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια 

ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΔΣΛ παραγωγές. Από τον Πίνακα 41 

προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για όλες τις μεταβλητές σε 

όλες τις ομάδες, διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής 0.05. 

Στον Πίνακα 42 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 

διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια 

ως προς τις ομάδες πρωτοεκφωνήματα για ΔΣΛ παραγωγές. 

Από τον Πίνακα 42 προέκυψε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τη μεταβλητή 

ΑΤΥ και δεν βρέθηκε για τη μεταβλητή διάρκεια. Το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ 

δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις τρεις ομάδες μελέτης, αλλά και το γεγονός ότι 

υφίσταται ομοιογένεια διασπορών επιτρέπουν την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με 

έναν παράγοντα (One Way ANOVA). Για τη μεταβλητή διάρκεια δεν υπήρξε ομοιογένεια 

διασπορών και οι τιμές της μεταβλητής δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις τρεις 

ομάδες μελέτης. 
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 Επομένως, για τη μεταβλητή διάρκεια πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Kruskal-Wallis και ο έλεγχος Διαμέσου (Median Test). Από τους παραπάνω ελέγχους 

διαπιστώθηκε ότι: 

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για ΔΣΛ 

παραγωγές δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (F(2, 387) = 0.059 με p = 0.943 > 0.05. 

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για ΔΣΛ 

παραγωγές δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (Η(2) = 4.512 με p = 0.105 > 0.05,X2(2) 

= 1.719 με p = 0.423 > 0.05).  
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4. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΤΣΛ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2. 

 

Στον Πίνακα 43 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΤΣΛ παραγωγές, ενώ στα 

Γραφήματα 31 και 32 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 31. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

για ΤΣΛ παραγωγές. 
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Γράφημα 32. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα για ΤΣΛ παραγωγές. 

 

 

Στον Πίνακα 44 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Shapiro-Wilk για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς 

τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΤΣΛ παραγωγές. Από τον Πίνακα 44 προέκυψε ότι τα 

δεδομένα δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, 

διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής 0.05, εκτός της 

μεταβλητής ΑΤΥ στην ομάδα ΚΕ1 (οριακά) και της μεταβλητής διάρκεια στην ομάδα ΦΑ. 

Στον Πίνακα 45 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 

διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια 

ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα για ΤΣΛ παραγωγές. 

Από τον Πίνακα 45 προέκυψε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τη μεταβλητή 

ΑΤΥ και δεν υφίσταται για τη μεταβλητή διάρκεια. Το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής 

ΑΤΥ δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις δύο από τις τρεις ομάδες μελέτης, αλλά 

και το γεγονός ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών επέτρεψαν την εφαρμογή της 

ανάλυσης διασποράς με έναν παράγοντα (One Way ANOVA). Για τη μεταβλητή διάρκεια, 

δεν βρέθηκε ομοιογένεια διασπορών και οι τιμές της μεταβλητής δεν ακολούθησαν 

κανονική κατανομή για τις δύο από τις τρεις ομάδες μελέτης. Επομένως, για τη μεταβλητή 
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διάρκεια πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis και ο έλεγχος 

Διαμέσου (Median Test). Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε ότι: 

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για ΤΣΛ παραγωγές 

δεν είναι στατιστικά σημαντική (F(2, 81) = 0.521 με p = 0.596 > 0.05. 

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για ΤΣΛ 

παραγωγές δεν είναι στατιστικά σημαντική (Η(2) = 1.217 με p = 0.544 > 0.05,X2(2) = 

0.076 με p = 0.963 > 0.05).  

 

5. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΑΔΛ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2. 

 

Στον Πίνακα 46 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών ΑΤΥ 

και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ, ενώ στα 

Γραφήματα 33 και 34 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 33. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΑΔΛ. 
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Γράφημα 34. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ. 

 

 

Στον Πίνακα 47 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Shapiro-Wilk για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς 

τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ. Από τον Πίνακα 47 προέκυψε ότι τα 

δεδομένα ακολούθησαν κανονική κατανομή για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, 

διότι οι τιμές της σημαντικότητας ήταν μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 0.05, εκτός των 

μεταβλητών ΑΤΥ στην ομάδα ΚΕ2 και διάρκεια στις ομάδες ΦΑ και ΚΕ1. Στον Πίνακα 48 

(Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας διασπορών που 

πραγματοποιήθηκε με το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις 

ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΑΔΛ. 

Από τον Πίνακα 48 προκύπτει ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τη μεταβλητή 

ΑΤΥ και δεν υφίσταται για τη μεταβλητή διάρκεια. Το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής 

ΑΤΥ δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τις δύο από τις τρεις ομάδες μελέτης, αλλά 

και το γεγονός ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών επιτρέπουν την εφαρμογή της 

ανάλυσης διασποράς με έναν παράγοντα (One Way ANOVA). Για τη μεταβλητή διάρκεια δεν 

υπάρχει ομοιογένεια διασπορών και οι τιμές της μεταβλητής δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή για τις δύο από τις τρεις ομάδες μελέτης. Επομένως, για τη μεταβλητή διάρκεια 
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θα πραγματοποιηθεί ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis και ο έλεγχος Διαμέσου 

(Median Test). Από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώθηκε ότι: 

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για παραγωγές 

ΑΔΛ δεν ήταν στατιστικά σημαντική (F(2, 40) = 0.404 με p = 0.632 > 0.05. 

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για 

παραγωγές ΑΔΛ δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Η(2) = 3.578 με p = 0.167 > 

0.05,X2(2) = 2.568 με p = 0.277 > 0.05). 

 

6. ΑΤΥ και διάρκεια στα ΠΛΜ των ΚΕ1 με ΚΕ2, ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2. 

 

Στον Πίνακα 49 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 

ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ, ενώ στα 

Γραφήματα 35 και 36 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 35. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής ΑΤΥ στα πρωτοεκφωνήματα 

της κατηγορίας ΠΛΜ. 
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Γράφημα 36. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις μεταβλητής διάρκεια στα 

πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ. 

 

 

Στον Πίνακα 50 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε με το test Shapiro-Wilk για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς 

τις ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ. Από τον Πίνακα 50 προέκυψε ότι 

τα δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή για όλες τις μεταβλητές σε όλες τις ομάδες, 

διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 0.05. Στον Πίνακα 51 

(Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας διασπορών που 

πραγματοποιήθηκε με το test Levene για τις μεταβλητές ΑΤΥ και διάρκεια ως προς τις 

ομάδες στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας ΠΛΜ. 

Από τον Πίνακα 51 προέκυψε ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για τη μεταβλητή 

ΑΤΥ και δεν υφίσταται για τη μεταβλητή διάρκεια. Το γεγονός ότι οι τιμές της μεταβλητής 

ΑΤΥ ακολουθούν κανονική κατανομή για τις τρεις ομάδες μελέτης και το γεγονός ότι 

υφίσταται ομοιογένεια διασπορών επιτρέπουν την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με 

έναν παράγοντα (One Way ANOVA). Για τη μεταβλητή διάρκεια δεν υπάρχει ομοιογένεια 

διασπορών και οι τιμές της μεταβλητής ακολουθούν κανονική κατανομή για τις τρεις 

ομάδες μελέτης. 
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 Επομένως, για τη μεταβλητή διάρκεια πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Kruskal-Wallis και ο έλεγχος Διαμέσου (Median Test). Από τους παραπάνω ελέγχους 

διαπιστώθηκε ότι: 

i. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής ΑΤΥ για παραγωγές 

ΠΛΜ ήταν στατιστικά σημαντική (F(2, 40) = 3.765 με p = 0.032 < 0.05. Από την Tukey 

Post-Hoc Analysis προέκυψε ότι η επίδραση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος 

όρος της μεταβλητής ΑΤΥ για παραγωγές ΠΛΜ της ομάδας ΦΑ είναι μικρότερος από 

τον μέσο όρο της ομάδας ΚΕ1. Δεν προέκυψαν διαφορές στους μέσους όρους των 

ομάδων ΦΑ και ΚΕ2, καθώς και στους μέσους όρους των ομάδων ΚΕ1 και ΚΕ2. 

ii. η επίδραση της μεταβλητής ομάδα στις τιμές της μεταβλητής διάρκεια για 

παραγωγές ΠΛΜ δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Η(2) = 1.979 με p = 0.372 > 

0.05,X2(2) = 3.235 με p = 0.198 > 0.05).  
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2.3 Εσωτερικές Συγκρίσεις 

 

2.3.1 Έλεγχοι πλήθους φωνοτακτικών δομών πρωτοεκφωνημάτων. 

2.3.1.1 Πλήθος πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες και τους τύπους. 

Στον Πίνακα 52 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά του πλήθους των 

πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες και τους τύπους με την μέση τιμή  και την τυπική 

απόκλιση κάθε τύπου σε κάθε ομάδα. Πρέπει να αναφερθεί, ότι ο έλεγχος κανονικότητας 

για τους τύπους της ομάδας ΚΕ1 δεν ήταν εφικτός, διότι στη συγκεκριμένη ομάδα 

συμμετείχαν δύο μόνο παιδιά. Από τον Πίνακα 50 προέκυψε ότι τα δεδομένα ακολούθησαν 

κανονική κατανομή για τις υπόλοιπες ομάδες και τους τύπους, διότι οι τιμές της 

σημαντικότητας εμφανίστηκαν μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 0.05. Στον Πίνακα 51 

αντίστοιχα δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας διασπορών που 

πραγματοποιήθηκε με το test Levene για το πλήθος των εκφωνημάτων. 

Από τον Πίνακα 51 προέκυψε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για το 

πλήθος των εκφωνημάτων, διότι η τιμή της σημαντικότητας του Levene Statistic βρέθηκε 

μικρότερη της κρίσιμης τιμής 0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές του πλήθους των εκφωνημάτων 

δεν μπορούν να ελεγχθούν ως προς την κανονικότητα για τους τύπους μέσα στην ομάδα 

ΚΕ1 και το γεγονός ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών δεν επιτρέπουν την εφαρμογή 

της ανάλυσης διασποράς με δύο παράγοντες. Μάλιστα κατά την ανάλυση διασποράς με 

δύο παράγοντες το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων και 

όχι στις κύριες επιδράσεις των παραγόντων. Για να ελεγχθεί, αν οι μέσοι όροι του πλήθους 

των πρωτοεκφωνημάτων διαφέρουν ως προς τις ομάδες (main effect of factor 1), ως προς 

τους τύπους (main effect of factor 2) αλλά και ως προς την αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων (interaction effect group*categories) επιλέχθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας 

(procedure, notanalysis) πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης MANOVA και έπειτα η 

διαδικασία Contrasts της MANOVA, χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni. Έγιναν 2 

διαδικασίες ΜΑΝOVA. 

Η διαδικασία MANOVA διερεύνησε διαφορές των μέσων όρων μεταξύ ομάδων σε 

περισσότερες από μια εξαρτημένες μεταβλητές. Έτσι, μελετήθηκε η επίδραση του 

παράγοντα ομάδα και η αλληλεπίδραση του παράγοντα τύποι μέσα στην ομάδα ΦΑ, μέσα 

στην ομάδα ΚΕ1 και μέσα στην ομάδα ΚΕ2. Επειδή έχουμε τρεις ελέγχους για την 

αλληλεπίδραση το επίπεδο σημαντικότητας κάθε ελέγχου θα συγκριθεί με την τιμή 0.05/3 = 

0.017.  Προέκυψε ότι: 
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 Η επίδραση του παράγοντα ομάδα δεν είναι στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.105 > 

0.05. 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα τύποι πρωτοεκφωνημάτων μέσα στην ομάδα ΦΑ 

δεν είναι στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.029 > 0.017. 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα τύποι μέσα στην ομάδα ΚΕ1 είναι στατιστικά 

σημαντική, διότι p = 0.000 < 0.017. Για να ελεγχθεί όμως σε ποιες από τις 15 δυάδες 

τύπων (pairwise comparisons) οφείλονταν αυτό χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία 

Contrasts, κατά την οποία το επίπεδο σημαντικότητας κάθε ελέγχου συγκρίνεται με 

την τιμή 0.05/15 = 0.0033. Οι 15 έλεγχοι είναι: 

i. μΜΦ*ΚΕ1 = μΜΣΛ*ΚΕ1, 0.544 > 0.0033 

ii. μΜΦ*ΚΕ1 = μΔΣΛ*ΚΕ1, 0.000 < 0.0033 

iii. μΜΦ*ΚΕ1 = μΤΣΛ*ΚΕ1, 0.808 > 0.0033 

iv. μΜΦ*ΚΕ1 = μΑΔΛ*ΚΕ1, 0.397 > 0.0033 

v. μΜΦ*ΚΕ1 = μΠΛΜ*ΚΕ1, 0.354 > 0.0033 

vi. μΜΣΛ*ΚΕ1 = μΔΣΛ*ΚΕ1, 0.000 < 0.0033 

vii. μΜΣΛ*ΚΕ1 = μΤΣΛ*ΚΕ1, 0.716 > 0.0033 

viii. μΜΣΛ*ΚΕ1 = μΑΔΛ*ΚΕ1, 0.808 > 0.0033 

ix. μΜΣΛ*ΚΕ1 = μΠΛΜ*ΚΕ1, 0.746 > 0.0033 

x. μΔΣΛ*ΚΕ1 = μΤΣΛ*ΚΕ1, 0.000 < 0.0033 

xi. μΔΣΛ*ΚΕ1 = μΑΔΛ*ΚΕ1, 0.000 < 0.0033 

xii. μΔΣΛ*ΚΕ1 = μΠΛΜ*ΚΕ1, 0.000 < 0.0033 

xiii. μΤΣΛ*ΚΕ1 = μΑΔΛ*ΚΕ1, 0.544 > 0.0033 

xiv. μΤΣΛ*ΚΕ1 = μΠΛΜ*ΚΕ1, 0.499 > 0.0033 

xv. μΑΔΛ*ΚΕ1 = μΠΛΜ*ΚΕ1. 0.935 > 0.0033 
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Άρα με βάση τους παραπάνω ελέγχους σημαντικότητας, και μόνο για όπου βρέθηκε 

στατιστική σημαντικότητα ισχύει ότι: 

μΔΣΛ*ΚΕ1> μΜΦ*ΚΕ1 

μΔΣΛ*ΚΕ1 > μΜΣΛ*ΚΕ1  

μΔΣΛ*ΚΕ1>μΤΣΛ*ΚΕ1 

μΔΣΛ*ΚΕ1>μΑΔΛ*ΚΕ1 

μΔΣΛ*ΚΕ1>μΠΛΜ*ΚΕ1 

 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα τύποι μέσα στην ομάδα ΚΕ2 είναι στατιστικά 

σημαντική, διότι p = 0.001 < 0.017. Για να ελεγχθεί σε ποιες από τις 15 δυάδες τύπων 

(pairwise comparisons) οφείλονταν αυτό χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία Contrasts, 

κατά την οποία το επίπεδο σημαντικότητα κάθε ελέγχου συγκρίνεται με την τιμή 

0.05/15 = 0.0033. Οι 15 έλεγχοι είναι: 

i. μΜΦ*ΚΕ2 = μΜΣΛ*ΚΕ2, 0.071 > 0.0033 

ii. μΜΦ*ΚΕ2 = μΔΣΛ*ΚΕ2, 0.001 < 0.0033 

iii. μΜΦ*ΚΕ2 = μΤΣΛ*ΚΕ2, 0.898 > 0.0033 

iv. μΜΦ*ΚΕ2 = μΑΔΛ*ΚΕ2, 0.739 > 0.0033 

v. μΜΦ*ΚΕ2 = μΠΛΜ*ΚΕ2, 0.838 > 0033 

vi. μΜΣΛ*ΚΕ2 = μΔΣΛ*ΚΕ2, 0.092 > 0.0033   

vii. μΜΣΛ*ΚΕ2 = μΤΣΛ*ΚΕ2, 0.092 > 0.0033 

viii. μΜΣΛ*ΚΕ2 = μΑΔΛ*ΚΕ2, 0.034 > 0.0033 

ix. μΜΣΛ*ΚΕ2 = μΠΛΜ*ΚΕ2, 0.046 > 0.0033 

x. μΔΣΛ*ΚΕ2 = μΤΣΛ*ΚΕ2, 0.001 < 0.0033 

xi. μΔΣΛ*ΚΕ2 = μΑΔΛ*ΚΕ2, 0.000 < 0.0033 

xii. μΔΣΛ*ΚΕ2 = μΠΛΜ*ΚΕ2, 0.000 < 0.0033 

xiii. μΤΣΛ*ΚΕ2 = μΑΔΛ*ΚΕ2, 0.645 > 0.0033 

xiv. μΤΣΛ*ΚΕ2 = μΠΛΜ*ΚΕ2, 0.739 > 0.0033 

xv. μΑΔΛ*ΚΕ2 = μΠΛΜ*ΚΕ2. 0.898 > 0.0033 
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Άρα με βάση τους παραπάνω ελέγχους σημαντικότητας και μόνο για όπου βρέθηκε 

στατιστική σημαντικότητα ισχύει ότι:  

 

μΔΣΛ*ΚΕ2>μΜΦ*ΚΕ2 

μΔΣΛ*ΚΕ2>μΤΣΛ*ΚΕ2 

μΔΣΛ*ΚΕ2>μΑΔΛ*ΚΕ2 

μΔΣΛ*ΚΕ2>μΠΛΜ*ΚΕ2 

 

Η δεύτερη MANOVA μελετά την επίδραση του παράγοντα τύποι πρωτοεκφωνημάτων 

και την αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδα μέσα στην κατηγορία φωνήεντα, μέσα στην 

κατηγορία ΜΣΛ, μέσα στην κατηγορία ΔΣΛ, μέσα στην κατηγορία ΤΣΛ, μέσα στην κατηγορία 

ΑΔΛ και μέσα στην κατηγορία ΠΛΜ. Επειδή έχουμε έξι ελέγχους για την αλληλεπίδραση το 

επίπεδο σημαντικότητας κάθε ελέγχου θα συγκριθεί με την τιμή 0.05/6 = 0.0083. Προέκυψε 

ότι: 

 Η επίδραση του παράγοντα τύποι είναι στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.000 < 0.05 

και οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος του πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων 

για την κατηγορία ΔΣΛ είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των υπόλοιπων τύπων. 

Οι πέντε έλεγχοι που βγήκαν στατιστικά σημαντικοί είναι 0.000 (ΔΣΛ με ΜΦ), 0.002 

(ΔΣΛ με ΜΣΛ), 0.000 (ΔΣΛ με ΤΣΛ), 0.000 (ΔΣΛ με ΑΔΛ), 0.000 (ΔΣΛ με ΠΛΜ), όλοι 

μικρότεροι της κρίσιμης τιμής 0.05. Οι σημαντικότητες των υπολοίπων 10 ελέγχων 

που δεν βγήκαν στατιστικά σημαντικοί είναι 1.000 (ΜΦ με ΜΣΛ), 1.000 (ΜΦ με ΤΣΛ), 

1.000 (ΜΦ με ΑΔΛ), 1.000 (ΜΦ με ΠΛΜ), 1.000 (ΜΣΛ με ΤΣΛ), 0.360 (ΜΣΛ με ΑΔΛ), 

0.314 (ΜΣΛ με ΠΛΜ), 1.000 (ΤΣΛ με ΑΔΛ), 1.000 (ΤΣΛ με ΠΛΜ), 1.000 (ΑΔΛ με ΠΛΜ), 

όλες μεγαλύτερες της κρίσιμης τιμής 0.05. 

 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδες μέσα στην κατηγορία ΔΣΛ βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.005 < 0.0083. Για να ελεγχθεί σε ποιες από τις 3 

δυάδες ομάδων (pairwise comparisons) οφείλονταν αυτό χρησιμοποιήθηκε η 
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διαδικασία Contrasts, κατά την οποία το επίπεδο σημαντικότητας κάθε ελέγχου 

συγκρίνεται με την τιμή 0.05/3 = 0.017. Οι 3 έλεγχοι είναι: 

i. μΔΣΛ*ΦΑ = μΔΣΛ*ΚΕ1,0.003 < 0.017 

ii. μΔΣΛ*ΦΑ = μΔΣΛ*ΚΕ2,0.825 > 0.017 

iii. μΔΣΛ*ΚΕ1 = μΔΣΛ*ΚΕ2. 0.001 < 0.017 

 

Άρα με βάση τους παραπάνω ελέγχους σημαντικότητας, ισχύει ότι: 

 

μΔΣΛ*ΚΕ1>μΔΣΛ*ΦΑ 

μΔΣΛ*ΚΕ1>μΔΣΛ*ΚΕ2 

 

 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδες μέσα στους τύπους ΤΣΛ δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.690 > 0.0083. 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδες μέσα στους τύπους ΑΔΛ δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.877 > 0.0083. 

 Η αλληλεπίδραση του παράγοντα ομάδες μέσα στους τύπους ΠΛΜ δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική, διότι p = 0.960 > 0.0083. 
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2.3.2 Έλεγχοι προσωδιακών χαρακτηριστικών πρωτοεκφωνημάτων. 

2.3.2.1 Αντίθεση τονικού ύψους και διάρκεια πρωτοεκφωνημάτων των ΦΑ 

Έλεγχος ΑΤΥ πρωτοεκφωνημάτων ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ.  

 

Στον Πίνακα 53 (Παράρτημα Ι) δίνονται αρχικά τα περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ 

ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ, ενώ στο Γράφημα 37 απεικονίζονται οι μέσοι όροι 

και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 37. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την 

oμάδα ΦΑ. 

 

 

 

Στον Πίνακα 54 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας της 

ΑΤΥ που πραγματοποιήθηκε με τα test Kolmogorov-Smirnov για τους τύπους ΜΦ, ΜΣΛ και 

ΔΣΛ και Shapiro-Wilk για τους τύπους ΤΣΛ, ΑΔΛ και ΠΛΜ για την ομάδα ΦΑ. Από τον Πίνακα 

54 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τους τύπους ΜΦ, 

ΜΣΛ και ΔΣΛ, διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής 0.05. 

Στον Πίνακα 55 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 
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διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για την ΑΤΥ ως προς τους τύπους για 

την ομάδα ΦΑ. 

Από τον Πίνακα 55 προκύπτει ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για την ΑΤΥ ως 

προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ, διότι η τιμή της σημαντικότητας του Levene Statistic 

είναι μικρότερη της κρίσιμης τιμής 0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές της ΑΤΥ ως προς τους 

τύπους για την ομάδα ΦΑ δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για τους τρεις από τους έξι 

τύπους και το γεγονός ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών δεν επιτρέπουν την 

εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με έναν παράγοντα.  

Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis και 

Διαμέσου (Median Test). Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της 

μεταβλητής τύποι στην μεταβλητή ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ είναι 

σημαντική, διότι Η(5) = 26.248 με p = 0.000 < 0.05, X2(5) = 14.745 με p = 0.012 < 0.05). Για 

την εύρεση των επιμέρους διαφορών, στις δυάδες των τύπων (pairwise comparisons), 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με το t-test και με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney, 

χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni.   

Οι έλεγχοι t-test έγιναν για τις συγκρίσεις των δυάδων των τύπων (pairwise 

comparisons) που είχαμε κανονικότητα και στους δύο τύπους ή στη μία από αυτές. Οι 

έλεγχοι Mann-Whitney έγιναν για τις συγκρίσεις των δυάδων τύπων (pairwise comparisons) 

που δεν είχαμε κανονικότητα και στους δύο τύπους ή στη μία από αυτές. Κατά την 

εφαρμογή της διόρθωσης Bonferroni η σημαντικότητα κάθε ελέγχου συγκρίθηκε με την τιμή 

0.05/15 = 0.0033, διότι πραγματοποιήθηκαν 15 έλεγχοι, για τους οποίους δίνονται 

παρακάτω τα αποτελέσματά τους: 

i. μΜφ = μΜΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν προέκυψε διαφορά στην κατανομή 

της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.024 > 0.0033.  

ii. μΜφ = μΔΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΦ< 

μΔΣΛ. 

iii. μΜφ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.002 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΦ< 

μΤΣΛ. 



153 
 

iv. μΜφ = μΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.060 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.001 < 

0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.001 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΦ< μΑΔΛ. 

v. μΜφ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.082 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.821 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.102 > 0.0033. 

vi. μΜΣΛ = μΔΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν προέκυψε διαφορά στην κατανομή 

της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.029 > 0.0033. 

vii. μΜΣΛ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν προέκυψε διαφορά στην κατανομή 

της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.020 > 0.0033. 

viii. μΜΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.011 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.005 > 0.0033. 

ix. μΜΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.673 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.784 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.385 > 0.0033. 

x. μΔΣΛ= μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.491 > 0.0033. 

xi. μΔΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.030 < 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.070 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.052 > 0.0033. 

xii. μΔΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.056 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.333 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.643 > 0.0033. 

xiii. μΤΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.291 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.220 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.314 > 0.0033. 

xiv. μΤΣΛ= μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.049 < 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.106 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.362 > 0.0033. 
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xv. μΑΔΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.004 < 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της ΑΤΥ ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 

0.019 > 0.0033. 

 

Έλεγχος της διάρκειας πρωτοεκφωνημάτων ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ.  

Στον Πίνακα 56 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά της διάρκειας ως 

προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ με τους αντίστοιχους μέσους όρους και τυπικές 

αποκλίσεις. Στο Γράφημα 38 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 38. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της διάρκειας ως προς τους τύπους για την 

ομάδα ΦΑ. 

 

 

Στον Πίνακα 57 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας της 

διάρκειας που πραγματοποιήθηκε με τα test Kolmogorov-Smirnov για τους τύπους ΜΦ, 

ΜΣΛ και ΔΣΛ και Shapiro-Wilk για τους τύπους ΤΣΛ, ΑΔΛ και ΠΛΜ για την ομάδα ΦΑ. Από 

τον Πίνακα 57 προκύπτει ότι τα δεδομένα ακολούθησαν κανονική κατανομή για τους 

τύπους ΜΣΛ, ΤΣΛ και ΠΛΜ, διότι οι τιμές της σημαντικότητας ήταν μεγαλύτερες της 

κρίσιμης τιμής 0.05 και δεν ακολούθησαν κανονική κατανομή για τους τύπους ΜΦ, ΔΣΛ και 
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ΑΔΛ. Στον Πίνακα 58 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 

διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το testLevene για το διάρκεια ως προς τους τύπους 

για την ομάδα ΦΑ. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 58 προέκυψε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια 

διασπορών για την διάρκεια ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ, διότι η τιμή της 

σημαντικότητας του Levene Statistic βρέθηκε στατιστικά σημαντικά μικρότερη της κρίσιμης 

τιμής 0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές της διάρκειας ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ δεν 

ακολούθησαν κανονική κατανομή για τους τρεις από τους έξι τύπους και το γεγονός ότι δεν 

υφίσταται ομοιογένεια διασπορών δεν επέτρεψαν την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς 

με έναν παράγοντα.  

Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis και 

Διαμέσου (Median Test). Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της 

μεταβλητής τύποι στην μεταβλητή διάρκεια ως προς τους τύπους, για την ομάδα ΦΑ είναι 

σημαντική, διότι Η(5) = 136.242 με p = 0.000 < 0.05, X2(5) = 99.665 με p = 0.000 < 0.05). Για 

την εύρεση των επιμέρους διαφορών, στις δυάδες των τύπων (pairwise comparisons), 

πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με το t-test και με το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney, 

χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni.  

Οι έλεγχοι t-test έγιναν για τις συγκρίσεις των δυάδων των τύπων (pairwise 

comparisons) που βρέθηκε κανονικότητα και στους δύο τύπους ή στον έναν από αυτούς. Οι 

έλεγχοι Mann-Whitney έγιναν για τις συγκρίσεις των δυάδων τύπων (pairwise comparisons) 

που δεν υπήρξε κανονικότητα και στους δύο τύπους ή στον έναν εξ αυτών. Να σημειωθεί 

ότι κατά την εφαρμογή της διόρθωσης Bonferroni η σημαντικότητα κάθε ελέγχου 

συγκρίνεται με την τιμή 0.05/15 = 0.0033, διότι πραγματοποιήθηκαν 15 έλεγχοι, οι οποίοι 

δίνονται παρακάτω με τα αποτελέσματά τους: 

i. μΜφ = μΜΣΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.059 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.238 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.011 > 0.0033. 

ii. μΜφ = μΔΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜφ< μΔΣΛ. 
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iii. μΜφ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.657 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.000 < 

0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜφ< μΤΣΛ. 

iv. μΜφ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜφ< μΑΔΛ. 

v. μΜφ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜφ< μΠΛΜ. 

vi. μΜΣΛ = μΔΣΛ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.009 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΣΛ< μΔΣΛ. 

vii. μΜΣΛ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.319 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.000 < 

0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΣΛ< μΤΣΛ. 

viii. μΜΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜΣΛ< μΑΔΛ. 

ix. μΜΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΜΣΛ< μΠΛΜ. 

x. μΔΣΛ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.352 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.002 < 

0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.001 < 0.0033. Επιπλέον, μΔΣΛ< μΤΣΛ. 

xi. μΔΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΔΣΛ< μΑΔΛ. 

xii. μΔΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.001 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΔΣΛ< μΠΛΜ. 
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xiii. μΤΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΤΣΛ< μΑΔΛ. 

xiv. μΤΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.0031 < 0.0033. Επιπλέον, μΤΣΛ< μΠΛΜ. 

xv. μΑΔΛ= μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.707 > 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.920 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 1.000 > 0.0033. 
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2.3.2.2    Αντίθεση τονικού ύψους και διάρκεια πρωτοεκφωνημάτων των ΚΕ. 

Έλεγχος ΑΤΥ πρωτοεκφωνημάτων ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ.  

Στον Πίνακα 59 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ ως προς 

τους τύπους για την ομάδα ΚΕ, ενώ στο Γράφημα 39 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 39. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την 

ομάδα ΚΕ. 

 

 

Στον Πίνακα 60 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

της ΑΤΥ που πραγματοποιήθηκε με τα test Kolmogorov-Smirnov για τους τύπους ΜΦ, ΜΣΛ, 

ΔΣΛ και ΤΣΛ και Shapiro-Wilk για τους τύπους ΑΔΛ και ΠΛΜ για την ομάδα ΚΕ. Από τον 

Πίνακα 60 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για τους τύπους 

ΜΦ, ΜΣΛ, ΔΣΛ και ΑΔΛ, διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης 

τιμής 0.05, εκτός των τύπων ΤΣΛ και ΠΛΜ των οποίων τα δεδομένα ακολουθούν κανονική 

κατανομή.  

Στον Πίνακα 61 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 

διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για την ΑΤΥ ως προς τους τύπους 
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γιατην ομάδα ΚΕ. Από τον Πίνακα 61 προκύπτει ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών για 

το ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ, διότι η τιμή της σημαντικότητας του 

LeveneStatistic είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής 0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές της ΑΤΥ ως 

προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ ακολούθησαν κανονική κατανομή για τους δύο από 

τους έξι τύπους και το γεγονός ότι υφίσταται ομοιογένεια διασπορών επέτρεψαν την 

εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με έναν παράγοντα.  

Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι η επίδραση της μεταβλητής τύποι στην 

μεταβλητή ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ είναι σημαντική, διότι F(5, 592) = 

3.531 με p = 0.004<0.05. Για την εύρεση των επιμέρους διαφορών, στις δυάδες των τύπων 

(pairwise comparisons), χρησιμοποιήθηκε η Tukey Post-Hoc Analysis. Από την Tukey Post-

Hoc Analysis προέκυψε ότι η επίδραση της μεταβλητής τύποι στην μεταβλητή ΑΤΥ οφείλεται 

στο ότι ο μέσος όρος της ΑΤΥ για τον τύπο ΜΣΛ είναι μικρότερος από τον μέσο όρο του 

τύπου ΠΛΜ για τα δεδομένα της ομάδας ΚΕ. 
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Έλεγχος της διάρκειας πρωτοεκφωνημάτων ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ.  

Στον Πίνακα 62 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα περιγραφικά στατιστικά της διάρκειας ως 

προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ, ενώ στο Γράφημα 40 απεικονίζονται οι μέσοι όροι και 

οι τυπικές αποκλίσεις. 

 

Γράφημα 40. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της διάρκειας ως προς τους τύπους για την 

ομάδα ΚΕ. 

 

Στον Πίνακα 63 (Παράρτημα Ι) δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας 

της διάρκειας που πραγματοποιήθηκε με τα test Kolmogorov-Smirnov για τους τύπους ΜΦ, 

ΜΣΛ και ΔΣΛ και Shapiro-Wilk για τους τύπους ΤΣΛ, ΑΔΛ και ΠΛΜ για την ομάδα ΚΕ. Από τον 

Πίνακα 63 προκύπτει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για όλους τους 

τύπους, διότι οι τιμές της σημαντικότητας είναι μικρότερες της κρίσιμης τιμής 0.05, εκτός 

της κατηγορίας ΠΛΜ. Στον Πίνακα 63 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου ομοιογένειας 

διασπορών που πραγματοποιήθηκε με το test Levene για την διάρκεια ως προς τους τύπους 

για την ομάδα ΚΕ. 

Από τον Πίνακα 64 (Παράρτημα Ι) προέκυψε ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών 

για την διάρκεια ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ, διότι η τιμή της σημαντικότητας 

του Levene Statistic είναι μικρότερη της κρίσιμης τιμής 0.05. Το γεγονός ότι οι τιμές της 
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διάρκειας ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ δεν ακολουθούν κανονική κατανομή για 

τη μία από τους έξι τύπους και το γεγονός ότι δεν υφίσταται ομοιογένεια διασπορών δεν 

επέτρεψαν την εφαρμογή της ανάλυσης διασποράς με έναν παράγοντα. Συνεπώς 

πραγματοποιήθηκαν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis και έλεγχος Διαμέσου 

(Median Test). Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της μεταβλητής 

τύποι στην μεταβλητή διάρκεια ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ ήταν σημαντική, 

διότι Η(5) = 216.132 με p = 0.000 < 0.05, X2(5) = 141.235 με p = 0.000 < 0.05).  

Για την εύρεση των επιμέρους διαφορών, στις δυάδες των τύπων (pairwise 

comparisons), πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με το t-test και με το μη παραμετρικό κριτήριο 

Mann-Whitney, χρησιμοποιώντας τη διόρθωση Bonferroni. Οι έλεγχοι t-test έγιναν για τις 

συγκρίσεις των δυάδων των τύπων (pairwise comparisons) που είχαμε κανονικότητα και 

στους δύο τύπους ή στον ένα εξ αυτών. Οι έλεγχοι Mann-Whitney έγιναν για τις συγκρίσεις 

των δυάδων τύπων (pairwise comparisons) που δεν είχαμε κανονικότητα και στους δύο 

τύπους ή στον ένα εξ αυτών. Κατά την εφαρμογή της διόρθωσης Bonferroni η 

σημαντικότητα κάθε ελέγχου συγκρίθηκε με την τιμή 0.05/15 = 0.0033, διότι 

πραγματοποιήθηκαν 15 έλεγχοι, για τους οποίους δίνονται παρακάτω με τα αποτελέσματά 

τους: 

i. μΜφ = μΜΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜφ> μΜΣΛ. 

ii. μΜφ = μΔΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜφ> μΔΣΛ. 

iii. μΜφ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney δεν προέκυψε διαφορά στην κατανομή 

της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.064 > 0.0033. 

iv. μΜφ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜφ< μΑΔΛ. 

v. μΜφ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.453 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.000 < 

0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι μΜφ< μΠΛΜ. 
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vi. μΜΣΛ= μΔΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜΣΛ< μΔΣΛ. 

vii. μΜΣΛ = μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜΣΛ< μΤΣΛ. 

viii. μΜΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΜΣΛ< μΑΔΛ. 

ix. μΜΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.005 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΜΣΛ< μΠΛΜ. 

x. μΔΣΛ= μΤΣΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΔΣΛ< μΤΣΛ. 

xi. μΔΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, ισχύει ότι 

μΔΣΛ< μΑΔΛ. 

xii. μΔΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.000 < 0.05) 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.000 < 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΔΣΛ< μΠΛΜ. 

xiii. μΤΣΛ = μΑΔΛ. Από τον έλεγχο Mann-Whitney προέκυψε διαφορά στην κατανομή της 

διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pM-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΤΣΛ< 

μΑΔΛ. 

xiv. μΤΣΛ = μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με ίσες διασπορές (pF-test = 0.130 > 0.05) προέκυψε 

διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-test = 0.000 < 

0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.000 < 0.0033. Επιπλέον, μΤΣΛ< μΠΛΜ.. 

xv. μΑΔΛ= μΠΛΜ. Από τον έλεγχο t-test με άνισες διασπορές (pF-test = 0.007 < 0.05) δεν 

προέκυψε διαφορά στον μέσο όρο της διάρκειας ως προς τους δύο τύπους, διότι pt-

test = 0.160 > 0.0033. Επίσης, pΜ-W = 0.564 > 0.0033. 
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2.4 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται όλα τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 

αναλυτικά στα προηγούμενα μέρη της έρευνας. Εδώ, παρουσιάζονται χωρίς στατιστική 

ανάλυση, μόνο τα τελικά συμπεράσματα όπου με βάση τον στατιστικό έλεγχο βρέθηκαν 

αξιοσημείωτες διαφορές σε σχέση με το όριο σημαντικότητας p<0.05. Έτσι, οι έλεγχοι που 

πραγματοποιήθηκαν αφορούν δύο κυρίως κατηγορίες ελέγχου. Ο ένας συγκρίσεις μεταξύ 

ομάδων (Cross-Groups Comparisons) και ο δεύτερος ενδοομαδικές συγκρίσεις (Internal-

Groups Comparisons) και για τις τρεις παραμέτρους (πλήθος εκφωνημάτων, ΑΤΥ και 

διάρκεια).  

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι που σχετίζονταν με το πλήθος των 

πρωτοεκφωνημάτων τόσο μεταξύ ΦΑ και ΚΕ, όπου τα παιδιά με ΚΕ εμφανίζονται ως μια 

ομάδα, όσο και μεταξύ ΦΑ και των δύο υποομάδων ΚΕ1 και ΚΕ2. Με βάση τα αποτελέσματα 

που σχετίζονται με το πλήθος των εκφωνημάτων δεν βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ των 

συμμετεχόντων ομάδων επί του συνόλου των εκφωνημάτων. Δηλαδή, οι μέσοι όροι του 

πλήθους των εκφωνημάτων των ομάδων ΦΑ μεΚΕ, ΚΕ1 με ΚΕ2 και ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2 

δεν έδειξαν καμία στατιστική διαφορά. 

Διαφορές όμως εντοπίστηκαν όταν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μεταξύ των ομάδων 

ως προς τις άλλες δύο παραμέτρους της ΑΤΥ και της διάρκειας. Ειδικότερα, όπως φαίνεται 

στον συνοπτικό Πίνακα 3 διαφορές εντοπίστηκαν για τα φωνήεντα των ΦΑ, των οποίων ο 

μέσος όρος τόσο ως προς το ύψος όσο και ως προς την διάρκειά τους είναι σημαντικά 

μικρότερος από τα παιδιά με ΚΕ. Η δε διάρκεια των ΔΣΛ εκφωνημάτων των ΦΑ βρέθηκε 

στατιστικά μεγαλύτερη από εκείνη των παιδιών με ΚΕ. Από την άλλη μεριά, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 3, η ΑΤΥ των ΚΕ βρέθηκε μεγαλύτερη από εκείνη των ΦΑ.    
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Πίνακας 3. Συνοπτικά αποτελέσματα ΑΤΥ και διάρκειας μεταξύ ΦΑ με ΚΕ. 

 

ΦΑ με ΚΕ 
   Τύποι 

Εκφωνημάτων ΑΤΥ 
Στατ.Διαφ. 
p<0.05 διάρκεια 

Στατ.Διαφ. 
p<0.05 

ΜΦ ΦΑ<ΚΕ ΝΑΙ* ΦΑ<ΚΕ NAI* 

ΜΣΛ ΦΑ<ΚΕ ns ΦΑ<ΚΕ ns 

ΔΣΛ ΦΑ<ΚΕ ns ΦΑ>ΚΕ NAI* 

ΤΣΛ ΦΑ>ΚΕ ns ΦΑ<ΚΕ ns 

ΑΔΛ ΦΑ>ΚΕ ns ΦΑ>ΚΕ ns 

ΠΛΜ ΦΑ<ΚΕ ΝΑΙ* ΦΑ>ΚΕ ns 
 

 Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις μεταξύ των τριών ομάδων και πάλι 

τόσο για το ύψος όσο και για την διάρκεια των εκφωνημάτων. Παρατηρώντας τον Πίνακα 4 

όσον αφορά την ΑΤΥ δεν βρέθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές, ενώ για την διάρκεια πέρα 

από την αξιοσημείωτη διαφορά των ΦΑ ως προς τις άλλες δύο ομάδες για τον τύπο των 

ΜΦ, όπου βρέθηκε ο μέσος όρος μικρότερός τους, δεν παρατηρήθηκαν άλλες στατικές 

σημαντικότητες. 

 

Πίνακας 4. Συνοπτικά αποτελέσματα ΑΤΥ και διάρκειας μεταξύ ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με ΚΕ2, ΚΕ1 με ΚΕ2.
  

 

ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με 
ΚΕ2, ΚΕ1 με ΚΕ2 

   Τύποι 
Εκφωνημάτων Αντίθεση Τον.Ύψους 

Στατ.Διαφ. 
p < 0.05 διάρκεια 

Στατ.Διαφ. 
p < 0.05 

ΜΦ ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ ns ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ ΝΑΙ ΦΑ <προς άλλες 2 

ΜΣΛ ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ ns ΚΕ2>ΚΕ1>ΦΑ ns 

ΔΣΛ ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ ns ΦΑ>ΚΕ2>ΚΕ1 ns 

ΤΣΛ ΚΕ1>ΦΑ>ΚΕ2 ns ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ ns 

ΑΔΛ ΦΑ>ΚΕ2>ΚΕ1 ns ΚΕ1>ΦΑ>ΚΕ2 ns 

ΠΛΜ ΚΕ1>ΚΕ2>ΦΑ 

NAI μόνο 
ΦΑ<ΚΕ1, 
άλλα ίδια ΦΑ>ΚΕ2>ΚΕ1 ns 

 

 

Πέρα από την παραπάνω σύγκριση που αφορούσε το πλήθος των εκφωνημάτων ως 

σύνολο σε κάθε ομάδα, αποφασίστηκε ο εσωτερικός έλεγχος και πάλι για το πλήθος αλλά 

αυτή την φορά εξετάζοντας τις τρεις ομάδες. Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 5 

βρέθηκαν σε αντίθεση με την γενική εικόνα που έδιναν αρχικά οι έλεγχοι, εσωτερικές 
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σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους τύπους των ομάδων. Δύο συμπεράσματα μπορούν να 

εξαχθούν από τις συγκρίσεις αυτές:  

1) Ότι τα ΔΣΛ αποτέλεσαν ποσοτικά το πλέον συχνό εκφώνημα των παιδιών με ΚΕ 

(Γράφημα 41).  

2) Οι ΔΣΛ δομές αποτέλεσαν την συχνότερη επιλογή για τα παιδιά της ομάδας ΚΕ1 

αφού ποσοτικά εμφανίστηκαν σημαντικά περισσότερα (p<0.017) ακόμα και σε σχέση με 

εκείνα της ομάδας ΦΑ.  

Ο αριθμός των ΔΣΛ δομών μεταξύ των ομάδων ΚΕ1 και ΚΕ2 στατιστικά εμφάνισε 

σημαντική διαφορά, υπέρ των παιδιών που έλαβαν ΚΕ <24 μήνες χρονολογικής ηλικίας 

(Πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5. Συνοπτικά αποτελέσματα του πλήθους των εκφωνημάτων από εσωτερική 

σύγκριση μεταξύ τύπων και ομάδων (σημαντικότητες μόνο). 

Ομάδα ΚΕ1 ΚΕ2 
ΦΑ με ΚΕ1, ΦΑ με 
ΚΕ2, ΚΕ1 με ΚΕ2 

 
ΔΣΛ>ΜΦ ΔΣΛ>ΜΦ ΔΣΛΚΕ1>ΔΣΛΦΑ 

 
ΔΣΛ>ΜΣΛ ΔΣΛ>ΤΣΛ ΔΣΛΚΕ1>ΔΣΛΚΕ2 

 
ΔΣΛ>ΤΣΛ ΔΣΛ>ΑΔΛ 

 

 
ΔΣΛ>ΑΔΛ ΔΣΛ>ΠΛΜ 

 

 
ΔΣΛ>ΠΛΜ 

   

Γράφημα 41. Συνοπτικά αποτελέσματα του πλήθους των εκφωνημάτων της ομάδας ΚΕ. 
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Η προτίμηση προς τις ΔΣΛ δομές παρατηρήθηκε και στην ομάδα ΦΑ όπως φαίνεται 

και στο Γράφημα 42. Παρά την μεγάλη ποσότητα ΜΣΛ πρωτοεκφωνημάτων της μορφής ΣΦ, 

οι τρεις συμμετέχοντες παρήγαγαν όπως και τα παιδιά ΚΕ περισσότερες ΔΣΛ δομές ήδη από 

τους 8 μήνες όπου άρχισαν και οι καταγραφές. Συνολικά, η ομάδα ΚΕ έδειξε ξεκάθαρη 

προτίμηση στις ΔΣΛ παραγωγές μέσα στο πρώτο έτος μετεγχειρητικά, ενώ ειδικά η ομάδα 

των νωρίτερα εμφυτευμένων παιδιών (ΚΕ1) έδειξε πως υιοθετεί αναπτυξιακά πρότυπα 

παρόμοια με των παιδιών ΦΑ, αφού εμφάνισαν ίδια προτίμηση στις ΔΣΛ παραγωγές όντας 

σε μετεγχειρητική ηλικία (0:6-1:3). Στο Γράφημα 43 παρουσιάζονται ποσοτικά ανά τύπο και 

ανά συμμετέχοντα, όλα τα είδη των εκφωνημάτων των συμμετεχόντων.      

 

Γράφημα 42. Συνοπτικά αποτελέσματα του Πλήθους των εκφωνημάτων της ομάδας ΦΑ. 

 

 

Η συνέχεια των εσωτερικών ελέγχων αφορούσε την ΑΤΥ αλλά και της διάρκειας 

χώρια σε κάθε ομάδα. Δηλαδή, αρχικά για τα παιδιά ΦΑ και τέλος ως προς την μια ομάδα 

των ΚΕ. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 επιβεβαιώθηκε πως όσο 

μεγαλύτερες ήταν οι δομές των εκφωνημάτων σε μήκος, τόσο μεγαλύτερη και η διάρκειά 

τους. Οι ΔΣΛ βρέθηκαν μεγαλύτερης διάρκειας από τα ΜΦ και τα ΜΣΛ και ούτω το καθεξής. 

Όσων αφορά την ομάδα των ΚΕ, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 παρήγαγαν στην ομιλία τους 

ΜΦ με μεγαλύτερη διάρκεια ακόμα και από τις ΜΣΛ ή και ΔΣΛ δομές κάτι που δεν 

επιβεβαιώθηκε στα ΦΑ. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα και εδώ επιβεβαίωσαν την άποψη πως 
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όσο μεγαλύτερη είναι η φωνοτακτική τους δομή τόσο αυξάνει και η διάρκειά τους, αφού οι 

ΜΣΛ βρέθηκαν μικρότερης διάρκειας από τις ΤΣΛ, από τα ΑΔΛ αλλά και από τα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα. Η ίδια τάση επιβεβαιώθηκε και στις περισσότερες δομές.  

 

Πίνακας 6. Συνοπτικά αποτελέσματα ΑΤΥ και διάρκειας των ΦΑ σε εσωτερική σύγκριση. 

ΦΑ Αντίθεση Τον.Ύψους διάρκεια 

Τύποι Εκφ. ΜΦ<ΔΣΛ ΜΦ<ΔΣΛ 

 
ΜΦ<ΤΣΛ ΜΦ<ΤΣΛ 

 
ΜΦ<ΑΔΛ ΜΦ<ΑΔΛ 

  
ΜΦ<ΠΛΜ 

  
ΜΣΛ<ΔΣΛ 

  
ΜΣΛ<ΤΣΛ 

  
ΜΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΜΣΛ<ΠΛΜ 

  
ΔΣΛ<ΤΣΛ 

  
ΔΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΔΣΛ<ΠΛΜ 

  
ΤΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΤΣΛ<ΠΛΜ 

 

Πίνακας 7. Συνοπτικά αποτελέσματα ΑΤΥ και διάρκειας των ΚΕ σε εσωτερική σύγκριση. 

ΚΕ Αντίθεση Τον.Ύψους διάρκεια 

Τύποι Εκφ. ΜΣΛ<ΠΛΜ ΜΦ>ΜΣΛ 

  
ΜΦ>ΔΣΛ 

  
ΜΦ<ΑΔΛ 

  
ΜΦ<ΠΛΜ 

  
ΜΣΛ<ΤΣΛ 

  
ΜΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΜΣΛ<ΠΛΜ 

  
ΔΣΛ<ΤΣΛ 

  
ΔΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΔΣΛ<ΠΛΜ 

  
ΤΣΛ<ΑΔΛ 

  
ΤΣΛ<ΠΛΜ 
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Γράφημα 43. Πλήθος πρωτοεκφωνημάτων ανά τύπο και συμμετέχοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AK ΓΡ Κ-ΦΑ KB KM KΡ-ΦΑ P-ΦΑ ΣΕ ΒΑ ΒΠ

Α
π

ό
λυ

το
ς 

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Π
λή

θ
ο

υ
ς

Συμμετέχοντες

Πλήθος πρωτοεκφωνημάτων ανά τύπο και 
συμμετέχοντα

ΜΦ ΜΣΛ ΔΣΛ ΤΣΛ ΑΔΛ ΠΛΜ



169 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

1.1 Συζήτηση 

 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να μελετήσει και να αναδείξει μέσα 

από την διαμήκη καταγραφή της αυθόρμητης ομιλίας νηπίων με ΚΕ, αλλά και φυσιολογικής 

ακοής (ΦΑ), τα ποσοτικά και προσωδιακά χαρακτηριστικά μέσα στο πρώτο έτος ανάπτυξης 

της ομιλίας μετεγχειρητικά. Το δε χρονικό αυτό διάστημα της ακουστικής εμπειρίας των ΚΕ 

συγκρίθηκε με αντίστοιχες παραγωγές του δεύτερου εξαμήνου χρονολογικής ηλικίας των 

νηπίων φυσιολογικής ακοής. Με βάση τον στόχο αυτό τέθηκαν, ήδη από την αρχή της 

διατριβής, τα εξής ερευνητικά ερωτήματα στα οποία απάντηση στόχευε να δώσει η 

παρούσα μελέτη: 

 

1) Ποιο το αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσωδιακών χαρακτηριστικών (αντίθεσης 

τονικού ύψους και διάρκειας) μέσα στο πρώτο έτος μετεγχειρητικά των νηπίων με 

κοχλιακά εμφυτεύματα έναντι αυτών με φυσιολογική ακοή; 

 

2) Ποια τα συμπεράσματα της ταξινόμησης (με βάση τον αριθμό των συλλαβών) του 

πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων, τόσο στα νήπια με ΚΕ όσο και σε νήπια ΦΑ, μέσα 

στο πρώτο έτος ταύτισης της ακουστικής τους εμπειρίας; 

 

Για την σύνδεση των ευρημάτων της παρούσας διατριβής με τα παραπάνω ερευνητικά 

ερωτήματα πρέπει να διαχωρίσουμε τα ευρήματα σε δύο θεματικές. Η πρώτη αφορά τα 

ευρήματα που σχετίζονται με τα προσωδιακά χαρακτηριστικά και η δεύτερη τα ποσοτικά 

της ομιλίας νηπίων. Έρευνες οι οποίες επικεντρώθηκαν σε ανάλογα φαινόμενα με την 

παρούσα μελέτη δεν εντοπίζονται πολλές, αλλά και σε αυτές εντοπίζονται πολλές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη παρούσα μελέτη.  
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Αρχικά, οι παλαιότερες έρευνες που αφορούν τα νήπια με ΚΕ σε μικρή ηλικία 

ασχολήθηκαν κυρίως με τον ΧΕΦ (Fourakis, Geers & Tobey, 1993· Horga & Liker, 2006· Tobey 

κ.ά., 1995) και την τεμαχιακή ακρίβεια των παραγωγών τους (ειδικά για τα τριβόμενα και 

πλευρικά σύμφωνα) (Baudonck κ.ά., 2010· Scarbel, Vilain, Loevenbruck & Sebastien, 2012), 

καθώς και τις τιμές των διαμορφωτών των φωνηέντων (Horga & Liker, 2006). Έρευνες που 

αφορούν την παραγωγή των φωνηέντων σε ΚΕ είναι και αυτές των Löfqvist κ.ά. (2010) και 

Horga και Liker (2006) αλλά διαφέρουν στο ότι μελετούν πληθυσμό με 5 έτη ακουστικής 

εμπειρίας και εστιάζουν σε ευρήματα των διαμορφωτών, αφού υποστήριξαν πως οι 

συμμετέχοντες με κοχλιακά, έχουν μικρότερες τιμές στους διαμορφωτές F1-F2 από τους 

συμμετέχοντες τυπικής ανάπτυξης. Από την άλλη μεριά, άλλες ομάδες ερευνητών βρήκαν 

ανώτερη τιμή της F2 για τους ΚΕ από τους ΦΑ (Baudonck κ.ά., 2011). 

 

Προσωδιακά χαρακτηριστικά της ΑΤΥ και της Διάρκειας 

Η ανάγκη μελέτης των υπερτεμαχιακών χαρακτηριστικών τονίστηκε από τους Ertmer κ.ά. 

(2007), οι οποίοι σημείωσαν την ανάγκη μελέτης των χαρακτηριστικών αυτών της 

προγλωσσικής ομιλίας ώστε να δοθεί έτσι μια πληρέστερη εικόνα των αρχικών 

αναπτυξιακών σταδίων που ταξινομούν την ανάπτυξη της ομιλίας. Όσον αφορά λοιπόν το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα για την επίδοση των συμμετεχόντων στα υπερτεμαχιακά 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά μελετήθηκαν μέσω της ΑΤΥ αλλά και της διάρκειας των 

πρωτοεκφωνημάτων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η έρευνα έδωσε κάποια 

σημαντικά ευρήματα που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά αναλυτικότερα παρακάτω. Θα 

αναφερθούν τα ευρήματα με βάση τη στατιστική ανάλυση για τον έλεγχο διαφορών 

(p<0.05).  

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, δεν 

εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις περισσότερες των συγκρίσεων ανάμεσα 

στους πρωτοεκφωνηματικούς τύπους, όσων αφορά τις αντιθέσειςτου τονικού ύψους (ΑΤΥ) 

και της διάρκειας μεταξύ των ΚΕ και των ΦΑ. Τα ίδια ευρήματα βρέθηκαν και όταν η 

ανάλυση διαχώρισε την ομάδα των ΚΕ, με βάση την χρονολογική ηλικία λήψης του ΚΕ, 

δηλαδή πριν ή μετά τους 24 μήνες για διαφορετικές βέβαια περιόδους της μετεγχειρητικής 

ηλικίας.  
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Οι μόνες σημαντικές διαφορές που εντοπίστηκαν στην παρούσα διατριβή για την ΑΤΥ 

και την διάρκεια των νηπίων φυσιολογικής ακοής και των νηπίων αντίστοιχα με κοχλιακά 

εμφυτεύματα, αφορούσαν: 

 

α) το μέσο όρο της ΑΤΥ των μεμονωμένων φωνηέντων των νηπίων φυσιολογικής ακοής 

που βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο 

των νηπίων με κοχλιακά, 

β)  το μέσο όρο της διάρκειας των μεμονωμένων φωνηέντων των νηπίων τυπικής 

ανάπτυξης που βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερος από τον  

αντίστοιχο μέσο όρο των νηπίων με κοχλιακά,  

γ)  το μέσο όρο της διάρκειας των ΔΣΛ των νηπίων φυσιολογικής ακοής, ο  

οποίος βρέθηκε να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των νηπίων με 

κοχλιακά, 

δ) το μέσο όρο της ΑΤΥ των νηπίων φυσιολογικής ακοής, όπου βρέθηκε να είναι 

σημαντικά μικρότερος από τον αντίστοιχο των νηπίων με κοχλιακά στα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα.   

 

Για τις παρατηρήσεις αυτές που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας διατριβής δεν υπάρχει πληθώρα αντίστοιχων δεδομένων ώστε να συγκριθούν με 

πορίσματα άλλων μελετών. Παρόλα αυτά παρακάτω παρουσιάζονται μελέτες των οποίων 

κάποιες πτυχές των αποτελεσμάτων τους συγκρίνονται με τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Έτσι, οι VanDam, Ide-Helvie και Moeller 

(2011) μελέτησαν την διάρκεια των φωνηέντων 12 παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 8 

παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα σε ηλικία 4 και 5 ετών. Οι συμμετέχοντες με τα κοχλιακά 

έλαβαν το εμφύτευμα κατά μέσο όρο σε ηλικία 21 μηνών και είχαν  ήδη ακουστική εμπειρία 

7-35 μηνών. Τα τρία από τα παιδιά με τα εμφυτεύματα ήταν και αμφοτερόπλευροι λήπτες. 

Για να καταγράψουν τις παραγωγές χρησιμοποίησαν λέξεις-στόχους μέσα από τη λίστα 

Children’s Speech Intelligibility Test (Kent, Miolo & Bloedel, 1992). Οι λέξεις ήταν κατάλληλες 

για την ηλικία και περιείχαν τα φωνήεντα στόχους /u, i, α, æ/. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, 

πως όσο μικρότερη η χρονολογική ηλικία, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια των φωνηέντων και 

για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Η ομάδα με τα εμφυτεύματα εμφάνισε μεγαλύτερο 

μέσο όρο διάρκειας των φωνηέντων από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης στην ηλικία αυτή και 
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παρόμοια διάρκεια των φωνηέντων με αυτή των βαρήκοων παιδιών της μελέτης. Το εύρημα 

αυτό έρχεται σε συμφωνία με την παρούσα έρευνα, παρόλο που η δεύτερη αφορούσε 

νήπια με κοχλιακά εμφυτεύματα με μικρότερη ακουστική εμπειρία. Δηλαδή, στη παρούσα 

μελέτη, η διάρκεια των μεμονωμένων φωνηέντων των συμμετεχόντων με κοχλιακά 

εμφυτεύματα βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των συμμετεχόντων τυπικής 

ανάπτυξης. Το εύρημα αυτό ενισχύεται στη παρούσα μελέτη διότι, ακόμα και όταν η ομάδα 

των κοχλιακών διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους ομάδες (ΚΕ1 και ΚΕ2), πάλι βρέθηκε 

σημαντική διαφορά υπέρ της μεγαλύτερης διάρκειας των φωνηέντων των δύο ομάδων 

κοχλιακών εμφυτευμάτων σε σύγκριση με τα φωνήεντα των νηπίων τυπικής ανάπτυξης 

(όπου p<0.017). Μάλιστα ο μεγαλύτερος μέσος όρος της διάρκειας που εντοπίστηκε 

εποπτικά για την νωρίτερα εμφυτευμένη ομάδα (ΚΕ1) εις βάρος των μεγαλύτερων 

χρονολογικά εμφυτευμένων νηπίων (ΚΕ2), βρίσκεται σε συμφωνία και με τους Smith (1992) 

και Smith, Sugarman και Long (1983). Ειδικότερα, ο Smith στην έρευνά του για την τυπική 

ανάπτυξη, αφού πρώτα τόνισε βρισκόμενος σε συμφωνία με τους Flege και Brown (1982), 

την σημασία της μελέτης της διάρκειας των παραγωγών λόγω της συσχέτισής τους με την 

νευροκινητική ωρίμανση, τόνισε πως η διάρκεια των παραγόμενων εκφωνημάτων 

μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Σε ανάλογο συμπέρασμα περί της μείωσης της 

διάρκειας των φωνημάτων, των συλλαβών αλλά και των φράσεων κατέληξαν και οι Kent και 

Forner (1980).   

Συνεπώς, η παρούσα μελέτη καταλήγοντας στο συμπέρασμα της μεγάλης διάρκειας των 

μεμονωμένων φωνηέντων για τα νήπια που λαμβάνουν κοχλιακό εμφύτευμα πριν τους 24 

μήνες, επέκτεινε το εύρημα όχι μόνο στην τυπική αλλά και στην διαταραγμένη ομιλία των 

παιδιών με κοχλιακά εμφυτεύματα.  Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η διάρκεια 

των πρωτοεκφωνημάτων δεν ήταν συστηματικά μεγαλύτερη στα παιδιά με ΚΕ από ότι στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης για όλους τους τύπους των πρωτοεκφωνημάτων και η διάρκεια 

των φωνηέντων στους τύπους των πρωτοεκφωνημάτων που αποτελούνταν από συλλαβές 

δεν μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα προκειμένου να εξαχθούν περισσότερα 

συμπεράσματα.   

Οι Uchanski και Geers (2003) βρήκαν επίσης σε ομάδα με κοχλιακά εμφυτεύματα (8-9 

ετών) μεγαλύτερη διάρκεια των φωνηέντων από τα παιδιά τυπικής όταν τα φωνήεντα 

συνοδεύονταν από σύμφωνα (λέξεις ΣΦΣ) , ενώ οι Neumeyer, Harrington και Draxler (2010) 

για την Γερμανική γλώσσα σημείωσαν μεγαλύτερη διάρκεια και στα ΜΦ των 
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συμμετεχόντων με κοχλιακό εμφύτευμα από την ομάδα τυπικής ανάπτυξης και ειδικά στα 

/e ː/, /i ː/. Οι δε Pisoni και Geers (2000) μάλιστα, αναφέρουν και αυτοί μεγαλύτερη διάρκεια 

των εκφωνημάτων για τους συμμετέχοντες με κοχλιακά έναντι των συμμετεχόντων τυπικής 

ανάπτυξης. Αντίστοιχη μελέτη για την διάρκεια των φωνηέντων έκαναν για την ελληνική 

γλώσσα και οι Nicolaidis και Sfakianaki (2007), οι οποίες όμως μελέτησαν σε φυσιολογικούς 

ενήλικες αλλά και σε αντίστοιχη ομάδα ενηλίκων με προβλήματα ακοής χωρίς όμως 

κοχλιακά εμφυτεύματα, την διάρκεια των φωνηέντων και όχι μεμονωμένα, αλλά στη 

φωνοτακτική δομή /'pVCV/. Με βάση τα αποτελέσματά τους, οι βαρήκοοι/κωφοί ενήλικες 

είχαν μεγαλύτερη διάρκεια στα φωνήεντά τους (p<0.0001) και μάλιστα οι γυναίκες 

συμμετέχοντες, φάνηκε ότι παρήγαγαν πιο μακρά φωνήεντα. Σημείωσαν και αυτοί, πως έχει 

γίνει πολύ λίγη έρευνα στην ομιλία ατόμων με προβλήματα ακοής, σε άλλες γλώσσες εκτός 

της Αγγλικής και πως οι έρευνες αυτής της μορφής, συμβάλλουν τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε κλινικό επίπεδο στη μελέτη της φωνητικής/φωνολογίας των διαφόρων γλωσσών. 

Σχετικότερη συγκριτικά μελέτη που σχετίζεται με το τονικό ύψος και την διάρκεια των 

φωνηέντων των ΚΕ είναι και η έρευνα των Hide κ.ά. (2007) παρόλο που και πάλι 

εντοπίζονται διαφορές σε σύγκριση με την παρούσα. Η έρευνα αυτή εστίασε στην 

ακουστική ανάλυση προσωδιακών παραμέτρων (f0, ΑΤΥ ως προς κατεύθυνση–ανοδική, 

καθοδική ή σταθερή- και βαθμό αντίθεσης τονικού ύψους καθώς και τη διάρκεια) των 

φωνηέντων μόνο, μέσα σε ΔΣΛ αυθόρμητες παραγωγές πρωτοεκφωνημάτων κατά το στάδιο 

του βαβίσματος (έλαβαν ΚΕ μεταξύ 5 και 20 μηνών). Συνέκριναν έτσι, τις επιδόσεις των 

νηπίων με κοχλιακά εμφυτεύματα ως προς τα παραπάνω υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά 

των φωνηέντων με τα αντίστοιχα τυπικής ανάπτυξης ανάλογης ακουστικής εμπειρίας. Λίγες 

διαφορές εντοπίστηκαν σε υπερτεμαχιακό επίπεδο δείχνοντας πως το ΚΕ ήδη από το 

προγλωσσικό επίπεδο συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών αυτών.  

Ειδικότερα, στατιστική διαφορά εντοπίστηκε στο βαθμό αλλαγής του τονικού ύψους 

(degree of pitch change) που ήταν και η μόνη παράμετρος που διαφοροποιούνταν ανάμεσα 

στις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Έτσι, εντόπισαν μεγάλες διακυμάνσεις του τονικού ύψους 

με τη πάροδο του χρόνου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (έως το στάδιο 10 λέξεων), ενώ 

αυτό δεν επιβεβαιώθηκε για τα παιδιά με κοχλιακό εμφύτευμα κατά το στάδιο εμφάνισης 

δέκα διαφορετικών λεκτικών τύπων (που ορίστηκε ως τελικό στάδιο του βαβίσματος). Τα 

παιδιά με τα κοχλιακά τόσο στο αρχικό στάδιο βαβίσματος όσο και στο τελικό δεν έδειξαν 

σημαντικές διακυμάνσεις του τονικού ύψους με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, η διάρκεια 
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των φωνηέντων σε αρχική θέση των ΔΣΛ δομών βρέθηκε μικρότερη από την αντίστοιχη των 

φωνηέντων σε τελική θέση και για τις δύο ομάδες συμμετεχόντων. Η διάρκεια μάλιστα των 

αρχικών φωνηέντων στις ΔΣΛ δομές της ομάδας τυπικής ανάπτυξης, μειώνονταν όσο 

αυξάνονταν η χρονολογική ηλικία. Το ίδιο εντοπίστηκε και για τα νήπια με κοχλιακά 

εμφυτεύματα, όμως μόνο σαν τάση, χωρίς να επιβεβαιωθεί δηλαδή στατιστικά.   

Διαφορές όμως δεν βρέθηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες και για τη παράμετρο της 

κατεύθυνσης της καμπύλης του τονικού ύψους (direction of pitch change), καταλήγοντας 

πως για τα νήπια με κοχλιακά εμφυτεύματα ο χειρισμός του τονικού ύψους (όπως 

μελετήθηκε μέσα από τη παράμετρο της κατεύθυνσης –ανοδική, καθοδική ή σταθερή) 

βρίσκεται ήδη από το προγλωσσικό στάδιο στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των νηπίων τυπικής 

ανάπτυξης σε αντίθεση με νήπια που έχουν προβλήματα ακοής με ακουστικά βαρηκοΐας. 

Παρόλα αυτά, σημείωσαν την προτίμηση των νηπίων με κοχλιακά σε «σταθερά» (χωρίς 

διακύμανση fo) φωνήεντα στο αρχικό στάδιο του βαβίσματος μια τάση που εξαφανίστηκε 

με την πάροδο του χρόνου έως το τελικό στάδιο βαβίσματος. Η αρχική αυτή προτίμηση που 

σημείωσαν οι Hide κ.ά. (2007) στο αρχικό στάδιο του βαβίσματος για παραγωγές 

φωνηέντων χωρίς μεγάλη διακύμανση έρχεται σε αντίθεση με τη παρούσα μελέτη η οποία 

εντόπισε μεγάλες διακυμάνσεις Fo στις αυθόρμητες παραγωγές των μεμονωμένων 

φωνηέντων των νηπίων με κοχλιακά εμφυτεύματα. Βέβαια όπως σημείωσαν και οι ίδιοι, η 

προτίμηση αυτή εξαφανίστηκε όταν τα νήπια έφθασαν στο τελικό στάδιο βαβίσματος, όπου 

τα νήπια του δείγματός τους έδειξαν ίδια προτίμηση με τα νήπια της παρούσας μελέτης σε 

φωνήεντα με μεγάλη διακύμανσηfo. Μάλιστα οι διακυμάνσεις της αντίθεσης του τονικού 

ύψους στη παρούσα μελέτη εντοπίστηκαν και για το πρωτοφωνηματικό τύπο των ΠΛΜ 

δομών σε σύγκριση πάντα με τα νήπια τυπικής ανάπτυξης, που θεωρείται ότι ανήκει στο 

τελικό στάδιο του βαβίσματος.  

Το εύρημα της μεγάλης διακύμανσης του τονικού ύψους των ΠΛΜ στη παρούσα μελέτη, 

εντοπίστηκε ακόμα και όταν η ομάδα των κοχλιακών χωρίστηκε σε δύο ομάδες με γνώμονα 

την ηλικία εμφύτευσης, όπου εντοπίστηκε διαφορά ανάμεσα στις ομάδες φυσιολογικής 

ακοής και την νωρίτερα εμφυτευμένη ομάδα συμμετεχόντων (ΚΕ1) μόνο. Σημειώθηκε έτσι, 

η χρήση ακόμη μεγαλύτερης διακύμανσης της αντίθεσης του τονικού ύψους στα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα των νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα που το έλαβαν πριν τους 24 μήνες 

χρονολογικής ηλικίας συγκριτικά με αυτά που εμφυτεύθηκαν αργότερα. 
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Στην έρευνα αυτή των Hide κ.ά. (2007), οι μεταβλητές της ακουστικής εμπειρίας ή της 

ηλικίας εμφύτευσης δεν φάνηκε να διαδραματίζουν κάποιο θετικό ρόλο στις διακυμάνσεις 

των τιμών του τονικού ύψους. Αυτή είναι μια παρατήρηση η οποία έρχεται σε αντίθεση 

τόσο με τη παρούσα μελέτη όσο και με τους Snow και Ertmer (2009). Οι Snow και Ertmer 

(2009) υποστήριξαν πως οι παράγοντες της ακουστικής εμπειρίας και χρονολογικής ηλικίας 

επηρεάζουν το επίπεδο της καμπύλης του τονικού ύψους, αφού έδειξαν πως κατά τους δύο 

πρώτους μήνες ακουστικής εμπειρίας επηρεάζονται οι τιμές του τονικού ύψους ανάλογα με 

την χρονολογική ηλικία. Έτσι, οι νεότεροι χρονολογικά συμμετέχοντες με κοχλιακά 

εμφυτεύματα έδειξαν μια αύξηση του εύρους των τιμών του τονικού ύψους, ενώ οι 

μεγαλύτεροι χρονολογικά μια μείωση. Μάλιστα σημείωσαν πως τα νήπια μεγαλύτερης 

χρονολογικής ηλικίας με κοχλιακά εμφυτεύματα (24-36 μηνών) φάνηκε πως ωφελούνται 

περισσότερο από τα αντίστοιχα νήπια μικρότερης χρονολογικής ηλικίας (9-24 μηνών) και 

πρότειναν πως για να είναι στο ίδιο επίπεδο τιμών τονικού  ύψους οι δύο ομάδες (τυπικής 

και κοχλιακής εμφύτευσης), πρέπει η επίδραση της ακουστικής εμπειρίας να υπολογίζεται 2 

1/2 φορές περισσότερο από την επίδραση της χρονολογικής ηλικίας.     

Όσων αφορά τα ευρήματα στην παρούσα διατριβή, παρόλο που δεν εντοπίστηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά  για την ΑΤΥ μεταξύ των τριών ομάδων ΦΑ, ΚΕ1 και ΚΕ2 

(παρά μόνο για τα ΠΛΜ πρωτοεκφωνήματα και ειδικότερα μεταξύ της ΦΑ και ΚΕ1, ενώ 

μόνο εποπτικά για τα ΜΦ), η ομάδα ΚΕ1 είχε εποπτικά (γραφικά) μεγαλύτερες τιμές (μέσοι 

όροι) της ΑΤΥ από τις άλλες δύο ομάδες (εκτός από τα ΑΔΛ). Το εύρημα αυτό καταρχήν είναι 

σύμφωνο με το εύρημα των Snow και Ertmer (2009) και έδειξε πως η νωρίτερα 

εμφυτευμένη ομάδα (ΚΕ1) υιοθετεί χαρακτηριστικά ανώριμου λόγου καθώς ήταν 

μικρότερης χρονολογικής ηλικίας.  

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως στη παιδική ομιλία εμφανίζονται μεγαλύτερες 

φασματικές διακυμάνσεις τόσο του τονικού ύψους όσο και των συχνοτήτων των 

διαμορφωτών, οι οποίες μειώνονται με τη πάροδο του χρόνου φθάνοντας μάλιστα στο 

κατώτερο όριο διακυμάνσεών τους στις ηλικίες 10-12 ετών (Eguchi & Hirsh, 1969· Kent, 

1976· Smith, 1992· Smith, Kenney & Hussain, 1995). Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας συνάδουν με το συμπέρασμα των Snow και Ertmer (2009), οι οποίοι 

υποστήριξαν πως τα παιδιά μικρής χρονολογικής ηλικίας με κοχλιακά εμφυτεύματα 

εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα επιδόσεων στον επιτονισμό με τα νήπια φυσιολογικής 

ακοής.  
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Να σημειωθεί ότι η επίδοση των δύο ομάδων με κοχλιακά εμφυτεύματα της παρούσας 

έρευνας  (ΚΕ1 και ΚΕ2) δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί στο γεγονός της διαφορετικής 

χρονικής περιόδου κατά την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα κάθε ομάδας. Κι αυτό διότι σε 

αυτή τη περίπτωση θα περιμέναμε ότι η ομάδα (ΚΕ1) –με περίοδο συλλογής δεδομένων 0:6-

1:3 μηνών μετά τη λήψη του εμφυτεύματος – θα εμφάνιζε πιο ώριμη ομιλία από την ομάδα 

νηπίων ΚΕ2, για την οποία συλλέχθηκαν δεδομένα για τη περίοδο 0:0-0:7 μήνες 

μετεγχειρητικά. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι η υψηλότερη επίδοση των μεγαλύτερων 

νηπίων αν και καταγεγραμμένη κατά το πρώτο εξάμηνο μετεγχειρητικά, οφείλεται σε 

παράγοντες ωρίμανσης οι οποίοι πιθανώς να επιτύχουν την ανάπτυξη της ομιλίας μετά την 

εμφύτευση στη πρώιμη σχολική ηλικία. Να σημειωθεί ότι η ομάδα μικρότερης χρονολογικής 

ηλικίας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει σημαντικά την ΚΕ2 ούτε στο δεύτερο εξάμηνο του 

πρώτου έτους.  

Επίσης και οι Snow και Ertmer (2012) αναφέρουν ένα προβάδισμα των μεγαλύτερων 

χρονολογικά νηπίων με ΚΕ (λήψη ΚΕ> 24 μηνών), καθόλη την διάρκεια του πρώτου έτους 

μετεγχειρητικά, όσων αφορά πάντα τις αντιθέσεις του τονικού ύψους. Οι αντιθέσεις τονικού 

ύψους μειώνονταν με την πάροδο του χρόνου στα μεγαλύτερα χρονολογικά νήπια με ΚΕ, 

όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και στα νήπια με ΦΑ. Η συγκεκριμένη όμως μελέτη τους 

εστίασε μόνο σε μονοσύλλαβες παραγωγές (Φ, ΣΦ, ΣΦΣ, ΦΣ), χωρίς να δίνει τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα, μέσω ακουστικής ανάλυσης, για συνθετότερες δομές όπως του 

ποικιλόμορφου βαβίσματος. Έτσι, τόνισαν πως τα νήπια που εμφυτεύτηκαν μετά τους 24 

μήνες χρονολογικής ηλικίας, έδειξαν επιδόσεις διαχείρισης του επιτονισμού αντίστοιχες των 

νηπίων φυσιολογικής ακοής και καλύτερες των νωρίτερα εμφυτευμένων νηπίων.  

 Αναλυτικότερα, πέρα από τις προσωδιακές παραμέτρους της διάρκειας και του τονικού 

ύψους της μελέτης των Snow και Ertmer (2009), οι ερευνητές αυτοί παράλληλα 

αξιολόγησαν την επίδραση της ηλικίας εμφύτευσης και της ακουστικής εμπειρίας στα 

προσωδιακά αυτά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, για την κατάκτηση του επιτονισμού με 6 

νήπια που έλαβαν ΚΕ πριν τα 3  (τα 3 έλαβαν ΚΕ πριν τα 2 έτη χρονολογικής ηλικίας και τα 

άλλα 3 μετά), μελέτησαν την αυθόρμητη ομιλία που ταξινομήθηκε σε τρία επίπεδα μέσα 

από αλληλεπίδραση με τους γονείς. Το πρώτο αφορούσε Φ (αλλά συμπεριέλαβαν και ΣΦ με 

Σ γλωττιδικά σύμφωνα), το δεύτερο ΣΦ δομές και το τρίτο ΣΦΣ δομές. Μετρήθηκε η 

διάρκεια των πρωτοεκφωνημάτων (μέσω φίλτρου ευρέως φάσματος) αυτών, καθώς και το 

τονικόύψος μέσω αλγόριθμου (με το σύστημα ανάλυσης σήματος Computerized Speech 
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Laboratory της Pentax-Kay Elemetrics). Αν η μέγιστη τιμή του ύψους ήταν πριν από την 

ελάχιστη στην καμπύλη θεωρούνταν πτωτική η πορεία, ενώ ανοδική αν η μέγιστη τιμή 

έπονταν της μικρότερης. Τα αποτελέσματα αφού πρώτα συγκρίθηκαν με την τυπική 

ανάπτυξη και τα οποία σχετίζονται με τις παραμέτρους της παρούσας έρευνας, έδειξαν 

αφενός ότι οι συμμετέχοντες με κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν ανάπτυξη παρόμοια με τους 

ΦΑ, αφού η καμπύλη του τονικού ύψους εμφάνισε τιμές αντίστοιχες με ανώτερα 

αναπτυξιακά στάδια, ταχύτερα για τους μεγαλύτερους χρονολογικά ΚΕ σε σύγκριση με τα 

μικρότερα ΚΕ, μετά από 2 μήνες χρήσης. Συνεπώς, ακόμα και χωρίς ακουστικά ερεθίσματα 

γνωστικοί παράγοντες αναπτύσσονται πιο πολύ λόγω της ηλικίας και άρα είναι πιο έτοιμα 

τα νήπια μεγαλύτερης ηλικίας (24-36 μηνών) να ωφεληθούν από την εμφύτευση.  

Ανάλογα υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά με τη παρούσα έρευνα, μελέτησαν και οι 

Lenden και Flipsen (2007). Η έρευνά τους επικεντρωμένη σε νήπια μικρής χρονολογικά 

ηλικίας (εμφυτευμένα έως 3 ετών και με 18 μήνες ακουστικής εμπειρίας στην έναρξη της 

έρευνας) έδειξε πως δυσκολίες εντοπίστηκαν στον δυναμικό τόνο και στην ποιότητα 

αντήχησης, στο ρυθμό, στην ηχηρότητα και στην λαρυγγική ποιότητα. Δυσκολίες όμως δεν 

εμφανίστηκαν στο τονικό ύψος και στη φραστικότητα.  

Τα συμπεράσματα αυτά, όπως αναδείχθηκαν από τις παραπάνω μελέτες έδειξαν πως 

ειδικά η προσωδία (μέσα από τα παραπάνω τουλάχιστον υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά 

της) είναι ένας τομέας που ωφελείται μεν από την εμφύτευση αλλά ταυτόχρονα 

αναπτύσσεται σε αρχικά στάδια τουλάχιστον ανεξάρτητα από αυτή, λόγω ωρίμανσης του 

μηχανισμού ομιλίας. Σε σύγκριση με την παρούσα βέβαια διατριβή εντοπίζονται και κάποιες 

διαφορές όχι τόσο στα ευρήματα όσο στη μεθοδολογία των ερευνών αυτών. Καταρχήν 

υπάρχει συμφωνία στο ότι το τονικό ύψος δεν αποτελεί παράγοντα δυσκολίας για τα νήπια 

με κοχλιακά εμφυτεύματα. Κι αυτό διότι υπήρξαν λίγες διαφορές ανάμεσα σε νήπια με 

εμφυτεύματα σε σύγκριση με τα φυσιολογικής ακοής και επιπλέον, οι διαφορές που 

εντοπίστηκαν στις επιμέρους δομές, δηλαδή στα φωνήεντα και στα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα είχαν τον χαρακτήρα της πρώιμης ομιλίας για τα νήπια με κοχλιακό, 

καθώς διέπονταν από μεγαλύτερο εύρος ΑΤΥ σε σύγκριση με τα νήπια φυσιολογικής ακοής.  

Η παραπάνω διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην έρευνα των Lenden και Flipsen (2007) 

ίσως διότι οι συμμετέχοντες είχαν μέσο όρο χρονολογικής ηλικίας τα 5 έτη και το λιγότερο 

18 μήνες ακουστικής εμπειρίας. Από την άλλη μεριά, στη παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 

νήπια με κοχλιακά εμφυτεύματα, όπου η χρονολογική ηλικία κατά την έναρξη των 
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καταγραφών ήταν από 1:10 έως τα 4:0 έτη. Η δε ακουστική τους εμπειρία ήταν το πρώτο 

έτος μετεγχειρητικά, καθιστώντας τα δεδομένα της παρούσας πρωιμότερα αυτών των 

Lenden και Flipsen (2007), μιας και οι τελευταίοι είχαν τονίσει την ανάγκη διεξαγωγής 

μελετών με δεδομένα από ΚΕ χαμηλότερης ηλικίας και εμπειρίας.  

Ήδη από το 1991 οι Tobey και συνεργάτες είχαν διατυπώσει την άποψη πως τα 

προσωδιακά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΚΕ φαίνεται ότι ωφελούνται ιδιαίτερα μετά 

τον πρώτο χρόνο ακουστικής εμπειρίας. Όμως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

έδειξαν ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο εμπειρίας, τα νήπια με ΚΕ έχουν ωφεληθεί σε σχέση 

με τα αντίστοιχα προσωδιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας νηπίων φυσιολογικής ακοής και 

ανάπτυξης. Ενώ και τα νήπια που εμφυτεύθηκαν μετά τους 24 μήνες έδειξαν πολύ υψηλά 

επίπεδα απόδοσης στη παρούσα μελέτη μιας και δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ούτε για την αντίθεση του τονικού ύψους, αλλά ούτε και για την διάρκεια.  

Τονίζεται έτσι, η σημασία γνωστικών παραγόντων και παραγόντων ωρίμανσης που 

φαίνεται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις αυτών των συμμετεχόντων. Θα 

πρέπει βέβαια να τονιστεί και το γεγονός της διαφορετικής μετεγχειρητικής περιόδου κατά 

την οποία αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της ομιλίας αυτών των ομάδων με κοχλιακό 

εμφύτευμα. Θα ήταν χρησιμότερη μια ταύτιση των περιόδων της ακουστικής εμπειρίας και 

για τις δύο ομάδες, παρόλο που δεν κατέστη δυνατό στη παρούσα μελέτη. Για τον λόγο 

αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα πορίσματα της μελέτης αυτής αφορούν την 

σύγχρονη τεχνολογία της κοχλιακής εμφύτευσης. 

 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας των νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα και  

νηπίων φυσιολογικής ακοής. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής προέκυψαν δεδομένα 

και για την ποσοτική επίδοση των συμμετεχόντων, όπως αυτά καταγράφηκαν, αναλύθηκαν 

και ταξινομήθηκαν με βάση τον αριθμό των συλλαβών των πρωτοεκφωνημάτων. Η μελέτη 

των ποσοτικών χαρακτηριστικών των πρωτοεκφωνημάτων των συμμετεχόντων σχετίζεται με 

το δεύτερο βασικό ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην παρούσα διατριβή. Η σύγκριση 

μεταξύ των ομάδων των συμμετεχόντων, δηλαδή μεταξύ των ΦΑ-ΚΕ, ΚΕ1-ΚΕ2, ΦΑ-ΚΕ1-ΚΕ2 

έδειξε πως ο μέσος όρος των πρωτοεκφωνημάτων είναι ίδιος και για τις τρεις ομάδες 

(p>0.05). Το πλήθος και τα ποσοστά που αντιστοιχούν στον αριθμό κάθε Ομάδας 

απεικονίζονται στο Πίνακα 12 του Παραρτήματος Ι.  



179 
 

Η παραπάνω διαδικασία συγκρίσεων μεταξύ των Ομάδων αποτέλεσε το αρχικό βήμα για 

την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και το οποίο δεν αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Η έρευνα προχώρησε σε ένα δεύτερο βήμα μέσω αναλύσεων από 

εσωτερικές συγκρίσεις κάθε Ομάδας μεταξύ των πρωτοεκφωνημάτων κάθε υπο-τύπου. Η 

σύγκριση αυτή αποκάλυψε πως οι ΔΣΛ δομές είναι το πλέον συχνό πρωτοεκφώνημα των 

ΚΕ1 και ΚΕ2 (βρέθηκε και στατιστική σημαντικότητα), ενώ εποπτικά μόνο βρέθηκε 

προτίμηση προς τις δομές αυτές για τους ΦΑ. Μάλιστα οι ΔΣΛ των ΚΕ1 βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικά περισσότερες, τόσο από τις ΔΣΛ των ΚΕ2 όσο και των ΦΑ (p<0.017). Ειδικότερα, 

για την Ομάδα ΚΕ1 τα ΔΣΛ πρωτοεκφωνήματα αποτελούν τη πλέον συχνή παραγωγή κατά 

την μετεγχειρητική ηλικία 0:6-1:3., ενώ για την Ομάδα ΚΕ2 είναι η πλέον συχνή παραγωγή 

κατά την μετεγχειρητική ηλικία 0:0-0:7. Επίσης, αν και τα ΔΣΛ των ΚΕ2 βρέθηκαν ποσοτικά 

περισσότερα από εκείνα των νηπίων ΦΑ, η διαφορά αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικά 

(p>0.0017). Γενικά, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε μεγάλη μεταβλητότητα λόγω του 

ομιλητή. 

Συνεπώς με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης για την ομιλία των ελληνόπουλων 

με κοχλιακό εμφύτευμα, τα νήπια με κοχλιακά του παρόντος δείγματος έδειξαν ξεκάθαρη 

προτίμηση στις ΔΣΛ δομές καλύπτοντας αναπτυξιακά το πρώτο μετεγχειρητικό έτος που 

αντιστοιχεί με το πρώτο έτος ακουστικής εμπειρίας.  Επιπρόσθετα, η άμεση εμφάνιση των 

συλλαβικών τύπων ΣΦ από την αρχή των σταδίων προγλωσσικής ανάπτυξης των ΚΕ2 

(εμφυτευόμενοι >24 μήνες χρονολογικής ηλικίας) συμβαδίζει με άλλες έρευνες (Schauwers 

κ.ά., 2008· Snow & Ertmer, 2009) που τόνισαν πως η προϋπάρχουσα ικανότητα (παράγοντες 

ωρίμανσης-αναπτυξιακή ετοιμότητα) αυτών των παιδιών, να παράξουν ΣΦ 

πρωτοεκφωνήματα, εμφανίζεταιή διατηρείται μόλις λάβουν τα πρώτα ακουστικά 

ερεθίσματα, μέσω του ΚΕ. Βέβαια, στην παρούσα έρευνα δεν υπάρχουν ευρήματα πριν από 

την ΚΕ ώστε να μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Εναλλακτικά, είναι 

δυνατόν να υποτεθεί ότι η παραγωγή των συλλαβικών τύπων ΣΦ προϋπήρχε πριν από την 

ΚΕ. 

Όσων αφορά δε τους ΚΕ1 (εμφυτευόμενοι <24 μήνες χρονολογικής ηλικίας), η 

προτίμησή τους στις ΔΣΛ παραγωγές έδειξε ότι υιοθετούν ιδιαιτερότητες της μητρικής τους 

γλώσσας, ανάλογες με των ελληνόπουλων τυπικής ανάπτυξης, αφού σε διάστημα MH (0:6-

1:3) δείχνουν την ίδια προτίμηση στις ΔΣΛ προγλωσσικές παραγωγές. Η ΔΣΛ δομή έχει 

χαρακτηριστεί, όπως ειπώθηκε στο Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας και από την Τζακώστα 
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(1999), ως η πλέον συχνή αμαρκάριστη δομή του παιδικού λόγου στη νέα ελληνική, ενώ και 

οι Καρούσου κ.ά. (2009) όπως προαναφέρθηκε, τόνισαν πως σε γλώσσες με απλή 

συλλαβική δομή όπως και η νέα ελληνική κυριαρχούν οι ΔΣΛ δομές στις παραγωγές. 

Μάλιστα για τη νέα ελληνική δεν μπορεί να θεωρηθεί το μεμονωμένο φωνήεν ως πυρηνική 

συλλαβή, αλλά η δομή ΣΦ. Έτσι σε αντίθεση με άλλες γλώσσες όπως η Αγγλική (Vihman, 

Kay, Bousson-Bardies, Durand & Sundberg, 1994), δεν επιβεβαιώθηκε στην Ελληνική ότι το 

πλέον συχνό πρωτοεκφώνημα είναι το φωνήεν, αφού δεν κυριαρχεί στις παραγωγές του 

πρώτου έτους μετεγχειρητικά των ΚΕ αλλά ούτε και των ΦΑ. 

 

Ενδομαδικές Συγκρίσεις 

Τέλος, από τις ενδομαδικές συγκρίσεις διαπιστώθηκε όσων αφορά την προσωδιακή 

παράμετρο της διάρκειας πως αυτή αυξάνονταν κυρίως ανάλογα με την μακρότητα των 

δομών των πρωτοεκφωνημάτων. Δηλαδή, η διάρκεια των ΜΦ για τα ΦΑ παιδιά βρέθηκε 

σημαντικά στατιστικά μικρότερη από τις ΔΣΛ δομές, από τις ΤΣΛ, τα ΑΔΛ και τα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα, ενώ για τα ΚΕ τα ΜΦ βρέθηκαν με μικρότερη διάρκεια από όλες τις 

κατηγορίες εκτός από τα ΜΣΛ και ΔΣΛ. Αντίστοιχα οι ΜΣΛ δομές βρέθηκαν σημαντικά 

στατιστικά μικρότερες σε διάρκεια από εκείνες των μακρότερων δομών και ούτω καθεξής. 

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε τόσο για την Ομάδα των ΦΑ (p<0.0033), όσο και για 

την ΚΕ (p<0.0033) και χαρακτηρίζεται αναμενόμενο μιας και το μάκρος της συλλαβικής 

δομής σχετίζεται άμεσα με την διάρκεια (msec).  

Μέσα από τις εσωτερικές συγκρίσεις προέκυψαν μεγαλύτεροι μέσοι όροι της ΑΤΥ 

εποπτικά, καθώς αυξάνονταν το μάκρος των πρωτοεκφωνημάτων, ενώ ως επί των πλείστον 

δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΑΤΥ των διαφόρων 

πρωτοεκφωνηματικών τύπων, ούτε για τους ΦΑ αλλά ούτε και για τους ΚΕ. Κατ’εξαίρεση, 

διαφορές εντοπίστηκαν στην ΑΤΥ των ΜΦ των ΦΑ, όπου για τα ΜΦ βρέθηκαν στατιστικά 

μικρότερες τιμές ΑΤΥ από ότι των ΔΣΛ, ΤΣΛ και ΑΔΛ δομών (p<0.0033). Διαφορές 

εντοπίστηκαν και στην ΑΤΥ της ομάδας με κοχλιακό εμφύτευμα μεταξύ ΜΣΛ και ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνημάτων, όπου τα τελευταία έδειξαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη 

διακύμανση (p<0.0033). Συνεπώς και οι δύο βασικές ομάδες τυπικής και κοχλιακών έδειξαν 

μια τάση, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε στατιστικά αλλά μόνο εποπτικά, να αυξάνουν την 

διακύμανση του τονικού ύψους παράλληλα με την αύξηση της διάρκειας των παραγόμενων 

δομών.  
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Η διαχείριση λοιπόν της προσωδιακής παραμέτρου του τονικού ύψους από τα νήπια με 

κοχλιακό, φαίνεται πως γίνεται κατά τα πρότυπα ανάπτυξης των νηπίων φυσιολογικής 

ακοής, χωρίς να υστερούν ή να αποκλίνουν σημαντικά στην απόδοσή τους. Βέβαια οι μικρές 

αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν ήταν ότι τα νήπια τυπικής παρήγαγαν ΜΦ με στατιστικά 

σημαντικά μικρότερη διακύμανση του τονικού ύψους σε σύγκριση με τα άλλα 

πρωτοεκφωνήματα, ενώ η ομάδα των κοχλιακών εμφάνισε αντίστοιχη στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ ΜΣΛ και ΠΛΜ πρωτοεκφωνημάτων εις βάρος των πρώτων.  

Η ύπαρξη των ανωτέρω διαφορών που εντοπίστηκαν στην ΑΤΥ μεταξύ των νηπίων με ΚΕ 

και της ομάδας ελέγχου, μπορεί πιθανόν να εξηγηθεί λόγω της παραμέτρου της 

χρονολογικής ηλικίας. Τη παράμετρο αυτή τόνισαν και οι Snow και Ertmer (2012), οι οποίοι 

βρήκαν πως η διακύμανση της τονικής καμπύλης παίρνει μικρότερες τιμές με την πάροδο 

της χρονολογικής ηλικίας. Έτσι, ενώ τα παιδιά φυσιολογικής ακοής, στη παρούσα μελέτη, 

είναι μόλις 8 μηνών κατά την έναρξη των καταγραφών, οι ΚΕ είναι χρονολογικά μεγαλύτεροι 

αφού κατά την έναρξη της μελέτης είναι 1:10-4:0 ετών. Όπως γίνεται αντιληπτό, στην ομάδα 

ΚΕ2, με χρονολογική ηλικία 2:1 έως 4:00 ετών φαίνεται ότι ανώτεροι νευρολογικοί 

γνωστικοί, κοινωνικοί και κινηματικοί-αρθρωτικοί παράγοντες έχουν ήδη επιτρέψει στους 

ΚΕ2 να αντιληφθούν και να κατακτήσουν ιδιότητες της φυσιολογικής ομιλίας και να 

ξεκινήσουν να εντάσσουν με γοργό ρυθμό στις παραγωγές τους, τόσο το δομικό (συλλαβικό) 

όσο και φωνητικό μοντέλο της κυρίαρχης γλώσσας (ελληνικής) σε σχέση με τα νήπια 

φυσιολογικής ακοής μικρής χρονολογικά ηλικίας (Ertmer & Jung, 2011). Αντίθετα, η ομάδα 

ΚΕ1, με χρονολογική ηλικία 1:10 έως 2:06 ετών παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική, 

μεγαλύτερη ΑΤΥ από τα βρέφη με φυσιολογική ακοή, γεγονός που υποδηλώνει τον 

παράγοντα της πρώιμης ομιλίας στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα η ομάδα των κοχλιακών 

αποτελείται κυρίως από 5 νήπια, έναντι μόλις 2 νηπίων, μεγαλύτερης χρονολογικά ηλικίας 

(ομάδα ΚΕ2) και μεγαλύτερης ηλικίας λήψης των ΚΕ. Σύμφωνα με τους Ertmer κ.ά. (2007) τα 

νήπια (ΚΕ) μεγαλύτερης χρονολογικής ηλικίας εμφανίζουν μεγαλύτερα άλματα κατάκτησης 

της γλωσσικής ανάπτυξης αμέσως μετά την τοποθέτηση των ΚΕ σε σχέση με τους 

νεαρότερους λήπτες.  

 

Αλληλεπίδραση Τυπικού και Διαταραγμένου Λόγου 

Σύμφωνα με τους Dodd, Campbell και Worall (1996), πολλοί ερευνητές διατύπωσαν τις 

αμφιβολίες τους κατά καιρούς για το κατά πόσο τα ερευνητικά δεδομένα του 
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διαταραγμένου λόγου μπορούν να περιγραφούν με όρους και συγκρίσεις από την 

φυσιολογική ανάπτυξη. Στον αντίποδα διατύπωσαν την άποψη πως ο διαταραγμένος λόγος 

αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό αναπτυξιακό μονοπάτι ή πως πρόκειται για μια πορεία η 

οποία δεν έχει αντίστοιχο και η ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών αυτών πρέπει να 

περιγράφεται με νέους όρους και ίσως νέες θεωρίες (Thomas & Karmiloff-Smith, 2003). Από 

την άλλη μεριά όμως έρευνες, μέσα από τις νευρογλωσσολογικές (Clahsen, Ring & Temple, 

2003) και ακουστικο-κινητικές τους θεωρήσεις (Goffman κ.ά., 2002), διατύπωσαν την 

διαφορετική άποψη πως αφού, από τις μελέτες της φυσιολογικής ανάπτυξης μπορούμε να 

μάθουμε και για την αποκλίνουσα επικοινωνία έτσι ισχύει και το αντίθετο, ενώ δεν 

υπάρχουν διαφορετικές αναπτυξιακές τροχιές μεταξύ της τυπικής ανάπτυξης και του 

διαταραγμένου λόγου. Οι αποδείξεις που κόμισαν οι Clahsen κ.ά. (2003) μέσα από τις 

μορφολογικές κυρίως ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο Williams, έδειξαν πως δεν 

υπάρχουν εκείνα τα ερευνητικά ευρήματα που καθιστούν διαφορετική την τροχιά 

ανάπτυξης του διαταραγμένου λόγου. Σε μια αντίστοιχη έρευνα για την αποκλίνουσα 

αναπτυξιακή πορεία ή μη του διαταραγμένου λόγου οι Adi-Bensaid και Bat-El (2004) 

κατέληξαν πως νήπια που λαμβάνουν ΚΕ σε μικρή ηλικία έως και 14 μηνών δεν δείχνουν 

σημάδια απόκλισης στην επίδοση των φωνολογικών τους ικανοτήτων αλλά ούτε καν 

υστέρηση συγκριτικά με τα παιδιά φυσιολογικής ακοής.  
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1.2 Συμπεράσματα 

1. Η παρούσα έρευνα μελέτησε την προγλωσσική ομιλία νηπίων με κοχλιακό 

εμφύτευμα, αλλά και νηπίων φυσιολογικής ακοής μέσα από την ταξινόμηση 

των παραγωγών της αυθόρμητης ομιλίας τους. Η ταξινόμηση αυτή κάλυψε 

όλο το πρώτο έτος μετεγχειρητικά των νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα, αλλά 

και των παραγωγών των νηπίων φυσιολογικής ακοής μέσα στο δεύτερο 

εξάμηνο που πρώτου έτους χρονολογικής ηλικίας. Παράλληλα, μαζί με τις 

ποσοτικές παρατηρήσεις των παραγόμενων πρωτοεκφωνημάτων, 

πραγματοποιήθηκαν και προσωδιακές μετρήσεις για τα χαρακτηριστικά του 

τονικού ύψους και της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων. Έτσι, η παρούσα 

διατριβή παρέχει μια νέα διαδικασία καταγραφής των επιδόσεων των νηπίων 

με ΚΕ ή φυσιολογικής ακοής, μέσα από την ταξινόμηση των 

πρωτοεκφωνημάτων και το συνδυασμό μεθόδων ακροατικής και ακουστικής 

ανάλυσης για την αξιολόγησή τους. 

2. Το πλήθος των πρωτοεκφωνημάτων μέσα από την παράμετρο του μέσου 

όρου μεταξύ των ομάδων νηπίων ΚΕ και ΦΑ βρέθηκε χωρίς στατιστική 

διαφορά (σελ. 116). Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει και την αντίστοιχη σύγκριση. 

Αντιθέτως  νήπια με άλλα ακουστικά βοηθήματα δεν φαίνεται να οφελούνται 

αντίστοιχα, αφού εμφανίζουν σημαντική υστέρηση στην εμφάνιση 

αναπτυξιακών ορόσημων όπως είναι το κανονιστικό βάβισμα, αλλά και 

μειωμένη ποσοτικά επίδοση στις δομές του κανονιστικού βαβίσματος (Oller 

& Eilers, 1988· Ertmer, Young & Nathani, 2007· Ertmer & Young, 2011). 

3. Η τάση των ΚΕ να παράγουν φωνήεντα μεγάλης διάρκειας σε σχέση με τα 

νήπια φυσιολογικής ακοής βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες έρευνες παρόλο 

που υπάρχουν επιμέρους διαφορές ως προς το φωνηεντικό πλαίσιο(Uchanski 

& Geers, 2003· VanDam κ.ά., 2011) και συμβάλει στο ερευνητικό κενό το 

οποίο υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία για την διάρκεια των φωνηέντων σε 

προγλωσσικό επίπεδο των νηπίων με ΚΕ. Αυτή η αυξημένη διάρκεια των 

φωνηέντων των ΚΕ, θεωρείται «αδυναμία» για την ομιλία τους, δηλαδή ως 

χαρακτηριστικό πρώιμης ομιλίας, σε σύγκριση πάντα με τα νήπια 

φυσιολογικής ακοής, αφού ημικρότερη διάρκεια εκφωνημάτων σχετίζεται με 
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μεγαλύτερη ωριμότητα των παραγωγών  και τα μικρότερα σε ηλικία τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά παράγουν τεμάχια με μεγαλύτερη διάρκεια από ότι 

τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά (Kent & Forner, 1980· Robb & Saxman, 1990· 

Smith, 1978). Η επίδραση του εμφυτεύματος γίνεται αντιληπτή για τους ΚΕ1 

και ΚΕ2 μέσα από την σύγκριση της διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων τους 

με τα αντίστοιχα των ΦΑ, όπου δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (εκτός από τα μεμονωμένα φωνήεντα που προαναφέρθηκαν). 

Αντιθέτως, έρευνες με παιδιά με άλλα βοηθήματα ακοής εμφανίζουν 

μεγαλύτερη διάρκεια από τα ΦΑ σε όλα τα πρωτοεκφωνήματά τους 

(Clements, den Os & Koopmans-van Beinum, 1994· Van den Dikkenberg-Pot & 

Koopmans-van Beinum, 1997). 

4. Τα ΔΣΛ πρωτοεκφωνήματα ήταν η πλέον συχνή παραγωγή παιδιών που 

έλαβαν ΚΕ τόσο πριν τους 24 μήνες όσο και μετά, μέσα πάντα στο 1ο έτος 

μετεγχειρητικά. Η συγκεκριμένη μάλιστα παραγωγή βρέθηκε μάλιστα ως η πλέον 

συχνή για τους περισσότερους συμμετέχοντες. Το συμπέρασμα συμφωνεί και με 

την τυπική ανάπτυξη των ελληνόπουλων, όπου η δομή αυτή βρέθηκε πως 

αποτελεί την μικρότερη  δομή που χρησιμοποιούν (Καρούσου κ.ά., 2008).  

5. Οι ΚΕ1 (λήψη ΚΕ< 24 μήνες) εμφάνισαν αυτή την προτίμηση στις ΔΣΛ δομές 

μέσα στο δεύτερο εξάμηνο της εμφύτευσης, ενώ οι ΚΕ2 (λήψη ΚΕ> 24 μήνες) 

μέσα στο πρώτο εξάμηνο της ανάπτυξης της ομιλίας (το συμπέρασμα 

συμφωνεί και με άλλες διεθνείς έρευνες) χωρίς όμως να ερευνηθεί το 

αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο των ΚΕ1.  

6. Η εμφάνιση των συλλαβικών δομών ΣΦ ήδη από τα πρώτα στάδια της 

προλεκτικής ομιλίας των παιδιών με ΚΕ βρίσκεται σε συμφωνία με  ανάλογες 

έρευνες (Schauwers κ.ά., 2008).  

7. Η επίδοση της προσωδιακής παραμέτρου του τονικού ύψους (μέσω της ΑΤΥ) 

για την νωρίτερα εμφυτευμένη ομάδα (ΚΕ1) φάνηκε αντίστοιχη των νηπίων 

φυσιολογικής ακοής, προτείνοντας πως η κοχλιακή εμφύτευση όταν γίνεται 

σε παιδιά κάτω των 2 ετών, μπορεί να συγκριθεί με τις επιδόσεις των παιδιών 

φυσιολογικής ακοής. Το εύρημα αυτό βασίζεται στο γεγονός της μη εύρεσης 

στατιστικών διαφορών για την ΑΤΥ των ΚΕ1 και ΦΑ (με εξαίρεση τα ΠΛΜ 

πρωτοεκφωνήματα). Η επίδοση αυτή των νηπίων που έλαβαν νωρίς το 
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εμφύτευμα εξηγείται και από την άποψη των Snow και Ertmer (2009), ότι οι 

διακυμάνσεις του ύψους ενός νηπίου 10 μηνών τυπικής, μπορούν να 

συγκριθούν με ένα νήπιο με κοχλιακό εμφύτευμα 30 μηνών. Η ομάδα ΚΕ1 

αποτελείται κατά την έναρξη των καταγραφών από δύο νήπια χρονολογικής 

ηλικίας 22 και 30 μηνών αντίστοιχα, ενώ η ομάδα τυπικής βρίσκεται κατά τις 

καταγραφές μεταξύ 8 και 13 μηνών.  

8. Παρομοίως, η επίδοση της ομάδας ΚΕ2 για την ΑΤΥ βρέθηκε ίδια στατιστικά 

με τα νήπια φυσιολογικής ακοής, ήδη από το πρώτο εξάμηνο μετεγχειρητικά 

και έδειξε έτσι, ότι τα νήπια αυτά προσανατολίζονται στην υιοθέτηση 

γλωσσολογικών συμπεριφορών με βάση τις ιδιαιτερότητες της κυρίαρχης 

γλώσσας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες που σχετίζονται με την 

ωρίμανση, βασιζόμενοι στο μεγαλύτερο εύρος χρονολογικής ηλικίας της 

ομάδας αυτής κατά την έναρξη των καταγραφών (2:1-4:0). (Advanced 

Maturity theory, Vihman, 1996). Η σημασία γνωστικών παραγόντων 

(χρονολογική ηλικία) που συμβάλλουν στην ωρίμανση (άρα ανώτερη 

επίδοση) έχει υπογραμμιστεί και σε έρευνες που διαπίστωσαν ανώτερο 

επίπεδο καταληπτότητας ακόμα και νηπίων με άλλα ακουστικά βοηθήματα 

σε βάθος χρόνου και χωρίς ΚΕ εξαιτίας αυτών των παραγόντων  (Svirsky, 

Sloan, Caldwell & Miyamoto, 2000).   

9. Οι καταγραφές της ομιλίας των συμμετεχόντων κατά το προγλωσσικό στάδιο, 

έδειξαν την ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών τύπων πρωτοεκφωνημάτων μέσα 

στο δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους ανάπτυξης των νηπίων τυπικής και 

μέσα στο πρώτο μετεγχειρητικό έτος των νηπίων με ΚΕ. Αποκλείστηκαν έτσι 

απόψεις περί αποκλειστικής ύπαρξης ενός μόνο τύπου σε κάθε καταγραφή 

για το πρώτο έτος μετεγχειρητικά. Αντιθέτως, τα ευρήματα βρίσκονται σε 

συμφωνία με τους Oller (2000) και Καρούσου κ.ά. (2009) περί συνύπαρξης 

των διαφόρων καταγεγραμμένων τύπων στην ομιλία των νηπίων 

φυσιολογικής ακοής. Η διαφορά σε σύγκριση με τα ευρήματα της παρούσας 

έγκειται στο γεγονός της επέκτασης των συμπερασμάτων αυτών της έρευνας 

των Καρούσου κ.ά. (2009) και σε νήπια με κοχλιακό εμφύτευμα της 

συγκεκριμένης βέβαια ακουστικής εμπειρίας και χρονολογικής ηλικίας, που 

μελέτησε η παρούσα έρευνα για την νέα ελληνική γλώσσα. 
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10. Η ποσοτική ταξινόμηση των πρωτοεκφωνημάτων με την παράλληλη 

αξιολόγηση των υπερτεμαχιακών τους χαρακτηριστικών, μέσα από τις 

μεθόδους της ακροατικής και ακουστικής ανάλυσης, έδειξε ότι μπορεί να 

προσφέρει ένα πλαίσιο σύγκρισης υψηλής αξιοπιστίας με τα νήπια 

φυσιολογικής ακοής αντίστοιχης ακουστικής εμπειρίας. Η σύγκριση αυτή έχει 

υψηλή διαγνωστική αξία για την απεικόνιση της εξέλιξης της ομιλίας νηπίων 

με διαταραγμένη ανάπτυξη κατά τα πρώτα στάδια της προγλωσσικής ομιλίας. 

Η απεικόνιση αυτή μπορεί να συμβάλλει θετικά τόσο στη διαμόρφωση 

λογοπαθολογικών δοκιμασιών αξιολόγησης και παρεμβατικών πλαισίων για 

τους πληθυσμούς αυτούς (τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα 

για την ελληνική γλώσσα), όσο και στην διαμόρφωση εντός πληρέστερου 

ακοολογικού πλάνου αξιολόγησης της συμβολής των ΚΕ στην επικοινωνία 

των ληπτών.    
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Πίνακας 2. Στάδια βαβίσματος του υποφωνολογικού μοντέλου Oller. 

0-2 months Φώνησης (Phonation) 

2-4 months Θεμελιακής Άρθρωσης (Cooing/Gooing) 

4-7 months Επιμήκυνσης (Expansion)  

7-10 months Κανονικό (Canonical)  

10-12 months Ποικιλόμορφο (Variegated) 

 

Παιδιά Χρονολογική 
ηλικία (ΧΗ) 

Ηλικία 
λήψης 
ΚΕ 
 

Μετεγχειρητική  
Ηλικία (ΜΗ) 

Αιτία λήψης ΚΕ Διάγνωση 
Απώλειας 
Ακοής 

Άλλες 
Διαταραχές 

ΓΡ 1:10 1:4 0:6-0:11 Νευροαισθητήρια 
Βαρηκοΐα 

Εκ 
γενετής  

Όχι 

ΣΕ 2:1 2:1 0:0-0:6 Νευροαισθητήρια 
Βαρηκοΐα 

Εκ 
γενετής  

Όχι 
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Πίνακας 3. Στοιχεία εύρους Χρονολογικής και Μετεγχειρητικής Ηλικίας παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα 

Ομάδες ΧΗ έναρξη καταγραφής ΜΗ-Συνολικό εύρος 

Α 1:10-2:6 0:6-1:3 

Β 2:1-4:0 0:0-0:7 

 

Πίνακας 4. Στοιχεία Συμμετεχόντων με Κοχλιακό Εμφύτευμα 

Όνομα  

& Φύλο 
Ομάδα 

ΧΗ  

έναρξη  

καταγραφής 

Ημερομηνία  

Εμφύτευσης  

 

Τύπος ΚΕ &  

Post-Implant 

PTA 

ΧΗ  

Εμφύτευσης 

Μετεγχειρητική  

Ηλικία- 

Έναρξη  

καταγραφής 

 

Διάγνωση  

 

Αίτια 

Κώφωσης 
Συνοδά 

Αριθμός 

Καταγραφών 

         & 

Περίοδοι  

(μήνες)  

ΓΡ 

Θ 
ΚΕ1 1:10 13/7/2009 

Cochlear   

Contour  

Advance 

CI 24RE 

Freedom/ 

20 dB 

1:4 0:6 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

         5 

    0:6-0:11 

KB 

Α 
ΚΕ1 2:6 20/6/2011 

SONATA  

ti100 

MEDEL 

1:11 0:7 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        4 

    0:7-1:3 
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OPUS 2/ 

18 dB 

ΣΕ 

Θ 
ΚΕ2 2:1 9/12/2009 

Cochlear   

Contour  

Advance 

CI 24RE 

Freedom/ 

17 dB 

 

2:1 0:0 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        4 

    0:0-0:6 

ΒΠ 

Α 
ΚΕ2 3:11 21/11/2011 

Cochlear   

Contour  

Advance 

CI 24RE 

Freedom/ 

17 dB 

3:11 0:0 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        5 

    0:0-0:6 

KM 

Θ 
ΚΕ2 3:0 12/12/2011 

Cochlear   

Contour  

Advance 

CI 24RE 

Freedom/ 

13 dB 

2:10 0:2 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        4 

    0:2-0:7 

ΒA 

Α 
ΚΕ2 4:0 7/9/2011 

Cochlear 

Straight  

CI 24 RE 

CP810/ 

38 dB “Mondini” 

4:0 0:0 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        4 

    0:0-0:7 
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Πίνακας 5. Στοιχεία παιδιών Φυσιολογικής Ακοής και Ανάπτυξης 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων 

(ΦΑ) 

& 

Φύλο 

 

Εύρος ΧΗ καταγραφών 

Αριθμός Καταγραφών  

&  

Περίοδοι 

(μήνες) 

ΚΡ 

Κ 

0:8-1:1 4 

0:8-1:1 

P 

Α 

0:8-1:0 4 

0:8-1:0 

K 0:8-1:0 5 

AK 

Θ 
ΚΕ2 3:6 5/12/2011 

Cochlear   

Contour  

Advance 

CI 24RE 

CP810/  

17 dB 

3:4 0:2 
Νευροαισθητήρια  

Βαρηκοΐα 
Εκ γενετής Όχι 

        4 

    0:2-0:7 
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Κ 0:8-1:0 

 

Πίνακας 6. Σημαντικότητες ελέγχου Shapiro-Wilk κανονικότητας του πλήθους των πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες και τους τύπους. 

Ομάδα 
Τύποι Πρωτοεκφωνημάτων 

ΜΦ ΜΣΛ ΔΣΛ ΤΣΛ ΑΔΛ ΠΛΜ 

ΦΑ 0.363 0.114 0.363 0.463 0.220 1.000 

ΚΕ1       

ΚΕ2 0.254 0.238 0.301 0.332 0.110 0.201 

 

Πίνακας 7. Έλεγχος Levene (ομοιογένειας διασπορών) του πλήθος των πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες. 

Levene Statistic df1 df2 p value 

6.328 17 42 0.000 

 

Πίνακας 8. Ποσοτική παρουσίαση των πρωτοεκφωνημάτων του παιδιού ΣΕ μέσα σε διάστημα 6 μηνών της Πιλοτικής Μελέτης. 

 

 

 

ΣΕ Αριθμός Πρωτοεκφωνημάτων

MH XH ΜΦ ΣΦ ΣΦΦ ΦΣΦ ΣΦΣ ΣΣΦ ΣΦΣΦ ΣΦΣΦΣ ΦΣΦΣΦ ΣΦΣΦΦ ΑΔΛ ΠΛΜ

0;0 2;1 2 1 1

0;1 2;2 4 1

0;4 2;5 2

0;6 2;7 1 2 1 4 1 1 2 1 2
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Πίνακας 9. Ποσοτική παρουσίαση των πρωτοεκφωνημάτων του παιδιού ΓΡ μέσα σε διάστημα 6 μηνών της Πιλοτικής Μελέτης. 

 
 

Πίνακας 10. Σύγκριση Πλήθους Πρωτοεκφωνημάτων των ΓΡ και ΣΕ στους 6 μήνες μετεγχειρητικά (ΜΗ). 

 

 

Πίνακας 11. Κατανομή του πλήθους των εκφωνημάτων ανά συμμετέχοντα. 

Παιδί Πλήθος Ποσοστό 

AK 30 3.38 

ΓΡ 166 18.73 

K 96 10.83 

KB 81 9.14 

KM 89 10 

KΡ 103 11.62 

P 89 10 

ΓΡ Αριθμός Πρωτοεκφωνημάτων

ΜΗ ΧΗ ΜΦ ΣΦ ΦΣ ΣΦΦ ΦΣΦ ΣΦΣ ΣΦΣΦ ΦΦΣΦΣΦ ΣΦΦΣΦΦ ΦΣΦΦΣΦ ΣΦΣΦΦ ΣΦΦΣΦ ΑΔΛ ΠΛΜ

0;6 1;10 22 7 12 1 31 1 1 5 6

0;7 1;11 1 2 11 2

0;9 2;1 1 1 7

0;11 2;3 2 5 1 5 21 1 1 1 1 1

Νήπια ΜΦ ΣΦ ΣΦΦ ΦΣΦ ΣΦΣ ΣΣΦ ΣΦΣΦ ΣΦΣΦΣ ΦΣΦΣΦ ΣΦΣΦΦ ΣΦΦΣΦΦ ΑΔΛ ΠΛΜ

ΣΕ 1 2 1 4 1 1 2 1 2

ΓΡ 22 7 12 1 31 1 1 5 6
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ΣΕ 27 3.0 

ΒA 81 9.14 

ΒΠ 124 14 

Σύνολο 886 100.0 

 

 

Πίνακας 12. Κατανομή του πλήθους των εκφωνημάτων ανά Ομάδα. 

Ομάδα Πλήθος Ποσοστό 

ΦΑ 288 32.5 

ΚΕ1 247 27.9 

ΚΕ2 351 39.6 

Σύνολο 886 100.0 

 

 

Πίνακας 13. Πίνακας διασταύρωσης ομάδων και τύπων πρωτοεκφωνημάτων. 

 Ομάδα  

Τύποι ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 Σύνολο 

ΜΦ 66 36 26 128 

ΜΣΛ 79 21 98 198 
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ΔΣΛ 93 132 165 390 

ΤΣΛ 23 30 31 84 

ΑΔΛ 15 15 13 43 

ΠΛΜ 12 13 18 43 

Σύνολο 288 247 351 886 

 

 

 Πίνακας 14. Chi-Square Tests μεταξύ των ποιοτικών μεταβλητών ομάδα και τύπος. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 114,472a 12 ,000 

Likelihood Ratio 122,476 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,086 1 ,008 

N of Valid Cases 902 
  

a. 1 cells (4,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,67. 
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Πίνακας 15. Πίνακας διασταύρωσης τύπων και παιδιών. 

 

 Συμμετέχοντες  

Τύποι 

Πρωτοεκφωνημάτων 
AK ΓΡ K KB KM KΡ P ΣΕ ΒΑ ΒΠ Σύνολο 

ΜΦ 0 24 25 12 8 20 21 7 6 5 128 

ΜΣΛ 5 14 22 7 25 36 21 8 32 28 198 

ΔΣΛ 19 95 25 37 40 28 40 6 20 80 390 

ΤΣΛ 3 13 10 17 8 7 6 3 10 7 84 

ΑΔΛ 0 15 7 0 3 8 0 1 8 1 43 

ΠΛΜ 3 5 7 8 5 4 1 2 5 3 43 

Σύνολο 30 166 96 81 89 103 89 27 81 124 886 



10 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16. Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 282,022a 54 ,000 

Likelihood Ratio 257,228 54 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,137 1 ,008 

N of Valid Cases 902 
  

a. 30 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 48. 
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Πίνακας 17. Έλεγχος Κανονικότητας μέσων όρων εκφωνημάτων ΦΑ και ΚΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
Group1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Εκφωνήματα 
ΦΑ 3 95,67 7,506 4,333 

ΚΕ 7 90,86 50,108 18,939 

Tests of Normality 

 

Group1 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Εκφωνήματα 
ΦΑ ,184 3 . ,999 3 ,927 

ΚΕ ,200 7 ,200* ,936 7 ,602 
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Πίνακας 18. Έλεγχος ισότητας διασπορών μεταξύ των ομάδων ΦΑ και ΚΕ. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Εκφωνήματα 

Equal 

variances 

assumed 

2,725 ,137 ,160 8 ,877 4,810 30,057 -64,502 74,121 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,248 6,590 ,812 4,810 19,428 -41,717 51,336 
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Πίνακας 19. Έλεγχος Κανονικότητας μέσων όρων εκφωνημάτων ΚΕ1 και ΚΕ2. 

 

 

Πίνακα 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Group Statistics 

 
Group2 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Vocals 
ΚΕ1 2 137,00 43,841 31,000 

ΚΕ2 5 72,40 42,371 18,949 

Tests of Normality 

 
Group2 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Vocals 

ΚΕ1 ,260 2 .    

ΚΕ2 ,252 5 ,200* ,879 5 ,303 
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Πίνακας 20. Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης ως προς έναν παράγοντα (One-Way ANOVA) μέσων όρων εκφωνημάτων ΦΑ, ΚΕ1, ΚΕ2. 
 

Descriptives 

Vocals 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

ΦΑ 3 95,67 7,506 4,333 77,02 114,31 88 103 

ΚΕ1 2 137,00 43,841 31,000 -256,89 530,89 106 168 

 ΚΕ2 5 72,40 42,371 18,949 19,79 125,01 27 124 

Total 10 92,30 41,131 13,007 62,88 121,72 27 168 

 

 

ANOVA 

Vocals 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 6010,233 2 3005,117 2,283 ,173 

Within Groups 9215,867 7 1316,552   

Total 15226,100 9    

 

 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Vocals 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,909 2 7 ,031 
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Πίνακας 21. Μη-Παραμετρικός Έλεγχος Kruskal-Wallis Η για τον Μ.Ο. του πλήθους των ομάδων. 
 

Ranks 

 Group2 N Mean Rank 

Vocals 

ΦΑ 3 5,33 

ΚΕ1 2 9,00 

ΚΕ2 5 4,20 

Total 10  

 

 

 

 

 

Πίνακας 22. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας των πρωτοεκφωνημάτων της κατηγορίας Φωνήεντα των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ATY (Hz) 
ΦΑ 66 125.64 140.00 17.23 13.86 557.42 

ΚΕ 62 165.59 115.27 14.64 12.40 618.28 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 66 483.59 363.34 44.72 140.00 1917.00 

ΚΕ 62 1085.68 591.00 75.06 315.00 2960.00 

Test Statisticsa,b 

 Vocals 

Chi-Square 3,604 

df 2 

Asymp. Sig. ,165 
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Πίνακας 23. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Φωνήεντα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.016 

διάρκεια (msec) 0.000 0.016 

 

Πίνακας 24. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Μονοσύλλαβα των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 
ΦΑ 79 126.72 101.38 11.41 8.37 593.28 

ΚΕ 119 154.48 116.45 10.67 11.53 487.92 

διάρκεια (msec) 

ΦΑ 79 544.37 251.79 28.33 106.00 1171.00 

ΚΕ 119 611.34 458.74 42.05 136.00 3334.00 

Σύνολο 198 584.62 390.18 27.73 106.00 3334.00 
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Πίνακας 25. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Μονοσύλλαβα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.000 

διάρκεια (msec) 0.200 0.000 

 

 

 

 

Πίνακας 26. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Δισύλλαβα των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ(Hz) 
ΦΑ 93 173.29 133.11 13.80 18.03 565.49 

ΚΕ 297 178.17 114.58 6.65 13.56 744.13 
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Σύνολο 390 177.01 119.10 6.03 13.56 744.13 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 93 868.71 440.92 45.72 3.00 3141.00 

ΚΕ 297 776.97 336.83 19.55 270.00 2829.00 

Σύνολο 390 798.85 365.84 18.53 3.00 3141.00 

 

 

 

 

Πίνακας 27. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Δισύλλαβα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.000 

διάρκεια (msec) 0.000 0.000 

 

 

 

Πίνακας 28. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Τρισύλλαβα των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 
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ΑΤΥ (Hz) 
ΦΑ 23 200.67 159.02 33.16 53.93 724.68 

ΚΕ 61 197.19 122.35 15.67 25.78 570.82 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 23 1091.74 311.74 65.00 644.00 2000.00 

ΚΕ 61 1220.13 524.93 67.21 527.00 2620.00 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Τρισύλλαβα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.047 0.200 

διάρκεια (msec) 0.200 0.000 
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Πίνακας 30. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Αναδιπλασιασμού των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 
ΦΑ 15 271.63 189.24 48.86 56.17 623.55 

ΚΕ 28 224.41 145.14 27.43 36.55 516.17 

διάρκεια (msec) 
ΦΑ 15 2671.33 1308.61 337.88 1011.00 5045.00 

ΚΕ 28 2437.07 1721.00 325.24 497.00 8000.00 

 

 

 

Πίνακας 31. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Αναδιπλασιασμού του τεστ Kolmogorov-

Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.161 0.028 

διάρκεια (msec) 0.038 0.000 
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Πίνακας 32. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Ποικιλόμορφα των ΦΑ και ΚΕ. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 12 135.10 74.07 21.38 36.79 279.29 

ΚΕ 31 230.29 110.16 19.79 43.52 485.98 

Σύνολο 43 203.73 109.42 16.69 36.79 485.98 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 12 2618.33 1391.89 401.81 1101.00 5411.00 

ΚΕ 31 1942.10 625.87 112.41 917.00 3190.00 

Σύνολο 43 2130.81 938.83 143.17 917.00 5411.00 

 

 

 

Πίνακας 33. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Ποικιλόμορφα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ 

ΑΤΥ (Hz) 0.727 0.228 

διάρκεια (msec) 0.192 0.159 
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Πίνακας 34. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Φωνήεντα των ΦΑ, ΚΕ1, ΚΕ2. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 66 125.64 140.00 17.23 13.86 557.42 

ΚΕ1 36 168.90 131.00 21.83 12.40 618.28 

ΚΕ2 26 161.02 91.41 17.93 32.69 343.56 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 66 483.59 363.34 44.72 140.00 1917.00 

ΚΕ1 36 1159.33 630.71 105.12 315.00 2820.00 

ΚΕ2 26 983.69 526.02 103.16 316.00 2960.00 

 

 

 

 

Πίνακας 35. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Φωνήεντα του τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.200 0.044 

διάρκεια (msec) 0.000 0.151 0.161 
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Πίνακας 36. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) πρωτοεκφωνημάτων της κατηγορίας Φωνήεντα για όλες τις ομάδες. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ (Hz) 1.279 2 125 0.282 

διάρκεια (msec) 7.137 2 125 0.001 

 

 

 

Πίνακας 37. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα για Μονοσύλλαβες παραγωγές όλων των ομάδων. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 79 126.72 101.38 11.41 8.37 593.28 

ΚΕ1 21 156.60 103.23 22.53 16.23 362.52 

ΚΕ2 98 154.03 119.57 12.08 11.53 487.92 

Σύνολο 198 143.40 111.25 7.91 8.37 593.28 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 79 544.37 251.79 28.33 106.00 1171.00 

ΚΕ1 21 550.76 410.92 89.67 140.00 1540.00 

ΚΕ2 98 624.33 469.28 47.40 136.00 3334.00 
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Σύνολο 198 584.62 390.18 27.73 106.00 3334.00 

 

 

Πίνακας 38. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα για Μονοσύλλαβες παραγωγές από το τεστ Kolmogorov-

Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.200 0.000 

διάρκεια (msec) 0.200 0.007 0.000 

 

Πίνακας 39. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) στα πρωτοεκφωνήματα για Μονοσύλλαβες παραγωγές όλων των ομάδων. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ (Hz) 4.197 2 195 0.016 

διάρκεια (msec) 4.428 2 195 0.013 

 

 

Πίνακας 40. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα για δισύλλαβες παραγωγές και των τριών ομάδων. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 
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ΑΤΥ(Hz) 

ΦΑ 93 173.29 133.11 13.80 18.03 565.49 

ΚΕ1 132 178.29 122.76 10.69 13.56 744.13 

ΚΕ2 165 178.08 107.96 8.40 23.01 677.13 

Σύνολο 390 177.01 119.10 6.03 13.56 744.13 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 93 868.71 440.92 45.72 3.00 3141.00 

ΚΕ1 132 773.48 309.57 26.94 270.00 2190.00 

ΚΕ2 165 779.76 358.06 27.88 313.00 2829.00 

Σύνολο 390 798.85 365.84 18.53 3.00 3141.00 

 

 

 

Πίνακας 41. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα για δισύλλαβες παραγωγές από το τεστ Kolmogorov-Smirnov. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ (Hz) 0.000 0.001 0.000 

διάρκεια (msec) 0.000 0.000 0.000 
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Πίνακας 42. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) στα πρωτοεκφωνήματα για δισύλλαβες παραγωγές και των τριών ομάδων. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ(Hz) 1.443 2 387 0.237 

διάρκεια (msec) 3.182 2 387 0.043 

 

 

Πίνακας 43. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα για τρισύλλαβες παραγωγές των τριών ομάδων. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 23 200.67 159.02 33.16 53.93 724.68 

ΚΕ1 30 214.78 128.46 23.45 39.36 561.69 

ΚΕ2 31 180.17 115.67 20.77 25.78 570.82 

Σύνολο 84 198.15 132.39 14.44 25.78 724.68 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 23 1091.74 311.74 65.00 644.00 2000.00 

ΚΕ1 30 1305.40 576.48 105.25 539.00 2590.00 

ΚΕ2 31 1137.61 464.27 83.38 527.00 2620.00 

Σύνολο 84 1184.98 477.78 52.13 527.00 2620.00 
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Πίνακας 44. Έλεγχος κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα για τρισύλλαβες παραγωγές από το τεστ Shapiro-Wilk. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ (Hz) 0.001 0.080 0.003 

διάρκεια (msec) 0.106 0.006 0.000 

 

 

Πίνακας 45. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) στα πρωτοεκφωνήματα για τρισύλλαβες παραγωγές των τριών ομάδων. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ(Hz) 0.922 2 81 0.402 

διάρκεια (msec) 3.661 2 81 0.030 

 

 

 

 

Πίνακας 46. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Αναδιπλασιαζόμενα. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 
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ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 15 271.63 189.24 48.86 56.17 623.55 

ΚΕ1 15 214.78 128.12 33.08 43.51 434.45 

ΚΕ2 13 235.52 167.32 46.41 36.55 516.17 

Σύνολο 43 240.88 161.24 24.59 36.55 623.55 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 15 2671.33 1308.61 337.88 1011.00 5045.00 

ΚΕ1 15 2964.67 2117.19 546.66 790.00 8000.00 

ΚΕ2 13 1828.31 827.74 229.57 497.00 3300.00 

Σύνολο 43 2518.79 1577.22 240.52 497.00 8000.00 

 

 

Πίνακας 47. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Αναδιπλασιαζόμενα του τεστ Shapiro-Wilk. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ (Hz) 0.161 0.352 0.027 

διάρκεια (msec) 0.038 0.006 0.866 

 

 

 

 



29 
 

Πίνακας 48. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Αναδιπλασιαζόμενα. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ (Hz) 1.610 2 40 0.212 

διάρκεια (msec) 4.189 2 40 0.022 

 

Πίνακας 49. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ και διάρκειας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Ποικιλόμορφα. 

Μεταβλητή Ομάδα N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΑΤΥ (Hz) 

ΦΑ 12 135.10 74.07 21.38 36.79 279.29 

ΚΕ1 13 237.78 94.24 26.14 79.37 376.82 

ΚΕ2 18 224.89 122.78 28.94 43.52 485.98 

Σύνολο 43 203.73 109.42 16.69 36.79 485.98 

διάρκεια 

(msec) 

ΦΑ 12 2618.33 1391.89 401.81 1101.00 5411.00 

ΚΕ1 13 1791.38 601.34 166.78 1150.00 3000.00 

ΚΕ2 18 2050.94 637.25 150.20 917.00 3190.00 

Σύνολο 43 2130.81 938.83 143.17 917.00 5411.00 
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Πίνακας 50. Σημαντικότητες ελέγχου κανονικότητας στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Ποικιλόμορφα του τεστ Shapiro-Wilk. 

 Ομάδα 

Μεταβλητή ΦΑ ΚΕ1 ΚΕ2 

ΑΤΥ(Hz) 0.727 0.374 0.498 

διάρκεια (msec) 0.192 0.065 0.604 

 

Πίνακας 51. Έλεγχοι Levene (ομοιογένειας διασπορών) στα πρωτοεκφωνήματα της κατηγορίας Ποικιλόμορφα. 

 
Levene Statistic df1 df2 p value 

ΑΤΥ (Hz) 1.960 2 40 0.154 

διάρκεια (msec) 8.009 2 40 0.001 

 

Πίνακας 52. Περιγραφικά στατιστικά του πλήθους πρωτοεκφωνημάτων ως προς τις ομάδες και τους τύπους. 

Ομάδα Τύποι Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

ΦΑ 

 

 

 

 

ΜΦ 22.00 2.646 1.528 20 25 

ΜΣΛ 26.33 8.386 4.842 21 36 

ΔΣΛ 31.00 7.937 4.583 25 40 

ΤΣΛ 7.67 2.082 1.202 6 10 

ΑΔΛ 5.00 4.359 2.517 0 8 
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 ΠΛΜ 4.00 3.000 1.732 1 7 

ΚΕ1 

 

 

 

 

 

ΜΦ 18.00 8.485 6.000 12 24 

ΜΣΛ 10.50 4.950 3.500 7 14 

ΔΣΛ 66.00 41.012 29.000 37 95 

ΤΣΛ 15.00 2.828 2.000 13 17 

ΑΔΛ 7.50 10.607 7.500 0 15 

ΠΛΜ 6.50 2.121 1.500 5 8 

ΚΕ2 

 

 

 

 

 

ΜΦ 5.20 3.114 1.393 0 8 

ΜΣΛ 19.60 12.260 5.483 5 32 

ΔΣΛ 33.00 28.948 12.946 6 80 

ΤΣΛ 6.20 3.114 1.393 3 10 

ΑΔΛ 2.60 3.209 1.435 0 8 

ΠΛΜ 3.60 1.342 .600 2 5 

 
Σύνολο 14.77 17.456 2.254 0 95 

 

Πίνακας 53. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ. 

Κατηγορία Count Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 
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ΜΦ 66 125.64 140.00 17.23 13.86 557.42 

ΜΣΛ 79 126.72 101.38 11.41 8.37 593.28 

ΔΣΛ 93 173.29 133.11 13.80 18.03 565.49 

ΤΣΛ 23 200.67 159.02 33.16 53.93 724.68 

ΑΔΛ 15 271.63 189.24 48.86 56.17 623.55 

ΠΛΜ 12 135.10 74.07 21.38 36.79 279.29 

Σύνολο 288 155.31 135.02 7.96 8.37 724.68 

 

Πίνακας 54. Έλεγχος κανονικότητας της ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ από των τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. 

Κατηγορία Φ Μονοσύλλαβα Δισύλλαβα Τρισύλλαβα Αναδιπλασιαζόμενα Ποικιλόμορφα 

p 0.000 0.000 0.000 0.047 0.161 0.727 

 

 

Πίνακας 55. Έλεγχος Levene (ομοιογένειας διασπορών) ΑΤΥ ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΦΑ. 

Levene Statistic df1 df2 p value 

4.628 5 282 0.000 
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Πίνακας 56. Περιγραφικά στατιστικά της διάρκειας ως προς τους τύπους για την ομάδα ΦΑ. 

Κατηγορία Count Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΜΦ 66 483.59 363.34 44.72 394.27 572.91 

ΜΣΛ 79 544.37 251.79 28.33 487.97 600.77 

ΔΣΛ 93 868.71 440.92 45.72 777.90 959.52 

ΤΣΛ 23 1091.74 311.74 65.00 956.93 1226.55 

ΑΔΛ 15 2671.33 1308.61 337.88 1946.65 3396.02 

ΠΛΜ 12 2618.33 1391.89 401.81 1733.97 3502.70 

Σύνολο 288 876.08 799.69 47.12 783.33 968.83 

 

 

Πίνακας 57. Έλεγχος κανονικότητας της διάρκειας ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΦΑ των τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. 

Κατηγορία Φ Μονοσύλλαβα Δισύλλαβα Τρισύλλαβα Αναδιπλασιαζόμενα Ποικιλόμορφα 

p 0.000 0.200 0.000 0.106 0.038 0.192 
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Πίνακας 58. Έλεγχος Levene (ομοιογένειας διασπορών) για την διάρκεια ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΦΑ. 

Levene 

Statistic 
df1 df2 p value 

33.744 5 282 0.000 

 

 

 

Πίνακας 59. Περιγραφικά στατιστικά της ΑΤΥ ως προς τους Τύπους πρωτοεκφωνημάτων για την ομάδα ΚΕ. 

Κατηγορία Count Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΜΦ 62 165.59 115.27 14.64 136.32 194.87 

ΜΣΛ 119 154.48 116.45 10.67 133.34 175.62 

ΔΣΛ 297 178.17 114.58 6.65 165.09 191.25 

ΤΣΛ 61 197.19 122.35 15.67 165.86 228.53 

ΑΔΛ 28 224.41 145.14 27.43 168.13 280.69 

ΠΛΜ 31 230.29 110.16 19.79 189.89 270.70 
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Πίνακας 60. Έλεγχος κανονικότητας της ΑΤΥ ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ των τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. 

Κατηγορία Φ Μονοσύλλαβα Δισύλλαβα Τρισύλλαβα Αναδιπλασιαζόμενα Ποικιλόμορφα 

p 0.016 0.000 0.000 0.200 0.028 0.228 

 

Πίνακας 61. Έλεγχος Levene (ομοιογένειας διασπορών) ΑΤΥ ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΚΕ. 

Levene Statistic df1 df2 p value 

1.342 5 592 0.245 

 

 

Πίνακας 62. Περιγραφικά στατιστικά της διάρκειας ως προς τους τύπους για την ομάδα ΚΕ. 

Κατηγορία Count Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Minimum Maximum 

ΜΦ 62 1085.68 591.00 75.06 935.59 1235.76 

ΜΣΛ 119 611.34 458.74 42.05 528.07 694.62 

ΔΣΛ 297 776.97 336.83 19.55 738.50 815.43 

ΤΣΛ 61 1220.13 524.93 67.21 1085.69 1354.57 
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ΑΔΛ 28 2437.07 1721.00 325.24 1769.74 3104.41 

ΠΛΜ 31 1942.10 625.87 112.41 1712.52 2171.67 

Σύνολο 598 959.35 718.84 29.40 901.62 1017.08 

 

 

Πίνακας 63. Έλεγχος κανονικότητας της διάρκειας ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΚΕ των τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk. 

Κατηγορία Φ Μονοσύλλαβα Δισύλλαβα Τρισύλλαβα Αναδιπλασιαζόμενα Ποικιλόμορφα 

p 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.159 

 

 

 

 

Πίνακας 64. Έλεγχος Levene (ομοιογένειας διασπορών) διάρκεια ως προς τους Τύπους για την ομάδα ΚΕ. 

Levene Statistic df1 df2 p value 

30.950 5 592 0.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Έντυπο Ενημέρωσης 

Τίτλος της Έρευνας: Η φωνο-προσωδιακή δομή της ομιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας με 

κοχλιακό εμφύτευμα 

Ερευνητής: Μπίνος Πάρης Λογοθεραπευτής  

 

Αγαπητέ Γονέα, 

 

Στα πλαίσια έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με την συνεργασία του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θες/νίκης, πραγματοποιούμε μια έρευνα πάνω στα 

χαρακτηριστικά της ομιλίας και της φωνής παιδιών προσχολικής ηλικίας με Κοχλιακό 

Εμφύτευμα. Στόχος μας είναι να καταγράψουμε την ομιλία του παιδιού μέσα στους έξι 

πρώτους μήνες από την λήψη του εμφυτεύματος ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις 

επιδόσεις τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης με απώτερο στόχο την δημιουργία προτάσεων 

βελτίωσης των εμφυτευμάτων. Μέσα από την εκτενή αυτή παρακολούθηση του παιδιού 

προκύπτουν οφέλη για το ίδιο το παιδί μιας και δίνεται η ευκαιρία της τακτικής 

παρακολούθησής του από ειδικούς του τομέα της Επικοινωνίας (Λογοθεραπευτής) αλλά και 

Ιατρούς ΩΡΛ, οι οποίοι λαμβάνουν σχόλια σε τακτική βάση για την πορεία του παιδιού με ΚΕ 

και πραγματοποιούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις του εμφυτεύματος. Τα δεδομένα της ομιλίας 

των παιδιών με ΚΕ μας τα δίνετε εσείς οι ίδιοι μέσω της χρήσης της ειδικής συσκευής που 

σας χορηγείται σε τακτική βάση. Στόχος των καταγραφών αυτών είναι μέσα σε ήσυχο 

περιβάλλον χωρίς θορύβους να μπορέσει ο γονιός να καταγράψει τον αυθόρμητο λόγο του 

παιδιού μέσα από μια διαδικασία παιχνιδιού διάρκειας 30 λεπτών. Η συμμετοχή στην έρευνα 

αυτή είναι πολύτιμη και ωφέλιμη για τους συμμετέχοντες. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία και η επίδοση των παιδιών σας θα κρατηθούν ανώνυμα και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Τα ατομικά συμπεράσματα θα 
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διαβαστούν μόνο από τους συμμετέχοντες ιατρούς ΩΡΛ, καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και τον Λογοθεραπευτή. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με το τηλέφωνο του ερευνητή: 6934223402 ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση: pariss61@hotmail.com.  

 

 

 

Η Διεύθυνση του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων είναι: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  

1ο Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα 

Καθηγητής Β. Βιτάλ, MD 

Νοσοκομείο AΧEΠΑ 

541 24 Θεσσαλονίκη-Ελλάδα 

Τηλέφωνο: ++30 2310 994.761-2, 993459 

Fax: ++30 2310 994916 

E-mail: orlcln@med.auth.gr/ orlci@med.auth.gr 

 

 

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Πάρης Μπίνος, Λογοθεραπευτής 

υπ.Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orlcln@med.auth.gr/
mailto:orlci@med.auth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

                    ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
 

 

Για να πραγματοποιήσουμε μια σωστή καταγραφή της ομιλίας του παιδιού πρέπει να 

ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, ώστε η καταγραφή να είναι καθαρή και να δώσει στον 

ειδικό την ευκαιρία να μελετήσει την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού. Έτσι, θα μπορέσουμε 

να μελετήσουμε εάν πράγματι εμφανίζεται μια πρόοδος στην ομιλία του παιδιού κατά την 

διάρκεια του χρόνου. Η καταγραφή θα γίνει με τον ψηφιακό εγγραφέα της SONY PCM D50 

που βλέπετε στην εικόνα: 

 

 

 

 

 

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε είναι: 

 

1) Τα μικρόφωνα πρέπει να έχουν την θέση που βλέπετε στην εικόνα. 

2) Η συσκευή έχει πολλά κουμπιά και ρυθμίσεις που όμως δεν μας αφορούν όλα. Η 

χρήση είναι πολύ απλή και εύκολη. 
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3) Προσέχουμε την ώρα της καταγραφής να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (κλείνουμε τηλεοράσεις, 

παράθυρα, μιλάμε όσο γίνεται λιγότερο). 

4) Η καταγραφή γίνεται ενώ ταυτόχρονα μπορούμε είτε να παίζουμε με το παιδί είτε 

μόνο του να κάνει μια ασχολία. 

5) Για να πραγματοποιήσουμε σωστά με το μηχάνημα την καταγραφή πρέπει απλά να 

πατήσουμε το πλήκτρο REC και μετά αμέσως το πλήκτρο PLAY!! Για να είμαστε 

σίγουροι ότι γράφουμε πρέπει το μηχάνημα στην οθόνη του να δείχνει ότι περνά ο 

χρόνος. Εάν μάλιστα έχουμε και απλά ακουστικά εμπορίου (ψείρες) μπορούμε 

συνδέοντας αριστερά στην συσκευή να ακούσουμε και τι έχουμε γράψει. 

6) Η καταγραφή σταματά μόλις πατάμε το πλήκτρο STOP. 

7) Εάν έχουμε σταματήσει μια καταγραφή και θέλουμε να ξεκινήσουμε άλλη τότε πολύ 

απλά ξαναπατάμε τα πλήκτρα REC και PLAY. Ας θυμόμαστε ότι μόλις πατήσουμε το 

πλήκτρο REC θα αναβοσβήνει το πλήκτρο PAUSE αλλά εμείς συνεχίζουμε πατώντας 

το πλήκτρο PLAY!  

8) Εάν αναβοσβήνει οποιοδήποτε πλήκτρο σημαίνει ότι ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ! 

9) Προσέχουμε ώστε το μηχάνημα να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το παιδί μέχρι 

3 μέτρα. Εάν το παιδί απομακρυνθεί η φωνή του δεν ακούγεται καθαρά και η 

καταγραφή θα αποτύχει. Εάν τέλος, τα μικρόφωνα αλλάξουν κατεύθυνση μπορούμε 

να τα επαναφέρουμε στην θέση της εικόνας (180ο μοιρών). 

. 

10)   Η καταγραφή πρέπει να γίνεται μέσα σε 3-4 μέρες αρκετές φορές τη μέρα (3,4) και 

για διάρκεια περίπου 30 λεπτών. 
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11) Το μηχάνημα λειτουργεί με απλές μεσαίες μπαταρίες οι οποίες εάν τελειώσουν 

αλλάζουν από την πίσω μεριά του μηχανήματος χαμηλά όπου βρίσκεται η θήκη των 

μπαταριών. 

 

Εάν έχετε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε πάντα με τον ειδικό στο 

τηλ. 6934223402 και να στείλετε με οποιονδήποτε τρόπο το μηχάνημα, έχοντας 

πραγματοποιήσει την εγγραφή, στην διεύθυνση : 

Μαρτίου 14, 54646 

Μπίνος Πάρης  

Θεσσαλονίκη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

1. Binos, P., Okalidou, A., Botinis, A., Kyriafinis, G., & Vital, V. (2011).  Protophone 

classification of speech in implanted toddlers using acoustic analysis of their 

suprasegmental features. In International Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology, 10th European Symposium of Paediatric Cochlear 

Implantation, 12-15 May 2011 (pp. 55). Athens. 

 

2. Binos, P., Okalidou, A., Psillas, G., Kyriafinis, G., & Vital, V. (2013). Prosodic 

aspects of prelexical classification in Greek CI children. 11th European 

Symposium of Paediatric Cochlear Implantation, 23-26 May, Istanbul. 

 

3. Binos, P., Okalidou, A., Botinis, A., Kyriafinis, G., & Vital, V. (2013). 

Suprasegmental features of CI children via classification of pre-linguistic 

utterances: two longitudinal case studies. Journal of Hearing Science, 3 (1), 37-

46. 

 

4. Binos, P., & Okalidou, A. (2014). Canonical Babbling: A precursor to speech for 

young Cochlear Implant Recipients. Hellenic Journal of Medicine, (under 

publication). 

 

5. Binos, P., Okalidou, A., Kyriafinis, G., Psillas, G., & Tsaligopoulos, M. (2015). 

Developmental patterns of protophone vocalizations among young CI 

recipients and NH infants. 22nd International Congress on the Education of the 

Deaf, 6-9 July, Athens. (accepted presentantion). 
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