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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση ορισμένων 

δεδομένων τα οποία είναι ελλιπή στην ελληνική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, επιχειρείται 

να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τις διαφορές στις διάρκειες των φωνηεντικών και 

συμφωνικών ήχων της ελληνικής γλώσσας, όταν αυτά παράγονται από υποκείμενο με 

λεκτική δυσπραξία ηλικίας 5 ετών συγκριτικά με ομάδα ελέγχου της ίδιας ηλικίας στην 

οποία παρατηρείται φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας. Επιπλέον, 

παρατηρούνται και οι δύο πρώτοι διαμορφωτές των φωνηεντικών ήχων, καθώς και πως 

μεταβάλλονται στο υποκείμενο με διαταραχή του συντονισμού των αρθρωτών. Για την 

διεκπεραίωση του συγκεκριμένου σκοπού, δημιουργήθηκαν λίστες λέξεων οι οποίες 

αποσκοπούσαν στην εκμαίευση συγκεκριμένων φωνηεντικών και συμφωνικών ήχων. 

Ηχογραφήθηκε το υποκείμενο προς μελέτη καθώς και άλλα πέντε υποκείμενα που 

αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι συγκρίσεις έγιναν μεταξύ της ομάδας ελέγχου και 

της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και εν συνεχεία συγκρίθηκαν τα ευρήματα του ατόμου 

με δυσπραξία τόσο με την ομάδα ελέγχου όσο και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι 

συγκρίσεις έγιναν με τους μέσους όρους των τιμών, αλλά και με στατιστικές αναλύσεις 

μέσω του προγράμματος spss. Μέσω των αναλύσεων βρέθηκε πως η διάρκεια των 

φωνηέντων διαφοροποιείται μεταξύ του υποκειμένου με δυσπραξία και της ομάδας 

ελέγχου, ενώ για τα σύμφωνα δεν συμβαίνει πάντοτε το ίδιο. Ακόμα, από τους μέσους 

όρους γίνεται εμφανές πως η διάρκεια του χρόνου έναρξης φώνησης για τα έκκροτα είναι 

αρκετά μεγαλύτερη στο άτομο με δυσπραξία συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως το συμφωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το 

εκάστοτε φωνήεν δεν διαφοροποιεί την διάρκεια παραγωγής του. Τέλος, από τις 

αναλύσεις φάνηκε πως η διάρκεια των φωνηέντων διαφοροποιείται ανάλογα με το αν 

είναι τονισμένα ή άτονα.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η ακουστική των τεμαχίων είναι ένας τομέας ο οποίος δεν έχει μελετηθεί εκτενώς 

στην ελληνική γλώσσα. Η περισσότερη βιβλιογραφία αναφέρεται στα ακουστικά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων. Ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων αποτελούν 

η διάρκεια, η θεμελιώδης συχνότητα (F0), η δομή των διαμορφωτών καθώς και το εύρος 

(Botinis, 2009). Ωστόσο, στα σύμφωνα δεν υπάρχουν πολλές πηγές που να αναφέρονται 

στα ακουστικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, με τη μεγαλύτερη 

έλλειψη να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία των υγρών και έρρινων συμφώνων. Η ήδη 

περιορισμένη βιβλιογραφία που υπάρχει γίνεται ακόμα πιο ειδική καθώς βασίζεται 

κυρίως σε έρευνες και καταγραφές για ενήλικο πληθυσμό. Αναφέρεται όμως, πως η 

παραγωγή του λόγου και η ροή της ομιλίας διαφέρει στα παιδιά σε σχέση με τους 

ενήλικες (Browman & Goldstein, 1992). Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία μπορεί να 

μιλούν πιο αργά, να δυσκολεύονται στην παραγωγή κάποιων ήχων και να χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για την εκφορά τους και αυτό διαφοροποιεί την ομιλία τους από αυτή 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (Browman & Goldstein, 1992). Έρευνες που αφορούν 

παιδικό πληθυσμό για την ελληνική γλώσσα είναι ελάχιστες και έτσι δεν υπάρχει μια 

σταθερή βάση με τα φυσιολογικά δεδομένα των τεμαχίων για τον παιδικό πληθυσμό. 

Κατά την παραγωγή του λόγου τα τεμάχια δεν προφέρονται καθαρά και μεμονωμένα, 

αλλά είναι συνυφασμένα μεταξύ τους σε ένα συνεχές. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

συνάρθρωση. Η συνάρθρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο υποδεικνύει εξάρτηση της 

κίνησης του υπό μελέτη τεμαχίου από το προηγούμενο σημείο-τεμάχιο ή επιρροή του 

στο επόμενο τεμάχιο (Baltazani, 2007) Σύμφωνα με τους Browman & Goldstein (1992) 

η συνάρθρωση πραγματοποιείται από κινήσεις σθένωσης της στοματική κοιλότητας οι 

οποίες είναι είτε φωνηεντικές, είτε συμφωνικές. Επιπλέον, αναφέρεται πως οι 

συμφωνικές κινήσεις έχουν συνήθως μεγαλύτερο βαθμό σθένωσης, ενώ ορισμένες έχουν 

και μικρότερη διάρκεια. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, τα σύμφωνα που βρίσκονται σε 

αρχική θέση συμπλέκονται με την αρθρωτική κίνηση της έναρξης του φωνήεντος που 

έπεται, ενώ τα τελικά σύμφωνα συμπλέκονται με την αρθρωτική κίνηση της λήξης του 

φωνήεντος που προηγείται. Επιπλέον, η συνάρθρωση βοηθά στην συνεχή ροή του λόγου 

και έτσι μπορεί κανείς να προφέρει γρήγορα τις λέξεις χωρίς να αρθρώνει κάθε τεμάχιο 

της χωριστά. 

Τα περισσότερα από τα ευρήματα για την ελληνική γλώσσα αλλά και για τον παιδικό 

λόγο, αφορούν κυρίως τους φωνηεντικούς ήχους, τα κλειστά και τριβόμενα σύμφωνα και 
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την παραγωγή του τεμαχίου // (Okalidou & Koeng, 2003; Sfakianaki & Scobbie, 2013; 

Chaida & Nirgianaki, 2010; Savva & Themistocleous, 2015; Chaida & Nirgianaki, 2009; 

Nicolaidis, 2001; Nicolaidis, 2015; Arvaniti, 2007). Οι πηγές που αναφέρονται ωστόσο 

στα υγρά και κυρίως στα έρρινα τεμάχια είναι ελάχιστες και δεν μπορούν να αποτελέσουν 

μια βάση δεδομένων προς σύγκριση (Botinis, 2011; Nesi, 2016; Arvaniti, 2007) . Στη 

συνέχεια της παρούσας ερευνητικής εργασίας θα αναφερθούν περιληπτικά οι πηγές και 

θα γίνει μια πιο λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων τους. 

Σε έρευνα των Chionidou και Nicolaidis (2015) σχετικά με τον χρόνο έναρξης φώνησης 

σε δίγλωσσα παιδιά που μιλούν Ελληνικά και Γερμανικά, υπάρχουν δεδομένα που 

αφορούν 12 μονόγλωσσα ελληνόπουλα σχετικά με την παραγωγή των έκκροτων 

συμφώνων. Μια ακόμα έρευνα σχετικά με τα κλειστά τεμάχια πραγματοποιήθηκε από 

τις Okalidou, Petinou, και Theodorou (2010) και αφορά στη σύγκριση της ανάπτυξης του 

χρόνου έναρξης φώνησης (ΧΕΦ) στα παιδιά που μιλούν την κοινή ελληνική γλώσσα 

(ΚΝΕ) και την κυπριακή διάλεκτο. Στη συγκεκριμένη έρευνα το δείγμα είναι 

προσχολικής ηλικίας έως 4;0 ετών.  

Ως προς τα ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία 

κυρίως σε ενήλικο πληθυσμό. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία που 

συγκρίνουν τα ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηεντικών ήχων σε παιδικό και 

ενήλικο πληθυσμό και ειδικότερα σε παιδικό πληθυσμό στην Κρήτη (Sfakianaki, 2002). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα τα παιδιά είναι τόσο αγόρια όσο και κορίτσια σε μια ομάδα 

καθώς οι διαφορές φύλου δεν αποτέλεσαν αντικείμενο προς μελέτη. 

Τα δεδομένα σχετικά με τα υγρά και έρρινα σύμφωνα είναι αρκετά περιορισμένα. Κύρια 

πηγή πληροφοριών αποτέλεσε η διπλωματική εργασία της Nesi (2016) στην οποία 

πραγματοποιείται ακουστική ανάλυση των συγκεκριμένων ήχων σε παιδικό πληθυσμό. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα βρίσκονται επίσης και τιμές για τους δύο πρώτους 

διαμορφωτές των φωνηέντων της ελληνικής όταν παράγονται μετά από τα σύμφωνα /l/, 

//, /m/ και /n/, σε τονισμένη και άτονη θέση. 

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες στην ελληνική 

γλώσσα, ώστε να ολοκληρωθεί μια βάση δεδομένων που θα λειτουργεί ως σταθερά, ώστε 

να διακρίνονται τα ακουστικά χαρακτηριστικά των τεμαχίων κατά την φυσιολογική ροή 

της ομιλίας τόσο σε ενήλικο πληθυσμό όσο και σε παιδικό. Μια τέτοια βάση δεδομένων 

που έχει δημιουργηθεί διαδικτυακά από γλωσσολόγους ονομάζεται «Vocalect» 

(http://www.vocalect.eu/) και περιέχει έναν αριθμό πληροφοριών για φωνηεντικά 

συστήματα που παράγονται από ενήλικες ομιλητές σε συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδας. 

Επιπρόσθετα, η βάση δεδομένων SpeakGreek (http://speakgreek.web.auth.gr) του 

http://www.vocalect.eu/
http://speakgreek.web.auth.gr/
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πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εμπεριέχει δεδομένα που αφορούν τόσο τους ενήλικες 

άνδρες και γυναίκες όσο και τα παιδιά. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης 

βάσης υπάρχει υλικό για την βελτίωση της παραγωγής τεμαχίων της ελληνικής γλώσσας.  

Ολοκληρώνοντας μια εκτενή έρευνα για τα χαρακτηριστικά όλων των τεμαχίων της 

ελληνικής γλώσσας, θα υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με αυτά του παθολογικού 

πληθυσμού τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών που αφορά 

την ομιλία ατόμων με νευρολογικές ασθένειες, σύνδρομα και άλλες διαταραχές. Στην 

βιβλιογραφία η οποία μελετήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ερευνητικής 

εργασίας δεν βρέθηκαν αναφορές για τα χαρακτηριστικά των τεμαχίων της ελληνικής 

γλώσσας σε παιδικό πληθυσμό με νευρολογική διαταραχή που να επηρεάζει την συνέπεια 

των αρθρωτικών κινήσεων. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα 

γίνει μια προσπάθεια σύγκρισης των δεδομένων από ένα παιδί με νευρολογική διαταραχή 

που επηρεάζει τον συντονισμό των αρθρωτών και των δεδομένων από πέντε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης της ίδιας ηλικίας και φύλου. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρόκειται να καλύψει η συγκεκριμένη εργασία είναι: 

• Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια των φωνηεντικών ήχων όταν αυτοί τονίζονται 

ή όχι για το παιδί με λεκτική δυσπραξία; 

• Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια των φωνηεντικών ήχων όταν αυτοί τονίζονται 

ή όχι για τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα ελέγχου; 

•  Υπάρχουν διαφορές στις τιμές των διαμορφωτών των φωνηέντων μεταξύ του 

υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

• Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια των συμφωνικών ήχων μεταξύ ενός παιδιού με 

λεκτική δυσπραξία και παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

• Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια του χρόνου έναρξης φώνησης μεταξύ ενός 

παιδιού με λεκτική δυσπραξία και παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

 

2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Δυσπραξία 

 

Η δυσπραξία είναι μια νευρογενής διαταραχή κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να 

προγραμματίσει μια φυσιολογική κίνηση, ενώ παράλληλα δεν παρουσιάζει κάποια μυϊκή 

αδυναμία. Η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα του ατόμου 
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είτε ως προς τους αρθρωτές, είτε την κινητικότητα των άκρων του. Ένας ασθενής με 

δυσπραξία που επηρεάζει την κινητικότητα των άκρων, δυσκολεύεται στο συντονισμό 

των κινήσεων των άνω άκρων, άρα μπορεί να παρουσιάζει δυσκολία στην γραφή. Συχνά, 

η δυσπραξία επηρεάζει τον συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων, με αποτέλεσμα το 

πάσχον άτομο να γνωρίζει τι θέλει να πει αλλά να μην μπορεί να  αρθρώσει φυσιολογικά. 

Ιστορικά, ο όρος δυσπραξία χρησιμοποιήθηκε αρχικά αποκλειστικά για ενήλικο 

πληθυσμό με επίκτητη διαταραχή, η οποία επηρεάζει το συντονισμό των αρθρωτικών 

κινήσεων (Stackhouse, 1989). Οι Stackhouse et al. (1989) αναφέρουν επίσης, πως κατά 

κύριο λόγο η επίκτητη δυσπραξία συνοδεύεται από δεξιά ημιπάρεση ή παράλυση με 

ελλείμματα στον αισθητικοκινητικό φλοιό, αλλά και στην περιοχή Broca. Στη 

βιβλιογραφία διαχωρίζονται τέσσερις μορφές της διαταραχής. Η πρώτη είναι η 

ιδεοκινητική (ideomotor dyspraxia) η οποία έχει ως αποτέλεσμα την δυσκολία εκτέλεσης 

απλών κινητικών έργων όπως είναι ο χαιρετισμός με χειρονομία. Ο ασθενής στην 

συγκεκριμένη μορφή δυσπραξίας είναι σε θέση να περιγράψει την κίνηση που θέλει να 

πραγματοποιήσει. Η δεύτερη μορφή είναι η ιδεακή (ideational dyspraxia) στην οποία ο 

ασθενής δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει μια αλληλουχία κινήσεων για την εκτέλεση 

πιο περίπλοκων έργων. Η συγκεκριμένη μορφή είναι χαρακτηριστική καθώς το άτομο 

ενώ γνωρίζει ένα αντικείμενο και τη λειτουργία του, δεν είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιήσει. Η κατασκευαστική δυσπραξία (constructural dyspraxia) έχει ως 

σύμπτωμα την δυσκολία κατανόησης των χωρικών σχέσεων και ως αποτέλεσμα την 

αδυναμία αντιγραφής γεωμετρικών σχημάτων. Μια ακόμα μορφή της δυσπραξίας είναι 

εκείνη που επηρεάζει τον συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων για την παραγωγή της 

ομιλίας. Η συγκεκριμένη μορφή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι 

επίκτητη και οδηγεί στην απώλεια των δυνατοτήτων που είχε προηγουμένως κατακτήσει 

το άτομο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου (π.χ. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) ή σε κάποια διαταραχή που προέκυψε 

κατά τη διάρκεια της ζωής του (π.χ. Εγκεφαλικό επεισόδιο). Τότε η διαταραχή 

χαρακτηρίζεται ως λεκτική απραξία (apraxia of speech). Αντιθέτως, η δεύτερη μορφή 

είναι η αναπτυξιακή ή παιδική λεκτική δυσπραξία (Childhood apraxia of speech) στην 

οποία το άτομο δεν καταφέρνει να κατακτήσει τις δεξιότητες που ένα άτομο τυπικής 

ανάπτυξης στην ηλικία αυτή εμφανίζει (Sanger, 2006). 
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2.1.1 Παιδική δυσπραξία 

 

Η ASHA (2007) ορίζει την παιδική δυσπραξία (Developmental Verbal Dyspraxia) ή 

απραξία της ομιλίας (Childhood Apraxia of Speech) ως μια νευρολογική διαταραχή που 

επηρεάζει την ομιλία στην οποία η ακρίβεια και συνέπεια των αρθρωτικών κινήσεων 

είναι μειωμένη εν απουσία νευρομυϊκών ελλειμάτων. Πλήττεται δηλαδή κατά κύριο λόγο 

ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των κινήσεων του προσώπου κατά την παραγωγή της 

ομιλίας (Gubiani, 2015). Στη βιβλιογραφία γίνεται αναφορά για ελλείμματα σε ένα ή και 

σε συνδυασμό τριών επιπέδων κατανομών: φωνολογική διαστρέβλωση στο λεξικό, 

αδυναμία προγραμματισμού της λεκτικής εκφοράς και δυσκολία συντονισμού της 

στοματικής κοιλότητας (Stackhouse, 1989). Η λεκτική δυσπραξία μπορεί να οφείλεται 

επίσης, σε κάποια νευρολογική δυσλειτουργία ή ως ιδιοπαθής νευρογενής διαταραχή της 

ομιλίας (Missiuna & Polatajko, 1995). Μια τέτοια νευρολογικής προέλευσης διαταραχή 

προκαλεί προβλήματα όχι μόνο στον κινητικό προγραμματισμό της ομιλίας αλλά και 

στην γενικότερη κινητική κατάσταση. Στην αναπτυξιακή δυσπραξία παρατηρείται κατά 

κύριο λόγο φυσιολογική νοημοσύνη και φυσιολογικός εγκέφαλος, όμως τα λεκτικά 

ορόσημα καθυστερούν σημαντικά να κατακτηθούν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος 

των παιδιών που παρουσιάζουν την διαταραχή να μην είναι κατανοητός από μη οικεία 

άτομα έως και την προσχολική ηλικία (Chilosi, 2015). Σύμφωνα με τους Stackhouse et 

al. (1989), στην αναπτυξιακή δυσπραξία έχουν παρατηρηθεί ορισμένες ήπιες 

νευρολογικές επιπτώσεις όπως η σιελόρροια, οι δυσκολίες σίτισης σε πρώιμη ηλικία 

καθώς και αδεξιότητα στη λεπτή και αδρή κινητικότητα του παιδιού. Ακόμα, 

παρατηρείται ανεπάρκεια στην ακρίβεια και συνέπεια των αρθρωτικών κινήσεων η οποία 

οδηγεί σε λάθη στην παραγωγή των ήχων της ομιλίας, αλλά και της προσωδίας (Ballard, 

2006). Στη βιβλιογραφία τονίζεται το γεγονός πως η διαφοροδιάγνωση της λεκτικής 

δυσπραξίας σε σχέση με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως η ειδική γλωσσική 

διαταραχή είναι συχνά δύσκολη καθώς πολλά κοινά ελλείμματα παρατηρούνται και στις 

δύο περιπτώσεις (Stackhouse, 1989). Επιπλέον, πολλοί γονείς αναφέρουν για τα παιδιά 

τους με δυσπραξία ότι παρατηρούν γνωστικά ελλείμματα αλλά και μαθησιακές 

δυσκολίες ( Björelius, 2015). 

Ορισμένα από τα σημάδια που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ένα παιδί με λεκτική 

δυσπραξία σε επίπεδο φθόγγων είναι: 

• Σε βρεφική ηλικία παράγονται ελάχιστοι συμφωνικοί και φωνηεντικοί ήχοι 

(Hafinaz & Ramli, 2011).  
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• Μη σταθερά αρθρωτικά λάθη κατά την παραγωγή της ίδιας λέξης (McNeill, 

2013). 

• Πραγματοποίηση κινήσεων αναζήτησης του τόπου άρθρωσης (Stackhouse, 

1989). 

• Τα λάθη κατά την ομιλία επηρεάζουν τα φωνήεντα (Hafinaz & Ramli, 2011). 

 

Ορισμένα από τα σημάδια που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ένα παιδί με 

λεκτική δυσπραξία σε επίπεδο λέξεων είναι: 

• Μη σταθερά αρθρωτικά λάθη κατά την παραγωγή της ίδιας λέξης 

(Stackhouse, 1989). 

• Παρουσιάζεται δυσκολία στη μίμηση. (McNeill, 2013). 

• Μειωμένη ταχύτητα και δυσκολία σε διαδοχοκινητικά έργα (Chilosi, 2015). 

• Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις απλών δομικά λέξεων που προφέρονται 

φυσιολογικά (Hafinaz & Ramli, 2011). 

• Δυσκολία κατά την αύξηση πολυπλοκότητας των λέξεων (Chilosi, 2015). 

• Ασυνήθιστος επιτονισμός, παύσεις και μοτίβα τονισμού και προφοράς της 

ίδιας λέξεις με διαφορετικούς τρόπους (Hafinaz & Ramli, 2011). 

 

Ορισμένα από τα σημάδια που μπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ένα παιδί με 

λεκτική δυσπραξία σε επίπεδο προτάσεων είναι: 

• Οι προτάσεις δεν προφέρονται ξεκάθαρα. (Hafinaz & Ramli, 2011). 

• Ανεπαρκής συνάρθρωση των ήχων στη μετάβαση μεταξύ των τεμαχίων και 

των συλλαβών (Gubiani, 2015). 

• Ο αντιληπτικός λόγος είναι σημαντικά καλύτερος από τον εκφραστικό 

(Hafinaz & Ramli, 2011). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά που παρουσιάζουν την διαταραχή αργούν αρκετά να 

κατακτήσουν τα λεκτικά ορόσημα σύμφωνα με την χρονολογική τους ηλικία και 

συνεπώς ξεκινούν θεραπευτικά προγράμματα . Ωστόσο, ενώ παρατηρείται βελτίωση 

μέσω της εξάσκησης στην ακρίβεια παραγωγής των συμφώνων και των φωνηέντων, τα 

παιδιά αυτά μπορεί να μην είναι σε θέση να βελτιωθούν πλήρως σε λέξεις με διαφορετικό 

βαθμό αρθρωτικής πολυπλοκότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εξασθενημένη 

συνάρθρωση μεταξύ των τεμαχίων της ομιλίας (Case & Grigos, 2016). Το συγκεκριμένο 

εύρημα επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες των Stackhouse et al. (1989) όπου 
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αναφέρονται τα τρία αδρά σημάδια της λεκτικής δυσπραξίας τα οποία είναι η 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, η ελλιπής καταληπτότητα και δυσκολία στην 

αποκατάσταση. 

 

2.1.2 Γενετική της παιδικής δυσπραξίας 

 

Η παιδική λεκτική δυσπραξία αποτελεί μια διαταραχή σύνθετης γενετικής αιτιολογίας 

και είναι βιολογικώς ανεξήγητη. Στον τομέα της γενετικής κυριαρχούν δύο προσεγγίσεις 

όσον αφορά το ερευνητικό πλαίσιο. Η πρώτη ονομάζεται σύνδεση και είναι η 

αναγνώριση των χρωμοσωμικών περιοχών που κατηγορούνται για μια διαταραχή μέσα 

σε μια οικογένεια. Η δεύτερη αποτελεί μια συσχέτιση όπου αναζητείται η άμεση 

στατιστική σχέση μεταξύ ενός αλληλόμορφου δείκτη και μιας συγκεκριμένης ασθένειας 

σε έναν πληθυσμό. Οι δύο ανωτέρω προσεγγίσεις χρησιμοποιούν γενετικούς δείκτες και 

παρέχουν σημεία αναφοράς στην αλληλουχία του DNA επιτρέποντας την μεταφορά 

γονιδιακών τμημάτων και την αναγνώριση της γενετικής ταυτότητας. Μια ολόκληρη 

αλληλουχία γονιδίων μπορεί να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν ή να αυξήσουν το ρίσκο μιας διαταραχής (Nudel, 2015). Οι 

γενετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την έρευνα της παιδικής λεκτικής δυσπραξίας 

είναι κυρίως μελέτες σύνδεσης. Ο παράγοντας FOXP2 έχει βρεθεί στην οικογένεια KE 

της οποίας τα μέλη παρουσίαζαν λεκτική και στοματική απραξία σε συνδυασμό με ειδική 

γλωσσική διαταραχή. Ο παράγοντας αυτός έχει ποικίλες επιπτώσεις στην εκμάθηση 

γραφής και ανάγνωσης καθώς και στην ανάπτυξη της ομιλίας (Centanni, 2015). 

Επιπλέον, σε 26 διαφορετικές περιπτώσεις μεταλλάξεών του, ο φαινότυπος που 

παρουσιάζεται είναι σοβαρή κινητική διαταραχή της ομιλίας με λεκτική δυσπραξία 

(Turner et al, 2013). Σε πρόσφατη έρευνα των Beate et al. (2016) έχει παρατηρηθεί ότι 

υπάρχει ποικιλία κληρονομικών αιτιών και ετερογένεια ως προς την κληρονομικότητα 

της διαταραχής. Τονίζεται όμως, ότι εκτός από τα γονίδια, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

διαδραματίζει και το περιβάλλον.  

Ένας ακόμη παράγοντας που έχει κατηγορηθεί για την παρουσία της διαταραχής είναι ο 

CNTNAP2 ο οποίος σχετίζεται με νευροαναπτυξιακές διαταραχές χωρίς όμως να είναι 

εξακριβωμένη η συνεισφορά του στον φαινότυπο της δυσπραξίας (Laffin et al, 2012). 

Επιπλέον, παρόλο που η γενετική προέλευση της διαταραχής δεν είναι πλήρως 

κατανοητή, μεταλλάξεις σε γονίδια συγκεκριμένων χρωμοσωμάτων (2,6,7,8,9,16) 

θεωρούνται υπαίτιες για εμφάνιση δυσκολιών στον κινητικό προγραμματισμό (Jackson, 
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2012). Η γενετική βάση είναι σημαντική ώστε μελλοντικά να γίνεται αναγνώριση των 

νεογνών υψηλού κινδύνου και κατά συνέπεια μια σωστή πρώιμη παρέμβαση. 

 

2.2  Περιγραφή των ελληνικών φωνηέντων και συμφώνων 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα πρόκειται να παρατεθούν πληροφορίες που αφορούν τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας και καταγραφή των σημαντικότερων ευρημάτων που αφορούν την 

ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια, θα καταγραφούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ως προς τα σύμφωνα, θα παρατεθούν έρευνες οι οποίες 

σχετίζονται με την διάρκειά τους, καθώς η συγκεκριμένη μελέτη δεν επικεντρώνεται και 

στα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των συμφωνικών ήχων. 

 

2.2.1 Φωνήεντα 

 

Οι φωνηεντικοί ήχοι προφέρονται μέσω σχηματισμών της γλώσσας και των χειλέων στη 

στοματική κοιλότητα (Lindblom, 1986). Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής 

γλώσσας είναι απλό και αποτελείται από τους πέντε ήχους: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ (Arvaniti, 

2007). Εκτός από τα απλά φωνήεντα, υπάρχουν και σύνθετα φωνήεντα τα οποία 

αναφέρονται ως δίφθογγοι και η προφορά τους ποικίλει ανάλογα με το περιβάλλον στο 

οποίο απαντώνται (Botinis, 2009). Τα φωνήεντα της Ελληνικής χαρακτηρίζονται με βάση 

τη θέση της γλώσσας κατά την παραγωγή τους. Σε κατακόρυφο άξονα ως προς τη 

στοματική κοιλότητα, χαρακτηρίζονται ως υψηλά, μεσαία, και χαμηλά, ενώ στον 

οριζόντιο άξονα ως πρόσθια και οπίσθια (Botinis, 2009). Ακουστικά χαρακτηριστικά των 

φωνηέντων αποτελούν η διάρκεια, η θεμελιώδης συχνότητα (F0), η δομή των 

διαμορφωτών καθώς και το εύρος (Fourakis, Botinis & Katsaiti, 1999). Η ποιότητα των 

φωνηέντων έχει καθοριστικό ρόλο στην αποσαφήνιση του ακουστικού μηνύματος καθώς 

αποτελεί διαφοροποιητικό στοιχείο για το νόημα της λέξης. Στα διάφορα γλωσσικά 

συστήματα, τα φωνήεντα διαφέρουν τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα. Στην 

αγγλική γλώσσα για παράδειγμα, η ποιότητα των φωνηέντων διαφέρει σε ζεύγη μακρών 

και βραχέων φωνηέντων. (Roach, 2004). Στα Ελληνικά δεν υπάρχουν μακρά και βραχέα 
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φωνήεντα. Επιπλέον, η βιβλιογραφία για τα ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων 

σε φυσιολογικούς ομιλητές είναι αρκετά περιορισμένη. Σημαντικές έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί στα φωνήεντα της Ελληνικής γλώσσας όσον αφορά τον ανδρικό 

πληθυσμό (Fourakis et al., 1999), καθώς επίσης και τον παιδικό πληθυσμό σε σύγκριση 

με τον ενήλικο, όσον αφορά τις τιμές των διαμορφωτών (Sfakianaki, 2002). Επίσης, μια 

πιο γενική εικόνα για τα ευρήματα όσον αφορά την μελέτη των ακουστικών 

χαρακτηριστικών των φωνηέντων στα Ελληνικά παρατηρείται στην μελέτη της Arvaniti 

(2007).  

Τα ελληνικά φωνήεντα είναι κατανεμημένα ακουστικά με τέτοιον τρόπο ώστε να 

επιτρέπουν την μέγιστη διαφοροποίηση μεταξύ τους (Sfakianaki, 2002). Τα φωνήεντα 

κατατάσσονται σε φωνημικές κατηγορίες ανάλογα με τη θέση τους στον κάθετο άξονα 

σε υψηλά και χαμηλά (F1) και στον οριζόντιο άξονα σε πρόσθια και οπίσθια (F2). Τα 

ακουστικά τους χαρακτηριστικά επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες όπως είναι η 

φωνημική κατηγορία, ο τονισμός, οι τιμές των διαμορφωτών καθώς και η συνάρθρωση 

κατά τον ρέοντα λόγο. (Fourakis et al., 1999).  

Ως προς την φωνημική κατηγορία παρατηρείται πως τα υψηλά φωνήεντα έχουν 

μικρότερη διάρκεια, ενώ τα χαμηλά φωνήεντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Επιπλέον, 

αναφέρεται πως τα άτονα υψηλά φωνήεντα έχουν πολύ μικρή διάρκεια και ειδικότερα το 

άτονο /i/ και πιο σπάνια και το /u/ αηχοποιούνται ή ακόμα και παραλείπονται κατά τον 

ρέοντα λόγο (Arvaniti, 2007).   

Ο τονισμός είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων (Arvaniti, 2007). Κάθε ελληνική λέξη που συντίθεται 

από το ελάχιστο δύο συλλαβές, τονίζεται σε συγκεκριμένη συλλαβή και η συγκεκριμένη 

συλλαβή ξεχωρίζει φωνητικά και φωνολογικά (Thomson & Jarmulowicz, 2016). 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως και οι μονοσύλλαβες μη γραμματικές λέξεις 

της ελληνικής γλώσσας τονίζονται. Η ελληνική γλώσσα έχει δυναμικό τόνο. Οι λέξεις 

στη γλώσσα μας τονίζονται σε μια από τις τρεις τελευταίες συλλαβές (Arvaniti, 2007). H 

Mennen (2006) αναφέρει πως η θέση του τόνου καθορίζεται κυρίως από τη μορφολογία 

της λέξης. Σύμφωνα με τη Revithiadou (2015) ο τόνος στα λεξικά συστήματα που 

τονίζονται, όπως είναι η ελληνική γλώσσα ή τα Ρωσικά, εξαρτάται από πληροφορίες που 

χαρακτηρίζουν τα μορφήματα, όμως η ακριβής θέση του πρωταρχικού τόνου καθορίζεται 

τελικώς από ορισμένες γραμματικές αρχές. Οι τονισμένες συλλαβές παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη διάρκεια αλλά και μεγαλύτερη ένταση (Sfakianaki, 2002, Fourakis et al., 
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1999). Επίσης, η θεμελιώδης συχνότητα των τονισμένων συλλαβών αλλάζει ανάλογα με 

το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται (Fourakis et al., 1999). Ως προς τον αντίκτυπο του 

τονισμού στην ποιότητα των φωνηέντων αναφέρεται πως οι διαφορές στην ποιότητα των 

φωνηέντων λόγω του τονισμού είναι μικρές όσον αφορά τα Ελληνικά (Arvaniti, 2007).  

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που αφορούν τους διαμορφωτές των 

φωνηέντων καθώς και τις τιμές τους. Ειδικότερα, αναφέρεται πως τα στρογγυλά 

φωνήεντα /o/ και /u/ έχουν χαμηλότερους διαμορφωτές σε σχέση με τους υπόλοιπους 

φωνηεντικούς ήχους (Fourakis et al., 1999). Επίσης, ο πρώτος διαμορφωτής μειώνεται 

στα άτονα φωνήεντα /a/, /ο/ και /e/, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο και για το υψηλό φωνήεν 

/i/. Μείωση του δεύτερου διαμορφωτή παρατηρείται στα άτονα φωνήεντα με εξαίρεση 

το οπίσθιο στρογγυλό φωνήεν /u/ (Arvaniti, 2007). Οι διαμορφωτές επηρεάζονται επίσης 

από το φύλο, καθώς όπως αναφέρεται στα ευρήματα της Sfakianaki (2002) οι ενήλικες 

άνδρες έχουν διαμορφωτές με χαμηλότερες τιμές, ενώ τις υψηλότερες τιμές 

διαμορφωτών συναντάμε στον παιδικό πληθυσμό. Η ηλικία είναι ένας επιπλέον 

παράγοντας που επηρεάζει τους διαμορφωτές, καθώς οι τιμές τους μειώνονται λόγω της 

επιμήκυνσης της φωνητικής οδού με την ανάπτυξη, αλλά και λόγω της μείωσης της θέσης 

του λάρυγγα με την πάροδο του χρόνου και της ανάπτυξης των οστών του προσώπου 

(Kaur & Narang, 2015). 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τα ακουστικά χαρακτηριστικά των 

φωνηεντικών ήχων είναι η συνάρθρωση, κατά την οποία τα σύμφωνα μπορούν να 

επηρεάσουν την ποιότητα των φωνηέντων. Σε δισύλλαβες λέξεις απλής δομής, το 

τονισμένο φωνήεν που μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη ή την δεύτερη συλλαβή, 

επηρεάζεται από το σύμφωνο που προηγείται αλλά και από το σύμφωνο που έπεται και 

μπορεί να επηρεάσει το μη τονισμένο φωνήεν (Nicolaidis, 1999). Γενικότερα, τα 

φωνήεντα μειώνονται σε διάρκεια, όσο αυξάνεται ο ρυθμός της ομιλίας (Fourakis et al., 

1999) και επηρεάζονται περισσότερο από αυτόν συγκριτικά με τα σύμφωνα (Arvaniti, 

2007). Ακόμα, τα φωνήεντα που παρουσιάζουν μειωμένη διάρκεια καταλαμβάνουν πιο 

κεντρική θέση στο τραπέζιο των φωνηέντων, καθώς οι διαμορφωτές τους αλλάζουν και 

επομένως η ποιότητά τους επηρεάζεται (Lengeris. 2012). Η διάρκειά τους επίσης 

επηρεάζεται από το μήκος της λέξης που προφέρεται. Όσο αυξάνει το μήκος της λέξης, 

μειώνεται η διάρκεια του φωνήεντος (Fourakis, Botinis & Katsaiti, 1999). Επίσης, η 

επίδραση του τονισμένου φωνήεντος στο άτονο είναι μεγαλύτερη όταν ενδιάμεσο 

σύμφωνο είναι το /p/ και μικρότερη όταν ενδιάμεσο σύμφωνο είναι το /t/ (Nicolaidis, 

1999). Επιπλέον, έχει βρεθεί πως κατά τον διάλογο η διάρκειά των φωνηέντων είναι 
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μικρότερη σε σχέση με την ανάγνωση. Παρόλα αυτά τα τονισμένα φωνήεντα διαρκούν 

περισσότερο σε σχέση με τα άτονα σε κάθε είδος ομιλίας (Lengeris, 2012).   

Έρευνες για τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε άτομα 

με φυσιολογική ακοή όσο και σε πληθυσμό που αντιμετωπίζει ελλείμματα στην ακοή. Οι 

Nicolaidis & Sfakianaki (2016a) πραγματοποίησαν έρευνα συγκρίνοντας έξι ενήλικες με 

προβλήματα ακοής και έξι ενήλικες με φυσιολογική ακοή σε σχέση με την παραγωγή 

των φωνηέντων της Ελληνικής και των ακουστικών χαρακτηριστικών αυτών. Στην  

έρευνα αυτή παρατηρήθηκαν διαφορές στους διαμορφωτές κατά την παραγωγή των 

φωνηεντικών ήχων. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε μεγαλύτερη μείωση του F2 στα άτομα 

με ελλειμματική ακοή, καθώς επίσης περιορισμένη οριζόντια κίνηση της γλώσσας η 

οποία επιβεβαιώνεται από την μειωμένη τιμή του δεύτερου διαμορφωτή  για τα πρόσθια 

φωνήεντα. Ως προς τα υποκείμενα με φυσιολογική ακοή, παρατηρήθηκε μεγαλύτερο 

εύρος φωνηέντων για τις γυναίκες, γεγονός που οφείλεται σε βιοφυσιολογικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες.  

Σε επόμενη έρευνα των Nicolaidis & Sfakianaki (2016b) παρατηρήθηκε αυξημένη 

διάρκεια σε άτονα φωνήεντα, όταν παράγονται από άτομα με προβλήματα ακοής. 

Επιπρόσθετα, τα άηχα έκκροτα σύμφωνα και το φατνιακό τριβόμενο /s/ φαίνεται να 

ευθύνονται για τη μείωση του δεύτερου διαμορφωτή των φωνηέντων /i/,/a/ και /e/ και 

την αύξηση του για τα οπίσθια στρογγυλά /o/ και /u/ στα άτομα με προβλήματα ακοής. 

Ωστόσο, υπήρξαν ευρήματα τα οποία ήταν ίδια τόσο για τα άτομα με έλλειμα ακοής όσο 

και για τα υποκείμενα με φυσιολογική ακοή. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η 

έλλειψη τόνου στην συλλαβή έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της διάρκειας του 

φωνήεντος και επιπλέον, τα άτονα φωνήεντα παρουσιάζουν μεγάλη μείωση στους δύο 

πρώτους διαμορφωτές τους.  

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

δημιουργούνται ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

διάρκεια των φωνηέντων και ειδικότερα εάν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο τα παιδιά με 

τυπική ανάπτυξη και τα παιδιά με λεκτική δυσπραξία. Η συγκεκριμένη ερευνητική 

εργασία θα διερευνήσει εάν υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια των  τονισμένων 

φωνηεντικών ήχων όταν παράγονται από παιδί με λεκτική δυσπραξία συγκριτικά με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα εξεταστεί η διαφοροποίηση στη διάρκεια των 

φωνηέντων που δεν τονίζονται όταν παράγονται από το παιδί με λεκτική δυσπραξία και 

την ομάδα ελέγχου. Τέλος, θα διερευνηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις συχνότητες των 
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διαμορφωτών μεταξύ του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης στα διαφορετικά φωνητικά περιβάλλοντα. 

 

2.2.2 Τριβόμενα Σύμφωνα  

 

Τα τριβόμενα σύμφωνα παράγονται μέσω της δημιουργίας στένωσης δύο αρθρωτών, ή 

ενός αρθρωτή και μίας δομής προκαλώντας αναταραχή και πίεση του αέρα όταν διέρχεται 

από το συγκεκριμένο σημείο. Στην Ελληνική τα τριβόμενα φωνήματα είναι χειλοδοντικά 

/f/, /v/, οδοντικά /θ/, //, φατνιακά /s/, /z/ και υπερωικά /x/, //. Επιπλέον υπάρχουν και 

τα αλλόφωνα των υπερωικών φωνημάτων τα οποία είναι τα ουρανικά [] και [☺]. Τα 

αλλόφωνα παίρνουν την θέση των υπερωικών τριβόμενων φωνημάτων όταν ακολουθεί 

το υψηλό φωνήεν /i/ ή το μεσαίο φωνήεν /e/. Στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει 

πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα η οποία να αφορά τα τριβόμενα σύμφωνα. Η 

συλλαβική δομή επιδρά ουσιαστικά όχι μόνο στα φωνήεντα, αλλά και στη διάρκεια των 

συμφώνων. Από τη βιβλιογραφία καθίσταται σαφές ότι ο τονισμός μιας συλλαβής 

πυροδοτεί την επιμήκυνση του συμφώνου, ενώ αντίθετα η αύξηση του ρυθμού της 

ομιλίας έχει ως αντίκτυπο τη μείωση της διάρκειας του συμφώνου (Botinis, 1999). 

Επίσης, στην έρευνα της Νιργιανάκη (2014), που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικο 

πληθυσμό, αναφέρεται πως γενικότερα τα άηχα τριβόμενα σύμφωνα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα ηχηρά. Ακόμα, παρατηρείται πως όσο πιο υψηλό 

είναι το ακόλουθο φωνήεν τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το τριβόμενο σύμφωνο που 

προηγείται (Nirgianaki, 2014). Σε αντίθεση με το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται μια άλλη 

πηγή της βιβλιογραφίας η οποία αναφέρει ότι τα μη τονισμένα τριβόμενα σύμφωνα όταν 

προηγούνται του χαμηλού φωνήεντος //, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα 

άτονα τριβόμενα που προηγούνται του υψηλού φωνήεντος /i/ (Themistocleous, 2015). 

Βέβαια θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί πως η δεύτερη έρευνα έγινε σε πληθυσμό που μιλά 

την κυπριακή διάλεκτο γεγονός που ίσως να δημιουργεί διαφορές λόγω της διαφορετικής 

προφοράς και του επιτονισμού με την ΚΝΕ. Επιπρόσθετα, στα ευρήματα της ίδιας 

έρευνας για τα τριβόμενα της κυπριακής διαλέκτου αναφέρεται πως το υπερωικό τεμάχιο 

/x/ είτε τονισμένο είτε άτονο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα σύμφωνα /f/ και /θ/, είτε 

αυτά τονίζονται, είτε όχι (Themistocleous, 2015). Αντιθέτως, στην έρευνα της Nirgianaki 

κ.ά. (2009) αναφέρεται πως ο τόπος άρθρωσης δεν επηρεάζει σημαντικά την διάρκεια 

των τριβόμενων συμφώνων. Ωστόσο η μετέπειτα έρευνα της Nirgianaki (2014) αναφέρει 

πως η κανονικοποιημένη διάρκεια διακρίνει τα φατνιακά τριβόμενα, ή αλλιώς συριστικά, 

σε σχέση με τα υπόλοιπα τριβόμενα σύμφωνα. Ένα ακόμα εύρημα, αναφέρει πως τα 
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τριβόμενα που εκφέρονται από γυναίκες ομιλήτριες είναι αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας 

σε σχέση με τα αντίστοιχα που εκφέρονται από άντρες (Nirgianaki κ.ά, 2009). Η 

συγκεκριμένη έρευνα είχε ως δείγμα τέσσερα υποκείμενα και τα ευρήματά της έρχονται 

σε αντίθεση με αυτά της έρευνας που έγινε ξανά από την Nirgianaki (2014) με 

μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, στα οποία αναφέρεται πως ο ανδρικός πληθυσμός 

παρήγαγε τριβόμενα σύμφωνα με μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με το γυναικείο. 

Επίσης, γνωρίζουμε ότι η τονισμένη συλλαβή έχει μεγαλύτερη διάρκεια και από έρευνα 

προκύπτει πως και τα τριβόμενα σύμφωνα είναι μεγαλύτερης διάρκειας, όταν η συλλαβή 

στην οποία βρίσκονται είναι τονισμένη (Themistocleous, 2016). Είναι αξιοσημείωτο το 

γεγονός, πως όλες οι παραπάνω μελέτες για τα τριβόμενα σύμφωνα της ελληνικής 

γλώσσας έχουν πραγματοποιηθεί σε ενήλικο πληθυσμό. 

 

2.2.3 Κλειστά σύμφωνα 

 

Τα κλειστά σύμφωνα της ελληνικής δημιουργούνται με απόφραξη του αέρα σε κάποιο 

σημείο της στοματικής κοιλότητας. Η απόφραξη δημιουργείται από την επαφή δύο 

αρθρωτών ή ενός αρθρωτή και μιας δομής, ο αέρας παγιδεύεται και πιέζεται πίσω από το 

κλείσιμο και κατά την απομάκρυνση των αρθρωτών ή του αρθρωτή από τη δομή, δίνεται 

το ακουστικό αποτέλεσμα του κρότου. Στην ελληνική γλώσσα ως προς τον τόπο 

άρθρωσης υπάρχουν τα διχειλικά /p/, /b/, τα φατνιακά /t/, /d/ και τα υπερωικά /k/, /g/. 

Επιπλέον, υπάρχουν και τα αλλόφωνα [c], [] των υπερωικών συμφώνων τα οποία ως 

προς τον τόπο άρθρωσης είναι ουρανικά (Arvaniti, 2007). Τα αλλόφωνα παίρνουν την 

θέση των υπερωικών τριβόμενων φωνημάτων όταν ακολουθεί το υψηλό φωνήεν /i/ ή το 

μεσαίο φωνήεν /e/.  Την βιβλιογραφία έχει απασχολήσει αρκετά η παραγωγή των ηχηρών 

κλειστών /b/, /d/, /g/, όπου ορισμένοι ερευνητές τα κατατάσσουν ως τεμάχια, ενώ σε 

μερικές έρευνες αναφέρονται ως ακολουθίες που αποτελούνται από έρρινο και έκκροτο 

ήχο (Αrvaniti, 2007). Τα κλειστά σύμφωνα αποτελούνται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 

είναι η κλειστή όπου πραγματοποιείται πλήρης απόφραξη σε κάποιο σημείο της 

στοματικής κοιλότητας, ενώ η δεύτερη φάση είναι εκείνη κατά την οποία 

απελευθερώνεται ο αέρας και οι αρθρωτές αλλάζουν θέση ώστε να σχηματίσουν το 

ακόλουθο τεμάχιο. Ο χρόνος από την απελευθέρωση του κλειστού έως και την έναρξη 

φώνησης του επόμενου τεμαχίου ονομάζεται Χρόνος Έναρξης Φώνησης. Ο χρόνος 

έναρξης φώνησης μπορεί να είναι είτε αρνητικός, δηλαδή η φώνηση να έχει ξεκινήσει 

πριν την απελευθέρωση, είτε μηδενικός όπου η φώνηση ξεκινά αμέσως κατά την 

απελευθέρωση, ή ακόμα και θετικός όταν απελευθερώνεται ο αέρας και υπάρχει 
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δασύτητα έως την έναρξη του φωνήεντος που ακολουθεί. Η δασύτητα αυτή παρατηρείται 

στην Κυπριακή διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας, αλλά όχι στην ΚΝΕ.  

Μελέτη για τα κλειστά σύμφωνα και τη διάρκειά τους έχει πραγματοποιηθεί για τα 

Αμερικάνικα Αγγλικά και τα Γερμανικά σε συλλαβικές δομές της μορφής Σύμφωνο-

Φωνήεν (Repp, 1989). Μια ακόμα ενδιαφέρουσα έρευνα είναι εκείνη των Ladefoged & 

Cho (1999) η οποία πραγματοποιήθηκε σε 18 γλώσσες που βρίσκονται σε κίνδυνο 

εξαφάνισης και χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση σε περιοχές της Αφρικής, των 

βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, του δυτικού Ειρηνικού, του Μεξικού, της Σκωτίας, της 

Ταϊβάν και της Αυστραλίας. Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετήθηκαν τα άηχα έκκροτα σε 

αρχική θέση, πριν από χαμηλό φωνήεν και τονίζεται πως υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες 

οι οποίο επηρεάζουν τους γενικούς κανόνες του ΧΕΦ. Πιο συγκεκριμένα, η ταχύτητα 

των αρθρωτικών κινήσεων, η διαφορετική μάζα των αρθρωτών από ομιλητή σε ομιλητή, 

καθώς και οι νόμοι της αεροδυναμικής είναι μερικοί από αυτούς τους παράγοντες. 

Επιπρόσθετα, στην έρευνα της Whitworth (2000) σε παιδιά δίγλωσσα που μιλούν την 

αγγλική και γερμανική γλώσσα όσον αφορά τα έκκροτα και τον ΧΕΦ αναφέρει πως 

υπάρχουν επιρροές από στα χαρακτηριστικά των συμφώνων από την μία γλώσσα στην 

άλλη και για το λόγο αυτό δεν πρέπει τα δίγλωσσα άτομα να θεωρούνται ως δύο 

μονόγλωσσα υποκείμενα. Τις επιρροές αυτές επιβεβαιώνει και η έρευνα των Hrycyna et 

al. (2011) που μελετά τρεις γενιές ομιλητών διαφορετικών μητρικών γλωσσών στο 

Τορόντο του Καναδά. Στην έρευνα αυτή, αναφέρεται πως οι ομιλητές της ρωσικής και 

ουκρανικής γλώσσας παρουσίασαν αλλαγές στον ΧΕΦ λόγω των επιρροών και της 

καθημερινής χρήσης της δεύτερης γλώσσας, ενώ οι ομιλητές που μιλούσαν την γλώσσα 

της πόλης, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στην παραγωγή των κλειστών 

συμφώνων. 

Στην ελληνική γλώσσα η έρευνα για τον χρόνο έναρξης φώνησης των κλειστών 

συμφώνων είναι περιορισμένη καθώς λίγες μελέτες έχουν δημοσιευτεί (Arvaniti 2007; 

Nicolaidis 2002; Chionidou & Nicolaidis 2015). Από τις λίγες όμως αυτές δημοσιεύσεις 

έχουν προκύψει αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα. Σε παλιότερες βιβλιογραφικές πηγές 

έχει βρεθεί πως τα άηχα κλειστά σύμφωνα /p/, /t/, /k/, όταν βρίσκονται σε θέση μεταξύ 

δύο φωνηέντων μπορεί να παραχθούν ως ηχηρά (Nicolaidis, 2002). Επιπλέον, 

αναφέρεται πως το διχειλικό /p/ έχει μεγαλύτερη κλειστή φάση και μικρότερο χρόνο 

έναρξης φώνησης, ενώ αντίθετα το υπερωικό /k/ έχει μικρότερο κλείσιμο αλλά 

μεγαλύτερο χρόνο έναρξης φώνησης. Παράλληλα, το οδοντικό τεμάχιο /t/ βρίσκεται στο 

ενδιάμεσο των δύο προηγούμενων συμφώνων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα 

κλειστά σύμφωνα επηρεάζονται από την ποιότητα του ακόλουθου φωνήεντος. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως για το τεμάχιο /t/ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη διάρκεια 

κλειστής φάσης όταν ακολουθούσε το υψηλό φωνήεν /i/ σε σύγκριση με το τεμάχιο // 

και ο χρόνος έναρξης φώνησης των δύο συμφώνων είναι μεγαλύτερος όταν έπεται το /i/ 

σε σχέση με το //. Γενικότερα, υπάρχει μια τάση για αύξηση του χρόνου έναρξης 

φώνησης των κλειστών συμφώνων όταν προηγούνται των υψηλών φωνηέντων /i/ και /u/ 

(Arvaniti, 2007).  

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες μελέτες αφορούν σε ενήλικο πληθυσμό, υπάρχουν 

ορισμένες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά. Μια τέτοια έρευνα είναι της 

Tsiartsioni (2010) που μελετά την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης προφοράς της 

αγγλικής γλώσσας στα ελληνόπουλα. Στη συγκεκριμένη μελέτη παρατηρήθηκε πως τα 

άηχα έκκροτα σύμφωνα στα Ελληνικά έχουν μικρότερη διάρκεια ΧΕΦ σε σχέση με τα 

Αγγλικά όταν παράγονται από τους ανήλικους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής 

γλώσσας. 

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε για τα δίγλωσσα παιδιά που μιλούν την ελληνική 

και γερμανική γλώσσα, αναφέρεται επίσης ότι στα μονόγλωσσα ελληνόπουλα τα άηχα 

έκκροτα έχουν μέσο χρόνο έναρξης φώνησης περίπου στα 24ms, ενώ για τα παιδιά που 

μιλούν μόνο Γερμανικά η τιμή του ανεβαίνει στα 64ms (Chionidou & Nicolaidis, 2015). 

Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή ο ΧΕΦ για το άηχο διχειλικό κλειστό /p/ και για το άηχο 

φατνιακό κλειστό /t/ όταν παράγονται από μονόγλωσσα ελληνόπουλα βρέθηκε στα 17ms, 

ενώ παρατηρήθηκε αυξημένη τιμή του ΧΕΦ για το άηχο υπερωικό κλειστό /k/ στα 37ms. 

Κατά το ρέοντα λόγο, τα τεμάχια /t/ και /k/ είναι αυτά που υπόκεινται την μικρότερη 

μείωση (Arvaniti, 2007). Ως προς τα ηχηρά κλειστά σύμφωνα /b/, /d/, /g/ έχει βρεθεί ότι 

σε ορισμένες διαλέκτους ή ιδιώματα ρινικοποιούνται (Okalidou, Petinou & Theodorou, 

2010). Σε μια πιο παλιά έρευνα του Botinis (2000), τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άηχα 

έκκροτα έχουν μικρότερη κλειστή φάση σε σχέση με τα ηχηρά και ότι κατά μέσο όρο η 

συνολική διάρκεια των έκκροτων συμπεριλαμβανομένων της κλειστής φάσης και του 

χρόνου έναρξης φώνησης είναι στο 89.9ms με 94.5ms εκτός από το σύμφωνο /t/ που έχει 

συνολική διάρκεια 84.6ms. Η κατάκτηση του χρόνου έναρξης φώνησης παρατηρείται 

αρκετά νωρίς στα Ελληνόπουλα. Ειδικότερα, η ηλικία όπου τα παιδιά κατακτούν και 

χρησιμοποιούν τα έκκροτα ως ενήλικες είναι μεταξύ 2;0 και 2;11 ετών (Okalidou, 2010). 

Αντίθετα, σε άλλες γλώσσες όπως στα Ισπανικά, η κατάκτηση των ηχηρών έκκροτων 

αργεί χαρακτηριστικά, αφού τα παιδιά που μιλούν τη γαλλική γλώσσα φτάνουν έως και 

τα 4 έτη για να κατακτήσουν τον ΧΕΦ (Okalidou, 2010). Στην παρούσα ερευνητική 

εργασία έχουν αναλυθεί μόνο τα άηχα έκκροτα σύμφωνα σε λέξεις απλής φωνοτακτικής 

δομής.  
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2.2.4  Έρρινα και υγρά σύμφωνα 

 

Τα έρρινα σύμφωνα ονομάζονται έτσι γιατί η μαλακή υπερώα χαμηλώνει και ο 

εξερχόμενος αέρας από τους πνεύμονες, αντηχεί στην ρινική κοιλότητα. Παράλληλα, η 

ροή του αέρα εμποδίζεται στην στοματική κοιλότητα και έτσι δεν διαφεύγει (Botinis, 

2011; Nesi, 2016). Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν δύο έρρινα σύμφωνα. Το πρώτο 

είναι το διχειλικό /m/ όπου τα δύο χείλη εφάπτονται και αποτρέπουν την έξοδο του αέρα 

από το στόμα. Το διχειλικό έρρινο τεμάχιο /m/ αντικαθίσταται από το χειλοδοντικό 

αλλόφωνο [] που παράγεται όταν ακολουθεί ο φθόγγος /f/. Ο δεύτερος έρρινος ήχος 

είναι το φατνιακό /n/ όπου η άκρη της γλώσσας ακουμπά στα φατνία και φράσει τη ροή 

του αέρα από τη στοματική κοιλότητα. Το έρρινο φατνιακό /n/ έχει δύο αλλοφωνικούς 

φθόγγους. Το ένα αλλόφωνό του είναι το ουρανικό [ɲ] το οποίο παράγεται όταν 

ακολουθούν δύο φωνηεντικοί ήχοι στην ίδια συλλαβή και ο πρώτος είναι το υψηλό /i/. 

Το δεύτερο αλλόφωνο είναι το υπερωικό [] και παράγεται όταν ακολουθεί υπερωικό 

σύμφωνο.  

Τα υγρά σύμφωνα αποτελούνται από το πλευρικό προσεγγιστικό /l/ και το 

μονοπαλλόμενο //. Το φώνημα /l/ παράγεται με μερική στένωση της στοματικής 

κοιλότητας και διαφυγή του αέρα από τη μια ή και τις δύο πλευρές της γλώσσας, η οποία 

κυρτώνει και με την άκρη της ακουμπά τα φατνία. Το αλλόφωνο του πλευρικού 

προσεγγιστικού είναι το ουρανικό [] το οποίο παράγεται όταν έπονται δύο διαδοχικά 

φωνήεντα στην ίδια συλλαβή και το πρώτο είναι το υψηλό /i/. Στα Ελληνικά συναντάμε 

επίσης το τεμάχιο // που είναι συνήθως μονοπαλλόμενο. Ωστόσο, ο τόπος και ο τρόπος 

άρθρωσής του αλλάζουν, επηρεαζόμενα από το περιεχόμενο, τη θέση τεμαχίου και την 

ταχύτητα της ομιλίας (Nicolaidis, 2015). Ως προς τον τρόπο άρθρωσης το τεμάχιο αυτό 

όταν παράγεται μονοπαλλόμενο, στο φασματογράφημά του παρατηρείται ένας κρότος 

από την απότομη, στιγμιαία επαφή της άκρης της γλώσσας με τα φατνία, ενώ όταν 

παράγεται  πολυπαλλόμενο, η άκρη της γλώσσας εφάπτεται αρκετές φορές στα φατνία 

(Arvaniti, 2007) και προσεγγιστικό, όπου δεν φαίνεται επαφή με την φατνιακή περιοχή 

(Nicolaidis, 2001).  

Για την διάρκεια των υγρών και έρρινων συμφώνων σε φυσιολογικό και γρήγορο ρυθμό 

ομιλίας σε τονισμένες συλλαβές, έχουν πραγματοποιηθεί δύο έρευνες (Arvaniti, 1999 & 

Arvaniti, 2001) τα αποτελέσματα των οποίων συγκεντρώνονται στην έρευνα της Arvaniti 

(2007). Στην πρώτη έρευνα της Arvaniti (1999) σε φυσιολογικό ρυθμό ομιλίας τόσο τα 
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έρρινα σύμφωνα όσο και το υγρό /l/ παρουσίαζαν αυξημένη διάρκεια κατά 20-33ms ενώ 

το μονοπαλλόμενο // δεν είχε διαφορά στα αποτελέσματα των δύο ερευνών (Arvaniti, 

1999 & Arvaniti, 2001). Το φώνημα /l/ σε τονισμένη συλλαβή όταν παράγεται από 

ενήλικο πληθυσμό έχει διάρκεια από 99-106ms σύμφωνα με την Nesi (2016), ενώ 

σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατίθενται στην μελέτη της Arvaniti (1999) η τιμή του 

συγκεκριμένου φωνήματος είναι στα 88ms. Ωστόσο, στην έρευνα της Arvaniti (2001) η 

διάρκεια του τεμαχίου /l/ είναι 67ms. Η διάρκεια του έρρινου διχειλικού /m/  διαφέρει 

επίσης στις προαναφερθείσες έρευνες, καθώς σύμφωνα με τη Nesi (2016) η διάρκειά του 

κυμαίνεται στα 105-127 ms, ενώ στις έρευνες της Arvaniti (2007) η διάρκειά του έχει τις 

τιμές 94ms και 74ms. Ως προς το έρρινο φατνιακό /n/, τα δεδομένα της Arvaniti (2007) 

αναφέρουν διάρκεια παραγωγής στα 87ms και 55ms, ενώ σύμφωνα με τη Nesi (2016) η 

διάρκειά του είναι 93-108ms. Τέλος, η διάρκεια του μονοπαλλόμενου /r/ όπως 

καταγράφεται στα ευρήματα της Arvaniti (2007) είναι 27ms και 29ms. Οι τιμές αυτές δεν 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν όπως συνέβη 

με τα υπόλοιπα φωνήματα. Ωστόσο, στα αποτελέσματα της Nesi (2016) η διάρκειά του 

ξεκινά από τα 27ms, όπως στις προηγούμενες μελέτες, όμως φτάνει έως τα 43ms τιμή 

που ξεπερνά αρκετά αυτές των προηγούμενων μελετών. Κατά γενική εικόνα, φαίνεται 

πως οι τιμές στην ερευνητική εργασία της Nesi (2016) είναι αρκετά υψηλότερες σε σχέση 

με αυτές που καταγράφηκαν παλαιότερα από την Arvaniti (2007). 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη διάρκεια των συμφωνικών ήχων 

προέκυψε το εξής ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια των 

συμφωνικών ήχων μεταξύ ενός παιδιού με λεκτική δυσπραξία και παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης; Παρακάτω πρόκειται να εξεταστεί η υπόθεση αυτή και να πραγματοποιηθεί 

σύγκριση των ευρημάτων της παρούσας ερευνητικής εργασίας με τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα που αναφέρθηκαν για τα σύμφωνα στις παραπάνω υποενότητες. 

 

2.3 Συνάρθρωση 

 

Η συνάρθρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο υποδεικνύει εξάρτηση της κίνησης του υπό 

μελέτη τεμαχίου από το προηγούμενο σημείο-τεμάχιο ή επιρροή του στο επόμενο 

τεμάχιο (Fowler, 1980). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται συνεχώς κατά το ρέοντα 

λόγο ασυναίσθητα από τον ομιλητή και προσλαμβάνεται από τον ακροατή ο οποίος 

κατανοεί το μήνυμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (Lengeris, 2012). O Lindblom (1990) 

πραγματοποίησε δύο βασικές παρατηρήσεις για την πρόσληψη και δύο για την παραγωγή 
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του λόγου. Ως προς την πρόσληψη αναφέρει πως η διάκριση μεταξύ των τεμαχίων για 

την κατανόηση του λεκτικού μηνύματος, γίνεται μέσω της πρόσβασης στο λεξικό το 

οποίο αποθηκεύονται. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές διαδικασίες 

σήματος, ώστε ο δέκτης του μηνύματος να οδηγηθεί στη γνώση. Ως προς την παραγωγή, 

στην έρευνα αυτή αναφέρονται δύο διαδικασίες. Η πρώτη, αναφέρει πως για την 

παραγωγή του λόγου πραγματοποιείται ένας έλεγχος των αρθρωτικών κινήσεων και ο 

μελλοντικός σχεδιασμός τους. Αυτή η σκόπιμη οργάνωση και η πλαστικότητα στον 

προσανατολισμό του τελικού εκφωνήματος αφορά την πιο περιφερειακή άρθρωση. 

Αντίθετα, η δεύτερη διαδικασία αναφέρει πως η εκφορά περιορίζεται ως προς την κίνηση 

των αρθρωτών και παρατηρείται μια πιο ήπια συμπεριφορά τους, που χαρακτηρίζεται 

από «οικονομία» αρθρωτικών κινήσεων. Κατά τον ρέοντα λόγο μπορεί να παρατηρηθεί 

μειωμένη ακρίβεια άρθρωσης, ενώ όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δυσχεραίνουν 

την επικοινωνία ή όταν απευθυνόμαστε σε κάποιο άτομο με πρόβλημα πρόσληψης του 

λόγου, πραγματοποιείται περιφερειακή άρθρωση, δηλαδή πιο αργός και προσεκτικός 

λόγος (Lengeris, 2012).  

Η συνάρθρωση αφορά στο χωροχρονικό συντονισμό των κινήσεων λόγω της τεμαχιακής 

σύνθεσης μιας ακολουθίας π.χ. ηχηροποίηση άηχων συμφώνων, η αύξηση της διάρκειάς 

τους ή ακόμα και μείωση της διάρκειας, επικάλυψη των αρθρωτικών κινήσεων για τα 

γειτονικά τεμάχια ή ολοκληρωτική παράλειψη (Nicolaidis, Sfakianaki, 2016). Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται δύο διαφορετικοί τύποι συνάρθρωσης. Ο πρώτος τύπος, 

ονομάζεται συνάρθρωση προς τα εμπρός (anticipatory) με φορά από τα δεξιά προς τα 

αριστερά και σε αυτόν, η αρθρωτική προσαρμογή για ένα τεμάχιο αναμένεται κατά τη 

διάρκεια ενός προηγούμενου τεμαχίου στη φωνητική αλληλουχία. Ο δεύτερος τύπος, 

ονομάζεται συνάρθρωση προς τα πίσω (carryover) με φορά από τα αριστερά προς τα 

δεξιά και σε αυτόν η αρθρωτική προσαρμογή για ένα τεμάχιο, φαίνεται να μεταφέρεται 

σε ένα επόμενο τεμάχιο στη φωνητική αλληλουχία (Kent, 1977). Αυτό είναι ένα 

ενδιαφέρον προς μελέτη φαινόμενο στα άτομα που παρουσιάζουν δυσπραξία, λόγω της 

δυσκολίας του συντονισμού των αρθρωτικών κινήσεων που παρουσιάζουν.  

Για να πραγματοποιηθεί όμως μια πλήρης και λεπτομερής περιγραφή του φαινομένου 

της συνάρθρωσης, χρειάζεται εκτός από την κατεύθυνση να δοθούν περαιτέρω 

πληροφορίες. Η συνάρθρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο φθόγγων, 

μορφημάτων ακόμα και φράσεων. Για τις πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται 

παράμετροι οι οποίοι δίνουν τις εξής πληροφορίες (Μαγουλά, 2000):  

a) Το είδος τη συνάρθρωσης που πραγματοποιείται.  
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b) Το περιβάλλον εμφάνισης της μεταβολής, πιο συγκεκριμένα οι φθόγγοι που 

εμπλέκονται και τα χαρακτηριστικά που αλληλεπιδρούν.  

c) Το πεδίο λειτουργίας των φαινομένων της συνάρθρωσης. Εάν δηλαδή 

εμφανίζεται μέσα στη λέξη ή στα όρια των μορφημάτων ή των λέξεων σε μια 

επιτονική φράση.  

Πληροφορίες για το φαινόμενο αυτό βρίσκονται σε μελέτες αρκετών γλωσσών, όπως στα 

Γερμανικά που μελετήθηκε η συνάρθρωση σε παιδιά μονόγλωσσα (Iskarus, 2015) αλλά 

και σε μελέτες που συγκρίνεται η αγγλική γλώσσα, τα Γερμανικά και η Καταλανική 

(Iskarus, 2013). Επιπλέον, στα Μανδαρίνικα Κινέζικα μελετήθηκε το φαινόμενο της 

συνάρθρωσης σε συλλαβικές δομές της μορφής ΣΦ σε άνδρες και γυναίκες φυσικούς 

ομιλητές μέσω την ηλεκτρομαγνητικής μέτρησης της άρθρωσης (Chen, 2015). Σύμφωνα 

με μια συγκριτική ακουστική μελέτη μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών, η 

εξακολουθητική συνάρθρωση σε λέξεις της μορφής Φωνήεν-Σύμφωνο-Φωνήεν είναι 

μεγαλύτερη από την επίδραση στο προηγούμενο τεμάχιο όταν το πρώτο φωνήεν 

τονίζεται (Koenig & Okalidou, 2003). Μια ακόμα έρευνα, η οποία όμως 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση υπερήχων, αναφέρει πως υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός 

συνάρθρωσης μεταξύ του συμφώνου και του τελικού μη τονισμένου φωνήεντος, 

επιβεβαιώνοντας το εύρημα της προαναφερθείσας έρευνας (Scobbie & Sfakianaki, 

2013). Επιπλέον, στην ελληνική γλώσσα, στα φατνιακά περιβάλλοντα παρατηρείται 

μεγαλύτερου βαθμού συνάρθρωση σε σχέση με τα διχειλικά και τα υπερωικά (Koenig & 

Okalidou, 2003). Επιπρόσθετα, σε δισύλλαβες λέξεις με φωνοτακτική δομή Σύμφωνο-

Φωνήεν-Σύμφωνο-Φωνήεν, μεγαλύτερη συνάρθρωση παρατηρείται στην κατεύθυνση 

της μεταφοράς (Scobbie & Sfakianaki, 2013). Τέλος, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τις Nicolaidis, Sfakianaki & Okalidou (2017) σε 14 ενήλικες, από τους οποίους οι 5 

ήταν άτομα με φυσιολογική ακοή, για την συνάρθρωση παρατηρήθηκε πως σε συλλαβές 

της μορφής Φωνήεν-Σύμφωνο-Φωνήεν, όταν η κορωνίδα της γλώσσας βρισκόταν σε 

υψηλά τμήματα της στοματικής κοιλότητας, υπήρχε μεγάλη συνάρθρωση στα τεμάχια 

Σύμφωνο-Φωνήεν. Επίσης, στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιούνταν συνάρθρωση 

της μορφής Φωνήεν-Σύμφωνο ή Φωνήεν-Φωνήεν. 

Ο ηλεκτροπαλατογράφος (ΗΠΓ) έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες για την 

συνάρθρωση καθώς παρέχει πληροφορίες για την κίνηση και την επαφή των αρθρωτών 

και επιπλέον χρησιμοποιείται και ως μέσο ανατροφοδότησης κατά τη θεραπεία. 

Ορισμένες χρονικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ΗΠΓ είναι οι μη 

φυσιολογικές διάρκειες επαφής των αρθρωτών, χρονικές και χωρικές ποικιλομορφίες 

κατά την παραγωγή των φθόγγων, οι οποίες έχουν μελετηθεί και παρατηρούνται 
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ιδιαίτερα σε άτομα με λεκτική δυσπραξία και χωροχρονικές αλλοιώσεις. Επιπλέον, 

πληροφορίες παρέχονται και για διαταραχές στη διαδοχοκίνηση αφού σε πληθυσμό με 

λεκτική δυσπραξία παρατηρείται δυσκολία στον συντονισμό των αρθρωτικών κινήσεων 

κατά την ομιλία (Ball & Code, 2008). 

Στα Ελληνικά η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί για την συνάρθρωση αφορά τόσο 

φυσιολογικό πληθυσμό όσο και πληθυσμό με ακουστικά ελλείμματα. Σύμφωνα με την 

έρευνα των Nicolaidis & Sfakianaki (2016) κατά την παραγωγή των φωνηέντων από 

άτομα με προβλήματα ακοής παρατηρούνται αλλαγές στη διάρκεια των φωνηέντων στις 

άτονες συλλαβές αλλά και αλλαγές στους διαμορφωτές αυτών. Επιπλέον, για τα άηχα 

έκκροτα και συγκεκριμένα σε περιβάλλον που υπάρχει το συριστικό /s/ παρατηρείται 

μείωση του δεύτερου διαμορφωτή στα ακόλουθα τα φωνήεντα /i, e, a/ και αύξησή του 

στα στρογγυλά /o, u/.  

Σε μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα σε παιδικό πληθυσμό με 

λεκτική δυσπραξία έχουν υπάρξει αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα που αφορούν το 

φαινόμενο της συνάρθρωσης. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Nijland et al. 

(2002), είχε ως δείγμα εννέα παιδιά με λεκτική δυσπραξία και ως ομάδες ελέγχου, έξι 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έξι γυναίκες και μελέτησε την συνάρθρωση των παιδιών 

που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη διαταραχή σε συλλαβές της μορφής -Σύμφωνο-

Φωνήεν. Στην έρευνα αυτή, αναφέρεται πως τα παιδιά με την διαταραχή, παρουσίασαν 

χαμηλή συνάρθρωση που επεκτείνεται πέρα από τα όρια της συλλαβής και πιθανολογούν 

πως αυτό σχετίζεται με την δυσκολία να τονίσουν σωστά σε επίπεδο λέξης. Επιπλέον, 

τονίζουν ότι συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα των παιδιών με λεκτική 

δυσπραξία παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη συνάρθρωση, σε 

επαναλαμβανόμενες προτάσεις καθώς επίσης και ατομικά μοτίβα συνάρθρωσης. 

Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα αναφέρεται πως η συνάρθρωση που περιορίζεται στα όρια 

της συλλαβής ήταν μεγαλύτερη για τα παιδιά με διαταραχή σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου (Nijland, 2003). Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν έξι παιδιά με λεκτική δυσπραξία 

(ΛΔ) και έξι παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παρατηρήθηκε πως τα παιδιά με ΛΔ 

παρουσίασαν έλλειμα στο σχεδιασμό των συλλαβών κατά την παραγωγή λόγου σε 

σταθερό προτασιακό πλαίσιο, όπου η συλλαβή στόχος άλλαζε. Βρέθηκε επίσης, πως τα 

υπό μελέτη υποκείμενα παρουσίασαν υψηλή συχνότητα λαθών και συνεπώς αλλαγές 

στον δεύτερο διαμορφωτή του τεμαχίου-στόχου, καθώς επίσης και αργό ρυθμό ομιλίας 

με μεγαλύτερης διάρκειας παραγωγές. Σε έρευνα των Martin et al (2015) αναφέρεται 

επίσης, πως στα παιδιά με λεκτική δυσπραξία παρατηρούνται πολλά αρθρωτικά 

ελλείμματα και ελλείμματα συνάρθρωσης, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν τη μάθηση, 
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τις κοινωνικές σχέσης, αλλά κυρίως την καταληπτότητα του παιδιού. Η έρευνα αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε δώδεκα παιδιά με λεκτική δυσπραξία τα οποία είχαν 

παρακολουθήσει συνεδρίες λογοθεραπείας στο παρελθόν και πραγματοποιήθηκε στα 

σχολικά πλαίσια με εκπαίδευσή τους από λογοθεραπευτή σε διάστημα έντεκα μηνών. 

Πριν την έναρξη της έρευνας, χορηγήθηκε στο δείγμα μια σειρά από διαγνωστικά 

εργαλεία και πραγματοποιήθηκε επαναχορήγηση μετά το πέρας του διαστήματος. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη διαδικασία πήραν μέρος και οι 

εκπαιδευτικοί των παιδιών και οι γονείς συμπληρώνοντας ανάλογα ερωτηματολόγια. 

Τα δεδομένα που παρατέθηκαν από τη βιβλιογραφία σχετικά με τη συνάρθρωση, 

πρόκειται να βοηθήσουν στην ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας ώστε να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα, σχετικά με τις 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη συνάρθρωση του παιδικού πληθυσμού με 

λεκτική δυσπραξία και των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. 

 

3 ΣΚΟΠΟΣ  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να επισημάνει τις διαφορές που 

παρατηρούνται μεταξύ των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ενός παιδιού με λεκτική 

δυσπραξία, όσον αφορά τα ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων και τους δύο 

πρώτους διαμορφωτές αυτών, σε τονισμένη και άτονη συλλαβή, καθώς επίσης και τις 

διαφορές στη διάρκεια των τριβόμενων συμφώνων, στην διάρκεια του χρόνου έναρξης 

φώνησης των κλειστών συμφώνων, στη διάρκεια των υγρών και έρρινων συμφώνων 

αλλά και στη συνάρθρωση. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου 

πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις από το υλικό που έχει δημιουργηθεί με στόχο την 

εκμαίευση συγκεκριμένων λέξεων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα τόσο από το παιδί με 

δυσπραξία όσο και από την ομάδα ελέγχου (Παράρτημα 5). Μετά τη συλλογή του 

ακουστικού υλικού έλαβαν χώρα οι αναλύσεις στον υπολογιστή, από τις οποίες και 

προέκυψαν οι τελικές τιμές, ώστε να ξεκινήσει η σύγκριση. Αρχικά, θεωρήθηκε 

σημαντικό να παρατηρηθεί αν οι τιμές της ομάδας ελέγχου συμβαδίζουν με εκείνες που 

υπάρχουν στην βιβλιογραφία και αναφέρονται ως μέσες τιμές σε τυπικό πληθυσμό και 

στη συνέχεια να σημειωθούν οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με το υπό μελέτη 

υποκείμενο. 

Η πτυχιακή αυτή εργασία θα αποτελέσει μια πρώτη πιλοτική μελέτη των διαφορών στα 

ακουστικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων, στην διάρκεια των τριβόμενων συμφώνων 



29 
 

και στην διάρκεια του χρόνου έναρξης φώνησης των έκκροτων συμφώνων, στη διάρκεια 

των υγρών και έρρινων συμφώνων και στη συνάρθρωση, που παρατηρούνται σε άτομα 

με διαταραχή, καθώς στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές που 

να δίνουν πληροφορίες για αυτές τις παραμέτρους σε μη τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. 

Με βάση την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κι 

άλλες εκτενέστερες έρευνες με παρόμοιο υλικό για να καταγραφούν και να σημειωθούν 

οι διαφορές που υπάρχουν σε διάφορες διαταραχές ώστε να είναι συγκρίσιμες με τον 

τυπικό πληθυσμό, αλλά και με άλλες διαταραχές και επιπροσθέτως, να αποτελέσουν 

χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση και την πρόοδο των παιδιών που χρήζουν ή 

βρίσκονται σε συνεδρίες λογοθεραπευτικής παρέμβασης. 

 

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Ερευνητικός σχεδιασμός 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης παιδιού με λεκτική δυσπραξία. Όλες οι 

καταγραφές έγιναν πρωινά και Σαββατοκύριακα ώστε τα παιδιά να είναι ξεκούραστα και 

να έχουν διάθεση να συνεργαστούν. Οι γονείς έφεραν σε συγκεκριμένες ώρες τα παιδιά 

τους κι αποχωρούσαν από τον χώρο, καθώς η αίθουσα δεν είχε ηχομόνωση και κάθε 

θόρυβος γινόταν αισθητός από το μικρόφωνο. Όλα τα παιδιά συνεργάστηκαν ευχάριστα 

χωρίς να θέλουν να βρίσκονται με τα οικεία τους πρόσωπα, καθώς θεώρησαν την 

διαδικασία με τις εικόνες, τον ήχο και το μικρόφωνο αρκετά διασκεδαστική. Για να 

αντληθούν οι λεκτικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες, πραγματοποιήθηκε 

ηχητική καταγραφή με μικρόφωνο. Για να εκμαιευθούν οι συγκεκριμένες λεκτικές 

αποκρίσεις από το παιδί, παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό το οποίο 

δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την ερευνητική εργασία. Σε μορφή PowerPoint 

τοποθετήθηκαν οι εικόνες των εκάστοτε λέξεων και το παιδί αγγίζοντας την εικόνα είχε 

την δυνατότητα να την ακούσει και να απαντήσει στην ερώτηση όπως στο παρακάτω 

παράδειγμα: «Αυτό είναι ένα αυγό. Τι είναι αυτό;». Μέσω της συγκεκριμένης 

ηχογράφησης, το παιδί δεν πραγματοποίησε άμεση μίμηση της λέξης την οποία άκουσε, 

καθώς παρεμβαλλόταν και η ερώτηση. Ο όγκος των πληροφοριών ήταν αρκετά μεγάλος, 

όμως η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα και χωρίστηκε σε δύο μέρη με 

διάλλειμα στο ενδιάμεσο ώστε το κάθε παιδί να απασχολείται με ένα παιχνίδι και να 

ξεκουράζεται. Η διαδικασία για κάθε παιδί διήρκησε μία ώρα και τριάντα λεπτά συνολικά 
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από την ώρα που ξεκινούσε η καταγραφή έως και την αποχώρησή του από τον χώρο των 

ηχογραφήσεων. Πρώτα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία το παιδί με λεκτική δυσπραξία και 

στη συνέχεια η ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, κατά την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

ερευνητικής εργασίας, προέκυψαν δύο μεθοδολογικά προβλήματα. Αρχικά, η ηλικιακή 

ομάδα από την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα ήταν αρκετά μικρή και παρατηρείται 

πως υπήρχαν μακρόσυρτες παραγωγές σε ορισμένα υποκείμενα καθώς ο ρυθμός ομιλίας 

δεν είναι τελικώς διαμορφωμένος όπως των ενηλίκων. Επίσης, σε όλα τα υποκείμενα 

παρατηρήθηκε ότι στα φωνήεντα όταν προηγούνταν του φατνιακού υγρού /l/ ήταν 

αρκετά δύσκολο να βρεθούν τα όρια. Η διάκριση στη συγκεκριμένη περίπτωση 

πραγματοποιήθηκε με βάση τους διαμορφωτές που μεταβάλλονταν από την παραγωγή 

του ενός ήχου στον επόμενο. 

Ως προς την ηχογράφηση του δείγματος, οι γονείς ήταν ενήμεροι για την συμμετοχή των 

παιδιών τους σε αυτήν και δημιουργήθηκε ένα έγγραφο συγκατάθεσης το οποίο 

υπέγραψαν. Στο έγγραφο αυτό, αναφέρεται πως οι γονείς ενημερώθηκαν για την 

ηχογράφηση και τον σκοπό της και πως το υλικό δεν θα χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό πέραν της ερευνητικής αυτής εργασίας. 

 

 4.2 Δείγμα υποκειμένων 

 

Το υποκείμενο προς μελέτη, με λεκτική δυσπραξία, είναι ένα αγόρι ηλικίας τεσσάρων 

ετών και 5 μηνών, το οποίο φοιτά σε προνήπιο ιδιωτικού βρεφονηπιακού σταθμού στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Το παιδί γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, περπάτησε στο πρώτο 

του έτος και είπε τις πρώτες του λέξεις λίγο μετά το πρώτο έτος. Μετά από παρότρυνση 

της αναπτυξιολόγου, οι γονείς το πήγαν σε λογοθεραπευτή.  Έχει παρακολουθήσει 

συνεδρίες λογοθεραπείας για ένα έτος καθώς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 και 

κατά την διάρκεια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης έχει ολοκληρώσει το φωνολογικό 

του ρεπερτόριο και έχει αναπτύξει το συντακτικό και τη γραμματική του. Επίσης, έχει 

εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του με νέες λέξεις και έννοιες στις οποίες δυσκολευόταν ή τις 

αγνοούσε. Παρά την σωστή άρθρωση, συχνά πραγματοποιεί κινήσεις αναζήτησης για τη 

σωστή τοποθέτηση των αρθρωτών του ώστε να παραχθεί το επιθυμητό τεμάχιο. Είναι 

σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια συννοσηρότητα με άλλες 

διαταραχές όπως η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ή μαθησιακές δυσκολίες. Το υποκείμενο 

προς μελέτη παρουσιάζει αμιγώς λεκτική δυσπραξία.  

Τα υποκείμενα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η σύγκριση είναι πέντε αγόρια τυπικής 

ανάπτυξης και παραπλήσιας χρονολογικής ηλικίας (Μ.Ο  = 5), γεννημένα το ίδιο 
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χρονολογικό έτος. Στο ιστορικό τους δεν παρουσιάζεται κάποια διαταραχή της άρθρωσης 

ή της ομιλίας και φοιτούν και αυτά στο προνήπιο σε δημόσια σχολεία. Και τα πέντε 

αγόρια έχουν κατακτήσει τα ορόσημα του λόγου και της ομιλίας για την ηλικία στην 

οποία βρίσκονται. Σε καθένα από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχει πραγματοποιηθεί το 

τεστ άρθρωσης του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών καθώς επίσης και η Δοκιμασία 

Εκφραστικού Λεξιλογίου (ΔΕΛ) (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης,  2009) και 

οι Εικόνες δράσεις (Βογινδρούκας, Σταυρακάκη & Πρωτόπαπας, 2011) ώστε να 

εξακριβωθεί ότι δεν παρουσιάζουν κάποια διαταραχή στο λόγο και την ομιλία, καθώς 

επίσης και ότι βρίσκονται σε φυσιολογικά για την ηλικία τους επίπεδα όσον αφορά το 

λεξιλόγιο, τη γραμματική και την πληροφοριακή επάρκεια. Οι δοκιμασίες δόθηκαν και 

στο παιδί με λεκτική δυσπραξία. 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΛ Ε.ΔΡΑΣΗΣ 

Π.Λ 4;5 Λεκτική δυσπραξία Δυσκολία 

συντονισμού της 

κίνησης των 

αρθρωτών 

Αδυναμία   

Ολοκλήρ

ωσης 

40 

Μ.Ι 5;3 Φυσιολογική Φυσιολογική 90 80 

Π.Γ 5;4 Φυσιολογική Φυσιολογική 80 80 

Μ.Α 4;7 Φυσιολογική Φυσιολογική 90 80 

Ζ.Μ 5;0 Φυσιολογική Φυσιολογική 90 90 

Γ.Ρ 4;7 Φυσιολογική Φυσιολογική 80 90 

 

Πίνακας 1 Στοιχεία υποκειμένων έρευνας 

 

 4.3 Γλωσσικό Υλικό 

 

Για την αρχική αξιολόγηση των παιδιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν οι σταθμισμένες διαδικασίες οι οποίες προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, για 

την εκμαίευση των λέξεων-στόχων δημιουργήθηκε νέο υλικό, μη σταθμισμένο, το οποίο 

βασίζεται σε ορισμένες αρχές για την καλύτερη συλλογή και επεξεργασία των 

δεδομένων. Η πρώτη λίστα λέξεων αφορά την μέτρηση της διάρκειας των φωνηέντων 
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και των κλειστών άηχων συμφώνων /p/,/t/,/k/,[c]. Στη λίστα αυτή προστέθηκαν σε λέξεις 

και τα πέντε φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας //, /ε/, /i/, /o/, /u/. Οι τριάντα λέξεις 

ηχογραφήθηκαν τρεις φορές από κάθε υποκείμενο της ερευνητικής μελέτης. 

Δημιουργήθηκαν ζεύγη λέξεων με ίδια φωνοτακτική δομή, της μορφής Σύμφωνο-

Φωνήεν-Σύμφωνο-Φωνήεν, όπου στην πρώτη λέξη τονίζεται η πρώτη συλλαβή ενώ στο 

ζεύγος της τονίζεται η δεύτερη συλλαβή. Το πρώτο σύμφωνο για την λίστα αυτή ήταν 

ένα άηχο έκκροτο (/k/, /p/, /t/) το οποίο συνδυάστηκε με καθένα από τα πέντε φωνήεντα. 

Στη θέση του δεύτερου συμφώνου τοποθετήθηκε κάποιο φατνιακό έκκροτο ώστε να είναι 

πιο ευδιάκριτη στη μέτρησή της η διάρκεια του προηγούμενου φωνήεντος. Στα 

συγκεκριμένα ζεύγη έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν λέξεις πραγματικές αλλά και 

καθημερινής χρήσης, ώστε να μην είναι άγνωστες στα παιδιά. Σε περίπτωση που δεν ήταν 

δυνατό να βρεθεί ζεύγος με δύο πραγματικές λέξεις, στη θέση του δεύτερου συμφώνου 

τοποθετήθηκε κάποιο άλλο σύμφωνο της ελληνικής ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

ψευδολέξεις. Οι πραγματικές λέξεις που προέκυψαν ήταν είκοσι επτά, ενώ οι 

ψευδολέξεις τρεις. Στις περιπτώσεις που ήταν αδύνατο να βρεθεί κάποιο ζεύγος γνωστών 

λέξεων, χρησιμοποιήθηκε μια λέξη γνωστή και μια ψευδολέξη που χαρακτήριζε κάποιο 

αντικείμενο, κωμικό χαρακτήρα ή εξωτικό φρούτο. Το υλικό για να πραγματοποιηθεί η 

ηχογράφηση παρουσιάστηκε στον υπολογιστή σε μορφή PowerPoint σε μεγάλες, 

ευκρινείς εικόνες και σε κάθε περίπτωση το παιδί μπορούσε να αγγίξει την εικόνα και να 

ακούσει την λέξη στόχο.  

 

Εικόνα 1 Παράδειγμα εικόνας που δόθηκε στα υποκείμενα της έρευνας για την εκμαίευση της φράσης: Μια ζώνη. 

 

Με χρήση της συγκεκριμένης λίστας λέξεων από την ηχογράφηση, πραγματοποιήθηκε 

επίσης και η μέτρηση των κλειστών συμφώνων. Ειδικότερα, μελετήθηκε η διάρκεια της 

κλειστής φάσης των άηχων έκκροτων που χρησιμοποιήθηκαν στα ζεύγη των λέξεων, 

όταν βρίσκονται στην αρχική συλλαβή, δισύλλαβής λέξης, απλής δομής και το ακόλουθο 
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φωνήεν είναι τονισμένο ή άτονο. Οι λέξεις τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένη φράση ώστε 

το περιβάλλον πριν από τη λέξη στόχο να είναι πάντα ίδιο. Η φράση ήταν «Εδώ η λέξη 

είναι _». Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον τυπικό πληθυσμό συγκρίθηκαν με 

τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, αλλά και μεταξύ τους όσον αφορά τις διάρκειες σε 

τονισμένη και άτονη συλλαβή και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με εκείνα του παιδιού με 

λεκτική δυσπραξία. 

Η δεύτερη λίστα λέξεων αποτελεί επίσης μη σταθμισμένο υλικό και δημιουργήθηκε με 

σκοπό τη μέτρηση της διάρκειας των τριβόμενων συμφώνων. Περιλαμβάνει 26 λέξεις 

και ηχογραφήθηκε τρεις φορές. Για τη δημιουργία της προστέθηκαν δισύλλαβες λέξεις 

οι οποίες ξεκινούν με τριβόμενα σύμφωνα /s/, /z/, /f/, /v/, /θ/, //, /x/, //, [], [☺] και 

ακολούθησε ένα από τα φωνήεντα //, /ε/, /o/. Στα υπερωικά σύμφωνα /x/ και // 

μελετήθηκε η ουρανική πραγμάτωση σε περιβάλλον /ε/. Επιπλέον, δεν υπήρχαν λέξεις 

που ξεκινούν με τα σύμφωνα [] και /[☺] και στη θέση του φωνήεντος της πρώτης 

συλλαβής να βρίσκεται το //. Πριν από κάθε λέξη, προηγείται η αόριστη αντωνυμία 

«ένας, μια, ένα» σε αιτιατική πτώση, ώστε να υπάρχει το φωνήεν // πριν την έναρξη 

της λέξης με τριβόμενο φωνήεν, για να διατηρείται ένα σταθερό περιβάλλον κατά την 

παραγωγή της λέξης-στόχου. Στη συγκεκριμένη λίστα λέξεων δεν υπήρξαν ψευδολέξεις. 

Το υλικό για να πραγματοποιηθεί η ηχογράφηση παρουσιάστηκε στον υπολογιστή σε 

μορφή PowerPoint σε μεγάλες, ευκρινείς εικόνες όπου και πάλι το παιδί μπορούσε να 

αγγίξει ώστε να ακούσει μια φράση που εμπεριέχει τη λέξη-στόχο «Αυτό είναι μια σέλα; 

Τι είναι αυτό;». 

Η τρίτη και τελευταία λίστα περιλαμβάνει οχτώ λέξεις οι οποίες ηχογραφήθηκαν από 

τρεις φορές. Οι λέξεις ξεκινούν με τα υγρά φωνήεντα /l/, // και τα έρρινα /m/, /n/ και 

είναι δισύλλαβες με φωνοτακτική δομή Σύμφωνο-Φωνήεν-Σύμφωνο-Φωνήεν. Επίσης, 

τονίζονται πάντα στην αρχική συλλαβή και στη θέση του φωνήεντος της τονισμένη 

συλλαβής τοποθετήθηκαν τα τεμάχια //, /ε/ και /o/. Όπως και στην προηγούμενη λίστα, 

έτσι και σε αυτή τοποθετήθηκε η αόριστη αντωνυμία σε αιτιατική πτώση πριν από την 

λέξη στόχο, ώστε πάντα πριν από το υγρό ή έρρινο σύμφωνο της αρχικής συλλαβής να 

υπάρχει το φωνήεν // για να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον για όλες τις υπό μελέτη 

λεκτικές εκφορές. Όλες οι παραπάνω λίστες βρίσκονται στο παράρτημα 5 της 

ερευνητικής εργασίας. 

 

 4.4 Τεχνολογικά μέσα και ανάλυση 
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Για την πραγματοποίηση της ηχογράφησης χρησιμοποιήθηκε μικρόφωνο «Rode ΝΤ5». 

Ο τύπος του μικροφώνου ήταν πυκνωτικό, μικρού διαφράγματος και είχε καρδιοειδή 

κατευθυντικότητα. Η συχνότητά του είναι από 20 Hz έως 20000 Hz και η αντίστασή του 

100 Ohm. Έχει ευαισθησία 12mV/Pa και μέγιστο επίπεδο πίεσης του ήχου 143dB. Το 

μικρόφωνο συνδέθηκε με το ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης «Marantz 

Professional PMD 661 MKII». Τα παιδιά κάθισαν σε καρέκλα και το μικρόφωνο 

τοποθετήθηκε στο τραπέζι και απείχε περίπου 10cm από αυτά. Πίσω από το μικρόφωνο 

τοποθετήθηκε το μαγνητόφωνο και δίπλα του τοποθετήθηκε ο φορητός υπολογιστής 

στον οποίο γινόταν η παρουσίαση των εικόνων και του ήχου μέσω του PowerPoint. Το 

παιδί πατούσε στον φορητό υπολογιστή κι άκουγε τη λέξη – στόχο και στη συνέχεια την 

παρήγαγε. Μετά τις δύο πρώτες ηχογραφήσεις, γινόταν μια διακοπή για παιχνίδι και το 

παιδί περνούσε στην τελευταία ηχογράφηση μετά από περίπου 15 λεπτά. Το μικρόφωνο 

συνδέθηκε απευθείας με το μαγνητόφωνο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές. 

Στη συνέχεια από το μαγνητόφωνο μεταφέρθηκαν τα αρχεία του ήχου σε υπολογιστή 

όπου  και πραγματοποιήθηκε η ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Praat 

(Boersma & Weenink, 2017). Για την καλύτερη ανάλυση και για πρακτικούς λόγους, οι 

ηχογραφήσεις τεμαχίστηκαν στο πρόγραμμα Praat σε τρία μικρότερα αρχεία ήχου ώστε 

να είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η επεξεργασία. Στη συνέχεια έγινε τεμαχισμός και 

επισημείωση των δεδομένων. Τεμαχίστηκε και επισημειώθηκε η έναρξη και το τέλος των 

φωνηέντων από την έναρξη έως το τέλος των διαμορφωτών. Επισημειώσεις 

δημιουργήθηκαν για κάθε μέτρηση που χρειαζόταν για την περεταίρω στατιστική 

ανάλυση. Το πρώτο επίπεδο επισημείωσης, δημιουργήθηκε για τη διάρκεια των 

φωνηέντων ώστε να βρεθεί ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης παραγωγής του 

φωνήεντος αλλά και οι τιμές των δύο πρώτων διαμορφωτών στο κέντρο του φωνήματος. 

Το δεύτερο επίπεδο επισημείωσης ήταν για τον χρόνο έναρξης φώνησης, δηλαδή 

μετρούσε τη διάρκεια από την απελευθέρωση του κλειστού τεμαχίου έως την έναρξη 

φώνησης του ακόλουθου φωνήεντος. Το τρίτο επίπεδο επισημείωσης δημιουργήθηκε για 

να μετρήσει την διάρκεια παραγωγής των τριβόμενων, υγρών και ρινικών συμφώνων. 

Ένα επιπλέον επίπεδο επισημείωσης δημιουργήθηκε με σκοπό να καταγράφονται 

παρατηρήσεις και πληροφορίες που γίνονταν ορατές στο φασματογράφημα κατά τη 

διάρκεια του τεμαχισμού των ηχογραφήσεων. 
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Εικόνα 2 Παράδειγμα τεμαχισμού και επισημειώσεων σε παραγωγή λέξης με αρχικό έκκροτο σύμφωνο. 

 

Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα «script» για την αυτόματη εξαγωγή των 

διαμορφωτών και της διάρκειας σε ένα αρχείο excel όπου και δημιουργήθηκαν οι μέσοι 

όροι με τις κατάλληλες συναρτήσεις, οι πίνακες, τα ιστογράμματα και οι διασπορές. Για 

να ελεγχθεί εάν ήταν αξιόπιστα τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, 

πραγματοποιήθηκε μια μέτρηση, σε κάθε δείγμα υποκειμένου, για τις διάρκειες των 

τεμαχίων χειροκίνητα στο πρόγραμμα praat. Για την καλύτερη τακτοποίηση των 

δεδομένων, δημιουργήθηκε διαφορετικό φύλλο μέσα στο βιβλίο εργασίας του 

προγράμματος για κάθε ένα από τα υποκείμενα της έρευνας. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν 

τα αποτελέσματα της πρώτης καταγραφής μέσω του προγράμματος και της δεύτερης που 

πραγματοποιήθηκε χωρίς «script» και βρέθηκαν παραπλήσια αποτελέσματα. Έπειτα, τα 

δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο πρόγραμμα “SPSS Statistics 23.0” για 

την διεκπεραίωση της στατιστικής επεξεργασίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ήταν μόνο ποσοτική, καθώς δεν υπήρξε κάποιο 

ερωτηματολόγιο στην παρούσα ερευνητική εργασία. Αρχικά, ελέγχθηκαν οι 

κανονικότητες των κατανομών των δεδομένων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

παραμετρικές αλλά και μη παραμετρικές δοκιμασίες αναλόγως το αποτέλεσμα της 

κατανομής των δεδομένων ώστε να οδηγήσουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων.  
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Προκειμένου  να μελετηθεί το υποκείμενο με δυσπραξία σε σύγκριση με τα υποκείμενα 

τυπικής ανάπτυξης της ομάδας ελέγχου, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για την κάθε 

μέτρηση από τα πέντε υποκείμενα της ομάδας ελέγχου και οι μέσοι αυτοί αποτελούν τις 

τιμές προς σύγκριση. Κατά συνέπεια, οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται στις αναλύσεις 

που ακολουθούν είναι η μέτρηση του μέσου όρου όλων των φωνημάτων των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης (av-MEAN DUR TD), η μέτρηση του μέσου όρου όλων των 

φωνημάτων του παιδιού με λεκτική δυσπραξία (av-MEAN DUR DYS) και η μέτρηση 

του μέσου όρου όλων των φωνημάτων, όλων των υποκειμένων (av-MEAN DUR). 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται έλεγχος για το αν οι μεταβλητές της διάρκειας 

των τεμαχίων ακολουθούν την κανονική κατανομή. Το στατιστικό τεστ που 

χρησιμοποιείται είναι το One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – Normal, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 95% (α=0,05). Για οπτικοποίηση των κατανομών κατασκευάστηκαν τα 

αντίστοιχα ιστογράμματα. 

Αρχικά, τα στοιχεία εξετάστηκαν συνολικά, για όλα τα υποκείμενα και όλα τα τεμάχια, 

και ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής των μεταβλητών που αναπαριστούν τις 

μετρήσεις για τη διάρκεια των τεμαχίων. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5, 

Παράρτημα 1, οι κατανομές από τις τρεις μετρήσεις της διάρκειας των τεμαχίων, 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή (p<0,05)  και για τις τρεις 

μετρήσεις της διάρκειας. Συνεπώς, οι παραπάνω μεταβλητές δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. Στον ίδιο πίνακα πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας μόνο 

για το υποκείμενο με δυσπραξία, για όλα τα τεμάχια τα οποία παρήγαγε. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι κατανομές της μεταβλητής που μετρά τη 

διάρκεια, διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή (p<0,05). Η 

κατανομή αναπαρίσταται και από το Ιστόγραμμα 2, Παράρτημα 1, που παρουσιάζει την 

κατανομή της μέσης διάρκειας για όλα τα τεμάχια όπως παρήχθησαν από το υποκείμενο 

με δυσπραξία. Παρόμοια, στον ίδιο πίνακα (Πίνακας 5, Παράρτημα 1) έγινε έλεγχος 

κανονικότητας για τις κατανομές των μεταβλητών που αναπαριστούν τη διάρκεια του 

μέσου των τεμαχίων για την ομάδα ελέγχου και δημιουργήθηκε το αντίστοιχο 

ιστόγραμμα (Ιστόγραμμα 3, Παράρτημα 1). Από τα τεστ διαπιστώθηκε ότι και αυτές οι 

κατανομές διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή (p<0,05).  
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Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, όλες οι στατιστικές αναλύσεις που αφορούν το σύνολο 

των τεμαχίων για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου έγιναν με 

μη παραμετρικά τεστ.  

Ωστόσο, για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αφορούν τις μεταβλητές 

διάρκειας των φωνηέντων και συμφώνων ξεχωριστά, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 

έλεγχοι για την κανονικότητα της κατανομής των συγκεκριμένων τεμαχιακών ομάδων. 

 

5.1. Διάρκεια φωνηέντων σε περιβάλλον άηχων έκκροτων συμφώνων 

 

Για τα φωνήεντα τα οποία παρήχθησαν τόσο από την ομάδα ελέγχου όσο και από το παιδί 

με λεκτική δυσπραξία, πραγματοποιήθηκαν χωριστά έλεγχοι κανονικότητας. Από τον 

έλεγχο One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – για κανονική κατανομή που 

πραγματοποιήθηκε, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6 του παραρτήματος 1, διαπιστώθηκε 

ότι οι μεταβλητές της διάρκειας των φωνηέντων δεν αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά 

από την κανονική κατανομή (p>0,05), άρα μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούν την 

κανονική κατανομή τόσο για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία όσο και για την ομάδα 

ελέγχου, κάτι το οποίο παρατηρείται και από τα ιστογράμματα 4 και 5 στο παράρτημα 1. 

Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, όλες οι στατιστικές αναλύσεις που αφορούν το σύνολο 

των φωνηεντικών ήχων για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου 

έγιναν με παραμετρικά τεστ. Όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως επίπεδο 

σημαντικότητας το α=0,05%. 

Για να διερευνηθεί αν διαφοροποιείται η διάρκεια των φωνηέντων στις μεταβλητές 

«τονισμένα» και «άτονα», εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test για εξαρτημένα 

δείγματα (ή paired samples t-test) δυο φορές. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε για την ομάδα 

ελέγχου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

αυτών μεταβλητών [t(29) = 15.42, p<0,05). Αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε η 

διάρκεια των φωνηέντων σε αυτές τις δύο καταστάσεις («τονισμένα», «άτονα») διαφέρει 

σημαντικά για την ομάδα ελέγχου Πίνακας 7 Παράρτημα 2.  

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε για το παιδί με λεκτική δυσπραξία. Διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών [t(29) = 

14.81, p<0,05). Αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε πως η διάρκεια των φωνηέντων σε 

αυτές τις δύο καταστάσεις («τονισμένα», «άτονα») διαφέρει σημαντικά και για το παιδί 

με λεκτική δυσπραξία Πίνακας 7  παράρτημα 2. 
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Για να διαπιστωθεί αν η διάρκεια των φωνηέντων διαφέρει στο παιδί με λεκτική 

δυσπραξία σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε ο παραμετρικός 

έλεγχος για σύγκριση μέσων τιμών μιας μεταβλητής σε δύο ανεξάρτητα δείγματα 

(independent samples t- test). Διαπιστώθηκε ότι η συνολική διάρκεια των φωνηέντων 

διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου 

[t(58) = 9.89, p = 0.00]. Με άλλα λόγια, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου. Η διαφορά αυτή γίνεται 

αντιληπτή παρατηρώντας και τον μέσο όρο της διάρκειας των φωνηέντων ο οποίος για 

τα άτομα με δυσπραξία είναι αυξημένος (Μ.Ο = 0.19ms) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

(Μ.Ο = 0.087ms) Πίνακας 8 παράρτημα 2. Τα άτονα υψηλά φωνήεντα έχουν πολύ μικρή 

διάρκεια και ειδικότερα το άτονο /i/ και πιο σπάνια και το /u/ αηχοποιούνται ή ακόμα και 

παραλείπονται κατά τον ρέοντα λόγο (Arvaniti, 2007). Στην παρούσα ερευνητική 

εργασία οι περιπτώσεις αυτές ήταν ελάχιστες και εξαιρέθηκαν από τους μέσους όρους 

των υψηλών φωνηέντων. Παρακάτω σε μορφή γραφημάτων δίνονται οι μετρήσεις της 

διάρκειας κάθε φωνήεντος στα διαφορετικά περιβάλλοντα έκκροτων συμφώνων.  

 

5.1.1 Φωνήεντα σε περιβάλλον /p/ 

 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των τιμών των τριών ηχογραφήσεων για 

κάθε τεμάχιο σε περιβάλλον /p/ του υποκειμένου με δυσπραξία, καθώς και ο μέσος όρος 

της διάρκειας των τεμαχίων της ομάδας ελέγχου στο ίδιο περιβάλλον. 

 

 

Γράφημα 1 Διάρκεια τονισμένων και άτονων φωνηέντων σε περιβάλλον /p/. 
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Ως προς τη διάρκεια των φωνηέντων σε περιβάλλον άηχου διχειλικού έκκροτου τεμαχίου 

/p/, παρατηρείται ότι τα τονισμένα φωνήεντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα 

άτονα όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία (Sfakianaki, 2002). Αυτό συμβαίνει τόσο 

στα υποκείμενα που αποτελούν την ομάδα ελέγχου όσο και στο παιδί με λεκτική 

δυσπραξία όπως φάνηκε και από τον παραμετρικό έλεγχο που αναφέρεται παραπάνω 

σχετικά με την διαφοροποίηση τονισμένων και άτονων τεμαχίων. Ωστόσο, κυρίως στις 

μη τονισμένες συλλαβές υπήρξαν περιορισμένες περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα 

αρκετά συχνά είτε παρέλειπαν τα υψηλά φωνήεντα, είτε τα αηχοποιούσαν. Επιπλέον, 

αρκετά συχνά παρατηρήθηκε δασύτητα στα κλειστά έκκροτα που παρήγαγε το παιδί με 

ΛΔ αλλά και η ομάδα ελέγχου. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμφωνούν με την αναφορά στη βιβλιογραφία πως η 

διάρκεια των μη τονισμένων φωνηέντων επηρεάζεται από την φωνημική τους κατηγορία 

(Arvaniti, 2007).  

Τα ήδη υπάρχοντα ευρήματα της βιβλιογραφίας αναφέρονται σε παιδιά μεγαλύτερης 

ηλικίας, καθώς και σε ενήλικες. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις για 

τη διάρκεια κάθε φωνήεντος στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Μπορεί όμως να 

παρατηρηθεί αν υπάρχουν παρόμοιες διαφοροποιήσεις στις διάρκειες ανάλογα το 

περιβάλλον ή την μεταβλητή του τονισμού. Σύμφωνα με την Baltazani (2007), η οποία 

μελέτησε το εύρος και την διάρκεια των ελληνικών φωνηέντων σε ενήλικο πληθυσμό, 

μείωση της διάρκειας παρατηρείται και σε φυσιολογικό ρυθμό ομιλίας για όλα τα 

φωνήεντα της Ελληνικής. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε συνθήκες προτονικής 

συλλαβής ή σε φωνήεντα που έπονται άηχων συμφώνων, ή τέλος σε φωνήεντα που 

βρίσκονται στο τέλος των λέξεων. Ως προς το χαμηλό φωνήεν //, σε τονισμένη 

συλλαβή παρατηρείται διάρκεια κοντά στα 80ms, ενώ όταν είναι άτονο βρίσκεται στα 

35ms. Σύμφωνα ωστόσο με τις Nicolaidis & Sfakianaki (2007), η διάρκεια του χαμηλού 

αυτού φωνήεντος αναφέρεται να ξεπερνά τα 120ms στους ενήλικες, ενώ σε μη τονισμένη 

συλλαβή είναι λίγο πάνω από τα 60ms. Δηλάδη παρατηρείται ότι υπάρχει διαφορά στη 

διάρκεια του συγκεκριμένου φωνήεντος ως προς τη μεταβλητή του τονισμού, όπως 

διαπιστώθηκε και για τον παιδικό πληθυσμό της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα 

με την Nicolaidis (2003), η οποία μελέτησε την διάρκεια και τους διαμορφωτές των 

ελληνικών φωνηέντων δύο αντρών σε ρέοντα λόγο, η μέση διάρκεια του φωνήεντος // 

σε όλο το δείγμα ήταν 85,4ms. Οι διάρκειες που καταγράφηκαν στην ομάδα ελέγχου της 

παρούσας εργασίας βρίσκονται αρκετά κοντά σε σχέση με την βιβλιογραφία, παρά το 

γεγονός ότι το δείγμα αφορά παιδικό πληθυσμό. Το συγκεκριμένο φώνημα σε τονισμένο 
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περιβάλλον βρίσκεται περίπου στα 100ms, ενώ σε άτονη συλλαβή είναι στα 60ms. Ως 

προς το φώνημα /ε/, οι τιμές που καταγράφονται στην έρευνα της Baltazani (2007) είναι 

και πάλι αρκετά χαμηλότερες, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο 

φωνήεν παράγεται με αρκετά μικρότερη διάρκεια από τους ενήλικες σε σχέση με τα 

παιδιά. Σύμφωνα με τις Nicolaidis & Sfakianaki (2007), οι τιμές του φωνήεντος /ε/ για 

τους νεαρούς ενήλικες σε άτονο περιβάλλον μειώνονται σημαντικά σε σχέση με την 

τονισμένη κατάσταση του ίδιου φωνήεντος. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, το 

τονισμένο υψηλό φωνήεν /i/ έχει διάρκεια 90ms, ενώ άτονο είναι στα 60ms. Τα δεδομένα 

αυτά είναι παραπλήσια με αυτά των Nicolaidis & Sfakianaki (2007) που αναφέρουν ότι 

οι διάρκειες για το συγκεκριμένο φωνήεν σε τονισμένο και άτονο περιβάλλον είναι 

100ms και 50ms αντίστοιχα, παρότι η παρούσα ερευνητική εργασία έχει 

πραγματοποιηθεί σε παιδικό πληθυσμό. Στην έρευνα της Nicolaidis (2003) για το ρέοντα 

λόγο του ενήλικα άνδρα, η μέση διάρκεια του φωνήεντος /i/ είναι αρκετά αυξημένη και 

βρίσκεται κοντά στην τιμή της παρούσας εργασίας για το συγκεκριμένο φωνήεν σε άτονο 

περιβάλλον. Ως προς τα στρογγυλά φωνήεντα /o/ και /u/, υπάρχουν ορισμένες 

διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της ομάδας ελέγχου σε σχέση με τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές για το φωνήεν /o/ στην ομάδα ελέγχου σε 

τονισμένη και άτονη κατάσταση είναι κοντά με αυτές των Nicolaidis & Sfakianaki (2007) 

για τους ενήλικες. Όπως παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα φωνήεντα, οι τιμές της 

Baltazani (2007) είναι αρκετά χαμηλότερες, ενώ ο ρέοντας λόγος βρίσκεται στα 78,4ms 

(Nicolaidis, 2003). Η πιο ευδιάκριτη απόκλιση ως προς τη διάρκεια της ομάδας ελέγχου 

συγκριτικά με τα βιβλιογραφικά δεδομένα παρατηρείται στο φωνήεν /u/. Τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου παρήγαγαν το φωνήεν αυτό με διάρκειες σχεδόν ίσες για το τονισμένο 

και άτονο περιβάλλον στα 50ms. Οι τιμές αυτές είναι κοντά με τα δεδομένα που 

παρουσιάζει η Baltazani (2007) σε τονισμένο περιβάλλον. Αντίθετα, ως προς τα 

δεδομένα που παρουσιάζουν οι Nicolaidis & Sfakianaki (2007), το στρογγυλό αυτό 

φωνήεν σε τονισμένο περιβάλλον έχει διάρκεια σχεδόν διπλάσια από αυτή της ομάδας 

ελέγχου της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι κοντά με την διάρκεια 

παραγωγής του συγκεκριμένου φωνήεντος κατά το ρέοντα λόγο δύο ενηλίκων ανδρών. 

Ως προς τα φωνήεντα σε περιβάλλον /p/ που παράγονται από το υποκείμενο της έρευνας 

με λεκτική δυσπραξία, παρατηρείται πως η διάρκεια τόσο των τονισμένων όσο και των 

άτονων φωνηέντων ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Γράφημα 1) 

γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον παραμετρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για 

όλα τα φωνήεντα σε όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής. Επιπλέον, σύμφωνα και με τα 

δεδομένα της βιβλιογραφίας τα οποία προαναφέρθηκαν, οι τιμές οι οποίες 
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παρατηρούνται στο άτομο με λεκτική δυσπραξία φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερες 

και στις περισσότερες περιπτώσεις φωνήεντων είναι διπλάσιες από αυτές, αλλά και από 

τις τιμές που παρουσιάζονται στην ομάδα ελέγχου. Εξαίρεση αποτελεί η διάρκεια του 

φωνήεντος /u/ του οποίου οι τιμές είναι γύρω στα 110ms σε τονισμένο και περίπου στα 

80ms σε άτονο περιβάλλον. Οι διάρκειες αυτές είναι αρκετά κοντά σε αυτές που 

καταγράφονται στην έρευνα των Nicolaidis & Sfakianaki (2007). 

Επιπροσθέτως, στην μελέτη των Nicolaidis & Sfakianaki (2007) καταγράφονται οι 

συνολικές διάρκειες των φωνηέντων για τα διαφορετικά συμφωνικά περιβάλλοντα στα 

οποία βρίσκονται. Για την ομάδα ελέγχου της παρούσας εργασίας, η μέση τιμή όλων των 

φωνηέντων στο περιβάλλον αυτό είναι αρκετά κοντά με αυτά που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία για τα νεαρά αγόρια. 

 

 5.1.2 Φωνήεντα σε περιβάλλον /t/ 

 

Ως προς τη διάρκεια των φωνηέντων σε περιβάλλον άηχου φατνιακού έκκροτου τεμαχίου 

/t/, παρατηρείται ξανά πως τα τονισμένα φωνήεντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση 

με τα άτονα όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία ( Sfakianaki, 2002) εκτός από το 

στρογγυλό φωνήεν /o/ το οποίο φαίνεται να παραμένει ίδιο σε διάρκεια είτε είναι 

τονισμένο είτε όχι (Γράφημα 2). Αυτό συμβαίνει τόσο στα υποκείμενα που αποτελούν 

την ομάδα ελέγχου όσο και στο παιδί με λεκτική δυσπραξία, όπως φάνηκε και από τον 

παραμετρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την διαφοροποίηση τονισμένων 

και άτονων τεμαχίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τα φωνήεντα 

που αναφέρθηκαν παραπάνω η διάρκεια του φωνήεντος /o/ δεν είναι ίδια ως προς τη 

μεταβλητή τονισμένο, άτονο. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των Nicolaidis & 

Sfakianaki (2007) η τιμή που αναφέρεται για το συγκεκριμένο φωνήεν σε τονισμένο 

περιβάλλον είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που αναφέρεται για το άτονο περιβάλλον. 

Αντίθετα, στην έρευνα της Baltazani (2007) οι τιμές δεν διαφέρουν πολύ εφόσον σε 

τονισμένο περιβάλλον η διάρκεια είναι σχεδόν 70ms ενώ σε άτονο είναι λίγο μεγαλύτερη 

από τα 50ms. 
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Γράφημα 2Διάρκεια τονισμένων και άτονων φωνηέντων σε περιβάλλον /t/. 

 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία χρειάστηκε 

περισσότερο χρόνο για την παραγωγή των φωνηέντων. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το στατιστικό αποτέλεσμα που αναφέρει πως η διάρκεια 

παραγωγής των φωνηέντων διαφέρει στατιστικά σημαντικά ως προς τις μεταβλητές 

«Δυσπραξία» και «Ομάδα ελέγχου». Αντίθετα, τα άτονα φωνήεντα παρουσιάζουν 

μικρότερη διάρκεια στο υπό μελέτη υποκείμενο (Γράφημα 3). 

Γενικότερα, σε περιβάλλον άηχου φατνιακού έκκροτου οι τιμές είναι παρόμοιες με αυτές 

για το διχειλικό έκκροτο  για τα νεαρά ενήλικα αγόρια ως προς τα δεδομένα που 

αναφέρουν οι Nicolaidis & Sfakianaki (2007). Ο μέσος όρος της διάρκειας των 

φωνηέντων όπως παράχθηκαν από την ομάδα ελέγχου σε φατνιακό περιβάλλον, διαφέρει 

και πάλι για τις τονισμένες και άτονες συλλαβές. Σε τονισμένες συλλαβές η διάρκεια 

είναι στα 87ms, η οποία είναι μικρότερη σε σχέση με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας που 

προαναφέρθηκε, ενώ σε άτονες συλλαβές είναι στα 69ms που είναι σχεδόν ίδια με την 

τιμή που αναφέρει η βιβλιογραφία. Οι τιμές που καταγράφονται στο περιβάλλον αυτό 

για τα νεαρά ενήλικα κορίτσια στη βιβλιογραφία είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με 

τα αγόρια. 

 5.1.3 Φωνήεντα σε περιβάλλον /k/ 
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Γράφημα 3Διάρκεια τονισμένων και άτονων φωνηέντων σε περιβάλλον /k/. 

 

Ως προς τη σύγκριση των τονισμένων και άτονων φωνηέντων σε άηχο φατνιακό 

περιβάλλον /k/ τα δεδομένα δεν διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα 

περιβάλλοντα. Παρατηρείται ότι τα τονισμένα φωνήεντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε 

σχέση με τα άτονα όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία (Sfakianaki, 2002). 

Επιπλέον, το φωνήεν /ε/ σύμφωνα με τα ευρήματα της ερευνητικής αυτής εργασίας 

φαίνεται να έχει τη μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τα υπόλοιπα φωνήεντα είτε 

τονισμένο, είτε όχι (Γράφημα 3). Τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν συμβαδίζουν με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα που αναφέρουν πως η διάρκεια των φωνηέντων επηρεάζεται 

από την φωνημική τους κατηγορία και ειδικότερα ότι, τα άτονα υψηλά φωνήεντα έχουν 

πολύ μικρή διάρκεια και ειδικότερα το άτονο /i/ και πιο σπάνια και το /u/ αηχοποιούνται 

ή ακόμα και παραλείπονται κατά τον ρέοντα λόγο (Arvaniti, 2007). Επιπρόσθετα, στο 

Γράφημα 3 φαίνεται πως τα τονισμένα φωνήεντα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση 

με τα άτονα όπως φάνηκε και στις παραπάνω στατιστικές αναλύσεις. Επιβεβαιώνεται 

επίσης, πως οι διάρκειες παραγωγής των φωνηεντικών ήχων είναι αρκετά μεγαλύτερες 

όταν εκφέρονται από το παιδί με λεκτική δυσπραξία. Η μέση διάρκεια όλων των 

φωνηέντων σε περιβάλλον άηχου έκκροτου υπερωικού για την ομάδα ελέγχου βρέθηκε 

να είναι στα 90ms για τονισμένες συλλαβές και στα 61ms για άτονες συλλαβές. Οι τιμές 

αυτές είναι αρκετά κοντά στα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν νεαρούς ενήλικους 

άνδρες (Nicolaidis & Sfakianaki, 2007). Αντίθετα, στην ίδια έρευνα παρατηρούνται 

αρκετά μεγαλύτερες διάρκειες στην παραγωγή των φωνηέντων για τα νεαρά κορίτσια. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το περιβάλλον διαφοροποιεί τη διάρκεια εκφοράς των 

φωνηέντων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη 
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σύγκριση των μέσων και των διακυμάνσεων. Από αυτήν προέκυψε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη μέση διάρκεια των φωνηέντων ανάλογα με το 

περιβάλλον τους (F(3,56)=0.340, p=0.796). Συνεπώς, το περιβάλλον παραγωγής των 

φωνηεντικών ήχων δεν αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης για τη διάρκεια των 

φωνηέντων (Πίνακας 9 Παράρτημα 2). 

 

 5.1.4 Διαμορφωτές των φωνηέντων 

 

Όσον αφορά τις στατιστικές αναλύσεις των διαμορφωτών των φωνηέντων, 

δημιουργήθηκαν δύο μεταβλητές στις οποίες καταχωρήθηκαν οι μέσοι όροι του πρώτου 

και του δεύτερου διαμορφωτή για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία και οι μέσοι όροι 

για την ομάδα ελέγχου συνολικά. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο διαφορετικές 

ομάδες που δημιουργήθηκαν διαφοροποιούνται ως προς την τιμή των διαμορφωτών, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση των μέσων 

και των διακυμάνσεων. Από αυτήν προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην τιμή του F1 (F(1,58)=2.046, p=0.158) και του F2 (F(1,58)=0.649, p=0.424) 

αναλόγως την ομάδα. Συνεπώς, οι τιμές των διαμορφωτών δεν αλλάζουν σημαντικά στο 

παιδί με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου (Πίνακας 10 παράρτημα 2). 

Επιπλέον, στα γραφήματα 4 και 5 παρατίθενται οι διασπορές που παρουσιάζουν τις τιμές 

των διαμορφωτών για το παιδί με δυσπραξία συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου όπου 

μπορεί κανείς να δει περισσότερες λεπτομέρειες. Για να διαπιστωθεί αν ο τονισμός του 

φωνήεντος επηρεάζει την τιμή των διαμορφωτών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση των μέσων και των διακυμάνσεων. Από 

αυτήν προέκυψε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην τιμή του F1 

(F(1,58)=2.088, p=0.154) και του F2 (F(1,58)=1.412, p=0.24) σε σχέση με τη μεταβλητή 

του τονισμού. Συνεπώς, οι τιμές των διαμορφωτών δεν αλλάζουν σημαντικά στις 

τονισμένες και άτονες συλλαβές (Πίνακας 11 Παράρτημα 2). Στα παρακάτω γραφήματα, 

παρατίθενται οι διασπορές των διαμορφωτών για τα τονισμένα φωνήεντα. Προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τονισμένων 

φωνηέντων και των αντίστοιχων άτονών τους στις δύο ομάδες, πραγματοποιήθηκαν 

επίσης έλεγχοι ανεξάρτητων δειγμάτων για κάθε φωνήεν στις δύο διαφορετικές 

καταστάσεις. 
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Γράφημα 4 Διαμορφωτές τονισμένων φωνηέντων για το παιδί με λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου 

Για να διαπιστωθεί αν οι διαμορφωτές των φωνηέντων διαφέρουν στο παιδί με λεκτική 

δυσπραξία σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για 

σύγκριση μέσων τιμών μιας μεταβλητής σε δύο ανεξάρτητα δείγματα (independent 

samples t- test) για κάθε ένα φωνήεν της ελληνικής γλώσσας. 

Ως προς το τονισμένο φωνήεν /a/ διαπιστώθηκε ότι ο F1 δεν διαφοροποιείται ανάμεσα 

στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 0,481 p = 0.656]. Με 

άλλα λόγια, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με 

δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του τονισμένου 

φωνήεντος /a/. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος /a/, 

διαπιστώθηκε ότι διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου 

[t(4) = 9,62 p = 0,001]. Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον F2 του 

τονισμένου φωνήεντος /a/ μεταξύ των δύο ομάδων (Παράρτημα 2, Πίνακας 13). Αυτό 

μπορεί να παρατηρηθεί τόσο από τις μέσες τιμές του πίνακα όσο και από το Γράφημα 4 

όπου παρουσιάζονται οι διαμορφωτές για τα τονισμένα φωνήεντα των δύο ομάδων. 

Για το τονισμένο φωνήεν /e/, από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι ο F1 δεν 

διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) 

= 0,120 p = 0.910]. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στο υποκείμενο με δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή 

του τονισμένου φωνήεντος /a/. Αυτό γίνεται αντιληπτό και από τις μέσες τιμές που για 

το παιδί με ΛΔ ο F1= 756, ενώ για την ομάδα ελέγχου F1=760 (Παράρτημα 2, Πίνακας 

15). Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος /e/, διαπιστώθηκε ότι 

επίσης δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου [t(4) = 
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1,958 p = ,122]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον F2 του 

τονισμένου φωνήεντος /e/ μεταξύ των δύο ομάδων. 

Ως προς τους διαμορφωτές του τονισμένου φωνήεντος /i/, φάνηκε ότι ο F1 

διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) 

= 4,174 p = 0,014]. Με άλλα λόγια, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 

υποκείμενο με δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του 

τονισμένου φωνήεντος /i/. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος 

/i/, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας 

ελέγχου [t(4) = 1,076 p = 3,43]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στον F2 του τονισμένου φωνήεντος /i/ μεταξύ των δύο ομάδων (Παράρτημα 2, Πίνακας 

17). 

Ως προς το τονισμένο φωνήεν /o/ διαπιστώθηκε ότι ο F1 δεν διαφοροποιείται ανάμεσα 

στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 2,178 p = 0,095]. Με 

άλλα λόγια, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με 

δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του τονισμένου 

φωνήεντος /o/. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος /o/, 

διαπιστώθηκε ότι επίσης δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας 

ελέγχου [t(4) = 1,453 p = 0,220]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στον F2 του τονισμένου φωνήεντος /o/ μεταξύ των δύο ομάδων (Παράρτημα 2, Πίνακας 

19). 

Για το τονισμένο φωνήεν /u/ βρέθηκε ότι ο F1 δεν διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο 

με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 0,419 p = 0,697]. Με άλλα λόγια, 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία 

και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος /u/. 

Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του τονισμένου φωνήεντος /u/, διαπιστώθηκε ότι δεν 

διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου [t(4) = 0,918 p = 

0,411]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον F2 του τονισμένου 

φωνήεντος /u/ μεταξύ των δύο ομάδων όπως φαίνεται στον πίνακα 21 του παραρτήματος 

2 αλλά και στο Γράφημα 4. 
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Γράφημα 5 Διαμορφωτές άτονων  φωνηέντων για το παιδί με λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο F1 του άτονου φωνήεντος /a/ διαφοροποιείται ανάμεσα στο 

άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 3,74 p = 0,02]. Με άλλα 

λόγια, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία 

και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του άτονου φωνήεντος /a/. Η 

διαφορά αυτή είναι αρκετά εμφανής στο Γράφημα 5 στο οποίο παρατίθενται οι 

διαμορφωτές των μη τονισμένων φωνηέντων του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου. 

Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του μη τονισμένου φωνήεντος /a/, διαπιστώθηκε ότι 

δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου [t(4) = 0,656 p = 

0,548]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον F2 του άτονου 

φωνήεντος /a/ μεταξύ των δύο ομάδων όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πίνακα 14 

του παραρτήματος 2. 

Όσον αφορά το άτονο φωνήεν /e/ διαπιστώθηκε ότι ο F1 διαφοροποιείται ανάμεσα στο 

άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 5,821 p = 0,004]. Με άλλα 

λόγια, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία 

και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του άτονου φωνήεντος /e/ όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα του πίνακα 16 του παραρτήματος 2, αλλά και από το 

Γράφημα 5. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του μη τονισμένου φωνήεντος /e/, 

διαπιστώθηκε ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου 

[t(4) = 0,268 p = 0,802]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον F2 

του άτονου φωνήεντος /a/ μεταξύ των δύο ομάδων. 

Για το φωνήεν /i/ σε άτονη κατάσταση παρατηρήθηκε πως ο F1 δεν διαφοροποιείται 

ανάμεσα στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 1,486 p = 

0,212]. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
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υποκείμενο με δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του 

άτονου φωνήεντος /i/. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του μη τονισμένου φωνήεντος 

/i/, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της ομάδας 

ελέγχου [t(4) = 0,888 p = 0,425]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στον F2 του άτονου φωνήεντος /i/ μεταξύ των δύο ομάδων (Παράρτημα 2, Πίνακας 18). 

Ως προς τους διαμορφωτές του άτονου φωνήεντος /o/ βρέθηκε ότι ο F1 δεν 

διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο με λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) 

= 1,499 p = 0,208]. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στο υποκείμενο με δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή 

του άτονου φωνήεντος /o/. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του μη τονισμένου 

φωνήεντος /o/, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με ΛΔ και της 

ομάδας ελέγχου [t(4) = 0,134 p = 0,900]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον F2 του άτονου φωνήεντος /o/ μεταξύ των δύο ομάδων. 

Για το άτονο φωνήεν /u/ διαπιστώθηκε ότι ο F1 διαφοροποιείται ανάμεσα στο άτομο με 

λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(4) = 4,327 p = 0,012]. Με άλλα λόγια, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία και στην 

ομάδα ελέγχου ως προς τον πρώτο διαμορφωτή του άτονου φωνήεντος /u/. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό παρατηρώντας τους μέσους όρους των διαμορφωτών των δύο ομάδων, στον 

πίνακα 22 του παραρτήματος 2, όπου ο F1 της ομάδας ελέγχου είναι ίσος με  606, ενώ 

του παιδιού με ΛΔ είναι ίσος με 546. Ως  προς τον δεύτερο διαμορφωτή του μη 

τονισμένου φωνήεντος /u/, διαπιστώθηκε ότι δεν διαφοροποιείται μεταξύ του παιδιού με 

ΛΔ και της ομάδας ελέγχου [t(4) = 0,269 p = 0,801]. Συνεπώς, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στον F2 του άτονου φωνήεντος /u/ μεταξύ των δύο ομάδων. 

Γενικότερα, στα άτονα φωνήεντα του γραφήματος 5 παρατηρείται ύψωση του 

φωνηεντικού χώρου για το παιδί με λεκτική δυσπραξία και επίσης παρατηρείται να 

μετατοπίζεται προς υψηλότερες τιμές για τον πρώτο διαμορφωτή.  

Πιο κάτω, παρατίθενται δύο γραφήματα στα οποία μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις 

διαφορές των διαμορφωτών στα άηχα έκκροτα περιβάλλοντα, ξεχωριστά για το παιδί με 

λεκτική δυσπραξία και για την ομάδα ελέγχου. Με μια γενική εικόνα, είναι εμφανές πως 

η κατανομή των διαμορφωτών των φωνηέντων για την ομάδα ελέγχου παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ομοιομορφία και τα ίδια φωνήεντα από τα τρία διαφορετικά περιβάλλοντα 

παρουσιάζονται σχετικά κοντά και ομαδοποιημένα. Το ίδιο δεν ισχύει και για το παιδί με 

ΛΔ, καθώς μόνο το τεμάχιο /i/ βρίσκεται σε παρόμοιες τιμές ανεξάρτητα από το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Τα υπόλοιπα φωνήεντα φαίνεται να είναι άτακτα 
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κατανεμημένα στο Γράφημα 6, παρουσιάζοντας μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των 

διαμορφωτών τους. 

 

Γράφημα 6. Διασπορά του μέσου όρου διαμορφωτών όλων των φωνηέντων σε περιβάλλοντα /p/, /t/, /k/  του ατόμου με 

λεκτική  δυσπραξία. 

 

 

Γράφημα 7. Διασπορά του μέσου όρου διαμορφωτών όλων των φωνηέντων σε περιβάλλοντα /p/, /t/, /k/  της ομάδας 

ελέγχου. 
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5.2. Σύμφωνα 

 

Για τα σύμφωνα τα οποία παρήχθησαν τόσο από την ομάδα ελέγχου όσο και από το παιδί 

με λεκτική δυσπραξία, πραγματοποιήθηκαν επίσης έλεγχοι κανονικότητας. Από τον 

έλεγχο One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – για κανονική κατανομή που 

πραγματοποιήθηκε, όπως φαίνεται και στον Πίνακας 5 Παράρτημα 1, διαπιστώθηκε ότι 

οι μεταβλητές της διάρκειας του συνόλου των συμφώνων  διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά από την κανονική κατανομή (p<0,05) για το άτομο με λεκτική δυσπραξία και 

για την ομάδα ελέγχου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για κάθε άηχο έκκροτο περιβάλλον 

χωριστά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν ακολουθούν όλα τα σύμφωνα την κανονική 

κατανομή, κάτι το οποίο παρατηρείται και από τα ιστογράμματα 6 και 7 του 

παραρτήματος 1. Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, όλες οι στατιστικές αναλύσεις που 

αφορούν το σύνολο των συμφωνικών ήχων για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία και 

την ομάδα ελέγχου έγιναν με μη παραμετρικά τεστ.  

 

5.2.1 Διάρκεια χρόνου έναρξης φώνησης έκκροτων συμφώνων 

 

Για να διερευνηθεί αν η διάρκεια του ΧΕΦ όλων των συμφώνων διαφέρει στην ομάδα 

ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, εφαρμόστηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγματα Mann-Whitney (Πίνακας 13 

Παράρτημα 3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου φάνηκε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο ΧΕΦ των έκκροτων συμφώνων όταν παράγονται από 

το άτομο με λεκτική δυσπραξία σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (p=0.00). Στην 

παραγωγή του άηχου κλειστού διχειλικού τεμαχίου /p/ φαίνεται να μην υπάρχει 

ομοιομορφία στις διαφορές μεταξύ του υποκειμένου με δυσπραξία και της ομάδας 

ελέγχου. Για να διερευνηθεί αν η διάρκεια του ΧΕΦ του φωνήματος /p/ διαφέρει στην 

ομάδα ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, εφαρμόστηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγματα Mann-Whitney. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

του ατόμου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου στον ΧΕΦ του φωνήματος /p/ 

(p=0.02). Ειδικότερα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την σημαντική αυτή διαφορά στον 

μέσο όρο των ΧΕΦ, ο οποίος είναι αρκετά μεγαλύτερος για το παιδί με λεκτική 

δυσπραξία (31ms) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (11ms). Αυτό συμβαίνει διότι είναι 
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πιθανό σε ορισμένες παραγωγές το υποκείμενο να πραγματοποιούσε κινήσεις 

αναζήτησης από την απελευθέρωση του κλειστού συμφώνου έως και την παραγωγή του 

επόμενου τεμαχίου. Τα ευρήματα της ομάδας ελέγχου συμφωνούν με εκείνα της 

βιβλιογραφίας όπου αναφέρει πως το διχειλικό /p/ έχει μικρό χρόνο έναρξης φώνησης 

(Arvaniti, 2007). Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

στην οποία αναφέρεται πως ο ΧΕΦ αυξάνεται, όσο η γλώσσα κινείται σε πιο οπίσθιες 

θέσεις στην στοματική κοιλότητα (Hammarström, Larson, Wiman & McAllister, 2012). 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε η τάση της αύξησης του ΧΕΦ όταν ακολουθεί το υψηλό 

φωνήεν /i/, αλλά όχι όταν ακολουθεί το στρογγυλό /u/. Τέλος, στα ευρήματα της 

συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, ο χρόνος έναρξης φώνησης του κλειστού 

διχειλικού /p/ είναι παρόμοιος στην ομάδα ελέγχου, είτε το τεμάχιο είναι σε τονισμένη, 

είτε σε άτονη συλλαβή και είναι περίπου στα 11ms. Οι Chionidou & Nicolaidis (2015) 

σε ερευνητική εργασία για τις διαφορές στην κλειστή φάση και χρόνο έναρξης φώνησης 

σε δίγλωσσα παιδιά που μιλούν τη γερμανική γλώσσα και την ελληνική γλώσσα, βρήκε 

πως τα μονόγλωσσα ελληνόπουλα είχαν χρόνο έναρξης φώνησης 24ms για τα άηχα 

έκκροτα. Η διαφορά μεταξύ της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας και της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας είναι αρκετά μεγάλη καθώς για την ομάδα ελέγχου ο μέσος όρος 

του ΧΕΦ των άηχων έκκροτων τεμαχίων είναι 14ms. Σε έρευνα των Fabiano-Smith & 

Bunta (2012) σε παιδικό πληθυσμό που μιλούσε Αγγλικά και Ισπανικά, βρέθηκε ότι το 

τεμάχιο /p/ για τα μονόγλωσσα παιδιά που μιλούν την αγγλική ξεπερνά την διάρκεια του 

ΧΕΦ που σημείωσαν τα υποκείμενα της παρούσας εργασίας λόγω του διαφορετικού 

γλωσσικού συστήματος. Όμως, στην ίδια έρευνα σημειώνεται ότι για τα μονόγλωσσα 

παιδιά τα οποία μιλούν την ισπανική γλώσσα, όταν παράγουν το /p/ ο ΧΕΦ τους είναι 

παρόμοιος με αυτόν της ομάδας ελέγχου της παρούσας εργασίας δεν φαίνεται να έχει 

μεγάλη διαφορά, αφού βρέθηκε να είναι 11ms. Αυτό συμβαίνει διότι η ελληνική γλώσσα 

έχει το ίδιο σύστημα με την Ισπανική και για το λόγο αυτό μπορούν να συγκριθούν 

μεταξύ τους. 

Για να διερευνηθεί αν η διάρκεια του ΧΕΦ του φωνήματος /t/ διαφέρει στην ομάδα 

ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, εφαρμόστηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγματα Mann- Whitney. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

του ατόμου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου στον ΧΕΦ του φωνήματος /t/ 

(p=0.00). Το αποτέλεσμα του ελέγχου γίνεται εμφανές και από τη μέση διάρκεια του 

ΧΕΦ του /t/, που παρατηρείται ότι είναι μεγαλύτερος ανεξαρτήτως τονισμού για το 

υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία με μέσο όρο τα 40ms, χωρίς όμως να συμβαίνει κάτι 
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αντίστοιχο στην ομάδα ελέγχου, που ο χρόνος έναρξης φώνησης έχει μεγαλύτερη 

διάρκεια (14ms) όταν η συλλαβή είναι τονισμένη σε σχέση με την άτονη (9ms), ενώ κατά 

μέσο όρο έχει διάρκεια 12ms. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τους 

χρόνους έναρξης φώνησης που αναφέρονται στο άρθρο της Chionidou & Nicolaidis 

(2015) όπου για τα μονόγλωσσα ελληνόπουλα είναι 17ms. Η Arvaniti (2007) αναφέρει 

επίσης πως υπάρχει μια τάση για αύξηση του χρόνου έναρξης φώνησης των κλειστών 

συμφώνων όταν προηγούνται των υψηλών φωνηέντων /i/ και /u/. Αυτό παρατηρείται και 

στα ευρήματα της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας. Οι διακυμάνσεις που υπήρξαν 

στα δεδομένα της παρούσας εργασίας, δεν φαίνεται να ακολουθούνται από το υποκείμενο 

με δυσπραξία όπου ο χρόνος έναρξης φώνησης και η κλειστή φάση του φατνιακού /t/ δεν 

επηρεάζεται από την ποιότητα του ακόλουθου φωνήεντος. Ειδικότερα, παρατηρείται 

πολύ μεγάλη διάρκεια του χρόνου έναρξης φώνησης σε σχέση με τα υπόλοιπα 

υποκείμενα εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, όπου κατά την παραγωγή πιθανότατα δεν 

πραγματοποιήθηκαν κινήσεις αναζήτησης της θέσης άρθρωσης του επόμενου τεμαχίου. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι εξαιρέσεις αυτές δεν ακολουθούν κάποια 

συγκεκριμένη γραμμή, αλλά πραγματοποιήθηκαν εντελώς τυχαία χωρίς να αφορούν 

συγκεκριμένα τις άτονες ή τονισμένες συλλαβές ή κάποιο συγκεκριμένο τεμάχιο. Όσον 

αφορά τον γενικότερο μέσο όρο της διάρκειας του τεμαχίου, όταν οι συλλαβές δεν 

τονίζονται, η διάρκεια του χρόνου έναρξης φώνησης αυξάνεται σημαντικά γεγονός που 

όπως προαναφέρθηκε, ίσως να οφείλεται στην αναζήτηση του τόπου άρθρωσης του 

ακόλουθου τεμαχίου. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία ο ΧΕΦ του τεμαχίου /t/ 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν του τεμαχίου /p/ (Hammarström, 

Larsson, Wiman & McAllister, 2012). Στην παρούσα εργασία, αυτή η διαφορά δεν 

φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη. Γενικότερα στις έρευνες που αφορούν διαφορετικά 

γλωσσικά συστήματα από αυτό της ελληνικής γλώσσας, όσον αφορά στην παραγωγή των 

ηχηρών και άηχων έκκροτων  (π.χ. Αγγλικά, Σουηδικά),  ο ΧΕΦ ήταν αρκετά αυξημένος 

συγκριτικά με τα δεδομένα της παρούσας εργασίας, λόγω της δασύτητας που υπάρχει 

(Port & Preston, 1972; Hammarström, Larsson, Wiman & McAllister, 2012). Ωστόσο, 

αρκετά αυξημένος παρατηρείται ο ΧΕΦ που παρήγαγε το παιδί με ΛΔ για το 

συγκεκριμένο τεμάχιο (40ms), ενώ αποκλίνει αρκετά από τους χρόνους που 

πραγματοποίησε η ομάδα ελέγχου (9ms -14ms) της παρούσας εργασίας.  

Για να διερευνηθεί αν η διάρκεια του ΧΕΦ του φωνήματος /k/ διαφέρει στην ομάδα 

ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, εφαρμόστηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος για δύο ανεξάρτητα δείγματα Mann- Whitney. Από τα 

αποτελέσματα του ελέγχου φαίνεται πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
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του ατόμου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου στον ΧΕΦ του φωνήματος /k/ 

(p=0.00). Στην παραγωγή του άηχου κλειστού υπερωικού /k/ για την ομάδα ελέγχου, 

παρατηρείται πως και ο μέσος χρόνος έναρξης φώνησης δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα από 

την τονισμένη (19ms) στην άτονη συλλαβή (20ms). Το αντίθετο συμβαίνει για το 

υποκείμενο με δυσπραξία όπου στην άτονη συλλαβή ο χρόνος έναρξης φώνησης φαίνεται 

να έχει αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια (42ms) σε σχέση με την τονισμένη (53ms). Ο χρόνος 

έναρξης φώνησης κατά την παραγωγή του /k/ από την ομάδα ελέγχου (20ms) δεν 

φαίνεται να είναι αρκετά κοντά και να συμφωνεί με τα δεδομένα που παρουσιάζονται 

στην βιβλιογραφία από την Chionidou & Nicolaidis (2015) που για τα παιδιά που μιλούν 

μόνο την ελληνική γλώσσα αναφέρεται στα 37ms. Επιπλέον, παρατηρείται μια μικρή 

αύξηση του χρόνου έναρξης φώνησης στην ομάδα ελέγχου όταν έπονται τα υψηλά 

φωνήεντα /i/ και /u/, δεδομένο που συμφωνεί με τη βιβλιογραφία (Arvaniti, 2007). 

Ωστόσο, το ίδιο φαινόμενο δεν παρατηρείται στο υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. Ως 

προς την ξενόγλωσση βιβλιογραφία οι Fabiano-Smith & Bunta (2012) βρήκαν πως για 

τα παιδιά που μιλούν μόνο Ισπανικά ο ΧΕΦ του /k/ είναι 20ms. Η τιμή των παιδιών που 

μιλούν την ισπανική γλώσσα συμφωνεί με τα ευρήματα για την ομάδα ελέγχου της 

παρούσας εργασίας. Συνολικά, παρατηρούμε ότι τα παιδιά που μιλούν την αγγλική και 

σουηδική γλώσσα παρουσιάζουν αρκετά αυξημένους ΧΕΦ, τόσο σε σχέση με τα 

υποκείμενα της παρούσας εργασίας, όσο και σε σχέση με την ελληνική βιβλιογραφία, 

διότι στα συστήματα αυτών των γλωσσών παρουσιάζεται δασύτητα στα έκκροτα 

σύμφωνα /p/, /t/, /k/. Αντίθετα, τα παιδιά της έρευνας των Fabiano-Smith & Bunta (2012) 

που μιλούν μόνο Ισπανικά, παρουσιάζουν τιμές ΧΕΦ παραπλήσιες με αυτές που 

καταγράφονται στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και στην παρούσα ερευνητική 

εργασία. 

Ως προς τη γενικότερη σύγκριση των άηχων έκκροτων (Γράφημα 8) τεμαχίων όπως 

παράγονται από την ομάδα ελέγχου, παρατηρήθηκε πως το υπερωικό σύμφωνο έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου έναρξης φώνησης (20ms) σε σχέση με το διχειλικό (11ms) 

και το φατνιακό (12ms) και αυτό επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία 

(Hammarström, Larsson, Wiman & McAllister, 2012). Ακόμα, φαίνεται πως το φατνιακό 

κλειστό /t/ βρίσκεται μεταξύ των τιμών των δύο συμφώνων συμφωνώντας έτσι με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα (Arvaniti, 2007, Hammarström, Larsson, Wiman & McAllister, 

2012). Την ίδια κλιμάκωση παρουσιάζει και ο χρόνος έναρξης φώνησης της ομάδας 

ελέγχου που για το τεμάχιο /p/ που παρουσιάζει τη μικρότερη διάρκεια (31ms) έναντι του 

υπερωικού συμφώνου (48ms) και του φατνιακού (41ms). 
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Γράφημα 8 Μέσος όρος του ΧΕΦ για τα άηχα έκκροτα σύμφωνα του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της 

ομάδας ελέγχου. 

 

5.2.2 Διάρκεια τριβόμενων συμφώνων 

 

Σε αντίθεση με την κατανομή των φωνηέντων, τα τριβόμενα σύμφωνα δεν κατανέμονται 

όλα κανονικά εφόσον το τεστ έδειξε για τη μέση διάρκεια ότι στατιστικά σημαντικά 

ορισμένα αποκλίνουν από την κανονική κατανομή (p<0,05) (Πίνακας 6b παράρτημα 1).  

Τα τριβόμενα σύμφωνα τα οποία δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή είναι τα 

υπερωικά τριβόμενα /x/ και //. 

Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, όλες οι στατιστικές αναλύσεις που αφορούν το σύνολο 

των συμφωνικών ήχων για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου 

έγιναν με παραμετρικά τεστ, εκτός εκείνες που αφορούν τα υπερωικά σύμφωνα που 

προαναφέρθηκαν.  

Ο παραμετρικός έλεγχος για σύγκριση μέσων τιμών μιας μεταβλητής σε δύο ανεξάρτητα 

δείγματα (independent samples t- test), πραγματοποιήθηκε στα τριβόμενα σύμφωνα που 

ακολουθούν την κανονική κατανομή, για να διαπιστωθεί εάν η μέση διάρκειά τους 

διαφέρει μεταξύ του ατόμου με δυσπραξία και του μέσου της ομάδας ελέγχου 

(Παράρτημα 2, Πίνακας 20). Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 5%. Διαπιστώθηκε 

η μέση διάρκεια των τριβόμενων αυτών συμφώνων διαφέρει ανάμεσα στο άτομο με 

λεκτική δυσπραξία και στην ομάδα ελέγχου [t(34) = 9,76 p = 0,00]. Με άλλα λόγια,  

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο με δυσπραξία και στην 
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ομάδα ελέγχου ως προς τα τριβόμενα σύμφωνα τα οποία ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney Test  (για μη κανονικές κατανομές) που πραγματοποιήθηκε 

για να διαπιστωθεί εάν η μέση διάρκεια των υπερωικών συμφώνων διαφέρει μεταξύ του 

ατόμου με δυσπραξία και του μέσου όρου της ομάδας ελέγχου, έδειξε ότι διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά  (U=0,00  p=0,001). 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε, ότι η διάρκεια της παραγωγής όλων 

των τριβόμενων συμφώνων διαφέρει μεταξύ του παιδιού της πειραματικής ομάδας (με 

λεκτική δυσπραξία) και των παιδιών της ομάδας ελέγχου.  

 

 

Στα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα ελέγχου τα ηχηρά 

τριβόμενα σύμφωνα έχουν μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τα αντίστοιχα άηχα που έχουν 

τον ίδιο τόπο και τρόπο άρθρωσης, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία (Nirgianaki, 

2014) και όπως παρατηρείται στο συγκεντρωτικό πίνακα 14 στο παράρτημα 4. Στον 

πίνακα 14, παρουσιάζεται ο μέσος όρος της διάρκειας των τριβόμενων συμφώνων 

τονισμένων και άτονων, ενώ τα δεδομένα της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας είναι 

αποκλειστικά σε τονισμένες συλλαβές. Ο Themistocleous (2015) σε πρόσφατη έρευνά 

του για την κυπριακή διάλεκτο αναφέρει πως το υπερωικό τεμάχιο /x/ είτε τονισμένο είτε 

άτονο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα σύμφωνα /f/ και /θ/ κάτι το οποίο φάνηκε ότι δεν 

ισχύει για την ομάδα ελέγχου, αλλά και για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία στα 

ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν. Ωστόσο, αυτό το εύρημα δεν ακυρώνει την 

βιβλιογραφία, καθώς η κυπριακή διάλεκτος διαφέρει αρκετά από την ΚΝΕ, αλλά και 

επειδή το δείγμα στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία προέρχεται από ενήλικο πληθυσμό. 

Όπως παρατηρήθηκε στην βιβλιογραφία και στην ομάδα ελέγχου αντίστοιχα, στο παιδί 

που παρουσιάζει λεκτική δυσπραξία, φαίνεται πως τα ηχηρά τριβόμενα σύμφωνα έχουν 

μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τα άηχα που έχουν τον ίδιο τόπο και τρόπο άρθρωσης. 

Εξαίρεση αποτελεί το τεμάχιο /v/ το οποίο παρουσιάζει αυξημένη διάρκεια σε σχέση με 

το αντίστοιχο άηχο τριβόμενο, γεγονός που πιθανόν να υποδηλώνει δυσκολία στην 

εύρεση του τόπου άρθρωσης για την παραγωγή του. Όπως γίνεται εμφανές και από τον 

 
/s/ /z/ /f/ /v/ /θ/ /δ/ /x/ /γ/ [] [☺] 

Δυσπραξία 0,196 0,131 0,203 0,215 0,255 0,117 0,169 0,111 0,191 0,118 

Ομάδα ελέγχου 0,177 0,097 0,132 0,113 0,140 0,103 0,117 0,102 0,116 0,102 

Πίνακας 2 Διάρκεια των τριβόμενων συμφώνων του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου 
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πίνακα 2, η διάρκεια εκφοράς των τριβόμενων συμφώνων για το παιδί με λεκτική 

δυσπραξία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της ομάδας ελέγχου. 

Ωστόσο, τα υποκείμενα 3 και 4 της ομάδας ελέγχου παρήγαγαν το τεμάχιο /s/ με 

μεγαλύτερη διάρκεια από το παιδί με λεκτική δυσπραξία, όταν το συνδύαζαν με 

στρογγυλό φωνήεν. Επιπλέον, το φατνιακό τριβόμενο /s/ φαίνεται πως είναι το 

μεγαλύτερο σε διάρκεια σε σχέση με τα υπόλοιπα τεμάχια που παρήγαγε η ομάδα ελέγχου 

και αυτό το εύρημα δεν συμφωνεί με το εύρημα των Fox & Nissen (2005), πως στα πέντε 

έτη το /s/ παρουσιάζει τη μικρότερη διάρκεια. Στο ηχηρό οδοντικό τριβόμενο /z/ η 

διάρκεια είναι μεγαλύτερη για όλες τις παραγωγές σε σχέση με καθένα από τα υπόλοιπα 

υποκείμενα, ενώ σε συνδυασμό με το στρογγυλό φωνήεν /o/ το συγκεκριμένο σύμφωνο 

παρουσιάζει την μεγαλύτερη διάρκεια (0,14s). Όταν παράγεται το άηχο χειλοδοντικό 

τριβόμενο /f/ από το υποκείμενο με δυσπραξία σε συνδυασμό με μεσαία και χαμηλά 

φωνήεντα, η διάρκειά του αυξάνεται σε σχέση με περιβάλλοντα που υπάρχουν υψηλά 

φωνήεντα. Αντιθέτως, όταν ακολουθεί στρογγυλό φωνήεν, η διάρκεια είναι παρόμοια με 

αυτή αρκετών υποκειμένων από την ομάδα ελέγχου (0,163s). Την μεγαλύτερη διάρκεια 

και απόκλιση σε τιμή σε σχέση με την ομάδα ελέγχου παρουσιάζουν τα τεμάχια /v/ και 

/θ/. Το υποκείμενο με δυσπραξία δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στην παραγωγή των 

συγκεκριμένων τεμαχίων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ηχογράφηση προσπαθούσε να 

βρει τον σωστό τόπο άρθρωσης με αποτέλεσμα την μακρύτερη και με μεγαλύτερη μυϊκή 

προσπάθεια παραγωγή τους. Μια ακόμα σημαντική παρατήρηση, είναι ότι το σύμφωνο 

/γ/ παράγονταν σε διάρκεια παρόμοια με τα υπόλοιπα υποκείμενα όταν συνδυάζονταν στη 

συλλαβή με χαμηλό φωνήεν, αλλά παρουσίαζε σημαντικά αυξημένη διάρκεια όταν 

ακολουθούσε το φωνήεν /ε/. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το υπό μελέτη υποκείμενο 

δυσκολεύτηκε να συντονίσει την οπίσθια κίνηση της γλώσσας και την κίνηση των χειλιών 

για την παραγωγή της πρώτης συλλαβής των λέξεων. Η δυσκολία αυτή πιθανότατα 

οφείλεται στην δυσκολία του συντονισμού των αρθρωτικών κινήσεων που παρατηρείται 

στη λεκτική δυσπραξία και συνεπώς στη συνάρθρωση. Τα ευρήματα για το παιδί με 

δυσπραξία σχετικά με τα τριβόμενα σύμφωνα έρχονται, σε αντίθεση με αυτά των 

Nirgianaki, Chaida & Fourakis (2010), που αναφέρεται πως όσο πιο υψηλό είναι το 

ακόλουθο φωνήεν τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το τριβόμενο σύμφωνο που προηγείται, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τα ευρήματα της έρευνας του Themistocleous (2015). H ομάδα 

ελέγχου επιβεβαιώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο Themistocleous (2015) σε 

πρόσφατη έρευνά του για την κυπριακή διάλεκτο αναφέρει πως το υπερωικό τεμάχιο /x/ 

είτε τονισμένο είτε άτονο έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα σύμφωνα /f/ και /θ/. Ωστόσο, 
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αυτό το εύρημα δεν ακυρώνει την βιβλιογραφία, καθώς η κυπριακή διάλεκτος διαφέρει 

αρκετά από την ΚΝΕ. 

Ως προς τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν βρέθηκε να υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με 

την διάρκεια των τριβόμενων συμφώνων σε παιδικό πληθυσμό. Στην έρευνα των Fox & 

Nissen (2005) για την μελέτη των ακουστικών χαρακτηριστικών των συμφώνων /f/, /θ/, 

/s/ και // στα Αμερικάνικα Αγγλικά, πήραν μέρος 30 παιδιά από τριών έως έξι ετών και 

συγκρίθηκαν με 10 ενήλικες που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Στην συγκεκριμένη 

μελέτη αναφέρεται πως ο τόπος άρθρωσης του συμφώνου επηρεάζει την διάρκειά του. 

Ειδικότερα, βρέθηκε πως το χειλοδοντικό τριβόμενο /f/ έχει διάρκεια 182ms, τιμή η οποία 

βρίσκεται ανάμεσα σε αυτή που σημείωσε το παιδί με ΛΔ (203ms) και η ομάδα ελέγχου 

(132ms) της παρούσας εργασίας. Το ίδιο φαίνεται και για το τεμάχιο /θ/ που αναφέρεται 

ότι είχε διάρκεια 205ms, ενώ στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης η τιμή για την 

ομάδα ελέγχου είναι 140ms και για το υποκείμενο με ΛΔ είναι 255ms. Ωστόσο, ως προς 

το φατνιακό τριβόμενο /s/, η μέση τιμή της διάρκειας παραγωγής (205ms), η οποία 

σημειώθηκε για τα παιδιά της έρευνας των Fox & Nissen (2005), ξεπερνά τις μετρήσεις 

της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, χωρίς όμως να έχει μεγάλη απόκλιση από την 

παραγωγή του παιδιού με ΛΔ (196ms). Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως εκτός από την 

διαφορετική γλώσσα στην έρευνα αυτή, οι συγκεκριμένες διαφορές παρατηρούνται και 

λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο μελετήθηκαν τα τριβόμενα αυτά σύμφωνα. 

Ειδικότερα, στην έρευνα των Fox & Nissen (2005), τα σύμφωνα παρήχθησαν σε 

συνδυασμό με τα φωνήεντα /a/, /i/ και /u/, ενώ στην παρούσα μελέτη ως περιβάλλον 

ορίστηκαν τα σύμφωνα /a/, /e/, /o/. Άλλωστε, αναφέρεται πως η διάρκεια μεταβάλλεται 

ανάλογα με το φωνήεν το οποίο ακολουθεί (Fox & Nissen, 2005). Τέλος, στην μελέτη για 

των Sereno, Baum, Marean & Lieberman (1987) βρέθηκε πως η τιμή της διάρκειας του 

τριβόμενου /s/ για τα παιδιά 3 έως 7 ετών που μιλούσαν την αγγλική γλώσσα ήταν κατά 

μέσο όρο 195ms, όταν ακολουθούσαν τα φωνήεντα /i/ και /u/. Η τιμή αυτή φαίνεται από 

τον πίνακα 2 να είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρήγαγε η ομάδα ελέγχου, ενώ ξανά 

όπως και στην προηγούμενη μελέτη, είναι ίδια με αυτή που πραγματοποίησε το παιδί με 

ΛΔ.  

 

5.2.3 Διάρκεια έρρινων συμφώνων 

 

 /m/ /n/ 

Δυσπραξία 0,119 0,125 
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Από τον έλεγχο One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – για κανονική κατανομή που 

πραγματοποιήθηκε, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6c του παραρτήματος 1, 

διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές της διάρκειας και των δύο έρρινων συμφώνων δεν 

αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή (p>0,05), άρα μπορούμε 

να πούμε ότι δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή τόσο για το υποκείμενο με λεκτική 

δυσπραξία όσο και για την ομάδα ελέγχου. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney Test  (για μη κανονικές κατανομές) που πραγματοποιήθηκε 

για να διαπιστωθεί εάν η μέση διάρκεια των έρρινων συμφώνων διαφέρει μεταξύ του 

ατόμου με δυσπραξία και του μέσου όρου της ομάδας ελέγχου, έδειξε ότι διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά  (U=0,00  p=0,05) (Πίνακας 25, Παράρτημα3). 

Όπως και τα υπόλοιπα σύμφωνα, έτσι και τα έρρινα παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

μεγαλύτερη διάρκεια όταν παράγονται από το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. Στον 

πίνακα 3 εκτός από τις τιμές του υπό μελέτη υποκειμένου και της ομάδας ελέγχου 

παρατίθενται και αυτές που υπάρχουν στην έρευνα της Arvaniti (2007) οι οποίες όμως 

δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα καθώς είναι τιμές που προήλθαν από παραγωγές 

ενηλίκων. Επιπροσθέτως, οι τιμές της Arvaniti (1999b) φαίνεται να αποκλίνουν αρκετά 

από τον γενικό μέσο όρο παραγωγής ρινικών συμφώνων της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, 

στον πίνακα 5 παρατίθενται και οι διάρκειες των έρρινων συμφώνων όταν βρίσκονται σε 

τονισμένη συλλαβή σε παιδικό πληθυσμό (Nesi, 2016). Τα ευρήματα της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με αυτά της Nesi (2016) όσον 

αφορά την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, από τον πίνακα 5, φαίνεται πως και το παιδί με 

λεκτική δυσπραξία παράγει το φώνημα αυτό με διάρκεια κοντά στα βιβλιογραφικά 

δεδομένα της Nesi (2016) για παιδικό πληθυσμό. Γενικότερα, παρατηρείται αυξημένη 

διάρκεια παραγωγής του φατνιακού έ Port & Preston, 1972; Hammarström, Larsson, 

Ομάδα 

ελέγχου 
0,102 0,104 

Arvaniti 

(1999b) 
0,094 0,087 

Arvaniti 

(2001c) 
0,074 0,055 

Nesi 

(2016) 
0,120-0,140 0,09-0,110 

Πίνακας 3 Η διάρκεια των έρρινων συμφώνων του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου 
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Wiman & McAllister, 2012).ρρινου φωνήματος του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία 

συγκριτικά με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας για τον παιδικό πληθυσμό (Nesi, 2016). 

Συγκρίνοντας την ομάδα ελέγχου της παρούσας εργασίας με το υποκείμενο με λεκτική 

δυσπραξία ως προς την διάρκεια παραγωγής των έρρινων τεμαχίων, φαίνεται πως η 

διάρκεια παραγωγής του παιδιού με λεκτική δυσπραξία είναι μεγαλύτερη. Η παραγωγή 

των ρινικών τεμαχίων πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με τα φωνήεντα /a/, /ε/, /o/ για 

κάθε ένα υποκείμενο της έρευνας και καταγράφηκαν τα ερευνητικά δεδομένα που 

αφορούν τη διάρκειά τους. Το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία βρέθηκε να παράγει το 

διχειλικό έρρινο /m/ με μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τα υπόλοιπα υποκείμενα. 

Επιπλέον, παρατηρείται πως όταν ακολουθεί το στρογγυλό οπίσθιο φωνήεν /o/ η 

διάρκεια του διχειλικού έρρινου τεμαχίου αυξάνεται σε όλα τα υποκείμενα σε σχέση με 

τις παραγωγές που ακολουθεί /a/ και /e/. Αντίθετα, στην παραγωγή του τεμαχίου /n/ 

παρατηρείται αυξημένη διάρκεια όταν εκφέρεται από το υποκείμενο με λεκτική 

δυσπραξία, όπως αναφέρθηκε και στη στατιστική ανάλυση. Σε περιβάλλον /a/ φαίνεται 

πως το δεύτερο υποκείμενο της ομάδας ελέγχου παρήγαγε το έρρινο τεμάχιο με 

μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. Επιπλέον, σε 

περιβάλλον /e/ τα τρία τελευταία παιδιά της ομάδας ελέγχου έχουν παραγωγές παρόμοιες 

σε διάρκεια με το παιδί με λεκτική δυσπραξία. Αντίθετα, όταν ακολουθεί το /o/ η 

διάρκεια παραγωγής του έρρινου τεμαχίου /n/ για το παιδί με λεκτική δυσπραξία είναι 

αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με όλη την ομάδα ελέγχου εκτός από το δεύτερο 

υποκείμενο, στο οποίο παρατηρείται ξανά αυξημένη διάρκεια σε σχέση με τα υπόλοιπα 

υποκείμενα της ομάδας. 

 

 

 

 

5.2.4 Διάρκεια υγρών συμφώνων 

 

 /l/ // 

Δυσπραξία 0,098 0,067 

Ομάδα 

ελέγχου 0,105 0,042 

Arvaniti 

(1999b) 0,88 0,027 
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Arvaniti 

(2000c) 0,67 0,029 

Πίνακας 4 Η διάρκεια των υγρών συμφώνων του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου 

Από τον έλεγχο One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test – για κανονική κατανομή που 

πραγματοποιήθηκε, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6d του παραρτήματος 1, 

διαπιστώθηκε ότι οι μεταβλητές της διάρκειας και των δύο έρρινων συμφώνων 

αποκλίνουν στατιστικά σημαντικά από την κανονική κατανομή (p>0,05), άρα μπορούμε 

να πούμε ότι δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή τόσο για το υποκείμενο με λεκτική 

δυσπραξία όσο και για την ομάδα ελέγχου. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney Test  (για μη κανονικές κατανομές) που πραγματοποιήθηκε 

για να διαπιστωθεί εάν η μέση διάρκεια των υγρών συμφώνων διαφέρει μεταξύ του 

ατόμου με δυσπραξία και του μέσου όρου της ομάδας ελέγχου, έδειξε ότι διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά  (U=0,00  p<0,05) (Πίνακας 25, Παράρτημα3). Επομένως, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάρκεια παραγωγής των δύο τεμαχίων μεταξύ του 

ατόμου με ΛΔ και της ομάδας ελέγχου. 

Στον πίνακα 4 παρατίθενται τα δεδομένα της ομάδας ελέγχου και του υποκειμένου με 

λεκτική δυσπραξία, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας της Arvaniti (2007) που 

έχουν ως συμμετέχοντες ενήλικες. Ωστόσο, τα ευρήματα της πρώτης έρευνας (Arvaniti, 

1999b) δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 

όσον αφορά το φατνιακό τεμάχιο /l/. Είναι εμφανές, πως η διάρκεια παραγωγής του 

πλάγιου /l/ είναι αρκετά μεγαλύτερη στην ομάδα ελέγχου της παρούσας εργασίας 

συγκριτικά με τις παραγωγές των ενηλίκων της βιβλιογραφίας ιδίως σε σχέση με τα 

ευρήματα της Arvaniti (2000). 

Ως προς το μονοπαλλόμενο φατνιακό //, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας 

διαφέρουν από αυτά που παρατίθενται στον πίνακα  της Arvaniti (2000), καθώς οι 

ενήλικες προφέρουν με μικρότερη διάρκεια το μονοπαλλόμενο //. 

Ως προς τη σύγκριση της ομάδας ελέγχου  και του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία, 

όσον αφορά τα υγρά σύμφωνα, η παραγωγή του φατνιακού /l/ δεν φάνηκε να διαφέρει 

σε διάρκεια μεταξύ του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες διαφορές και στο επίπεδο του κάθε υποκειμένου χωριστά. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία δεν ήταν εκείνο 

που παρήγαγε το /l/ με μεγαλύτερη διάρκεια. Όταν ακολουθούσε το φωνήεν /a/ η 

διάρκεια παραγωγής ήταν ελαφρώς αυξημένη για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, 

ενώ για το τέταρτο υποκείμενο της ομάδας ελέγχου, η διάρκεια παραγωγής ήταν αρκετά 

μεγαλύτερη. Επιπλέον, όταν ακολουθούσε το τεμάχιο /e/ παρατηρήθηκε αυξημένη 
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διάρκεια στο δεύτερο υποκείμενο της ομάδας ελέγχου σε σχέση με όλους τους άλλους 

συμμετέχοντες. Τέλος, η διάρκεια παραγωγής του τεμαχίου /l/ όταν ακολουθούσε 

στρογγυλό οπίσθιο τεμάχιο ήταν η μικρότερη για το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι το τεμάχιο // παράγεται από το υποκείμενο με 

δυσπραξία ως ανακεκαμμένο, ενώ η ομάδα ελέγχου το παρήγαγε ως μονοπαλλόμενο. Ο 

συγκεκριμένος ήχος παράγεται με μεγαλύτερη διάρκεια από το υποκείμενο με λεκτική 

δυσπραξία, καθώς όχι μόνο είναι περίπλοκος και δύσκολος ως προς την άρθρωση, αλλά 

επίσης είναι ένας σχετικά πρόσφατα κατακτημένος ήχος από το υπό μελέτη άτομο. Είναι 

εμφανές πως η παραγωγή του ρωτικού αυτού  ήχου σε συνδυασμό με το χαμηλό φωνήεν 

// έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του συμφώνου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

πως στα γραφήματα υπάρχουν κάποια υποκείμενα τυπικής ανάπτυξης τα οποία έχουν 

καταφέρει αρκετά μειωμένους χρόνου παραγωγής του τεμαχίου αυτού που πλησιάζουν 

τις τιμές των ερευνών της Arvaniti (2000), γεγονός που ίσως υποδηλώνει πως τα 

υποκείμενα έχουν κατακτήσει το τεμάχιο και το έχουν εδραιώσει τόσο καλά που 

πλησιάζει την παραγωγή του ενήλικου πληθυσμού. Επιπλέον, τόσο στο παιδί με ΛΔ όσο 

και στην ομάδα ελέγχου, φαίνεται πως το /l/ παράγεται με μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση 

με το //, εύρημα το οποίο συμφωνεί με τη βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται πως 

αυτό συμβαίνει στην αγγλική γλώσσα, διότι το /l/ παράγεται με επαφή αρθρωτή – δομής 

(Dalston, 1975). 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελέτησε την περίπτωση ενός παιδιού με δυσπραξία 

συγκριτικά με τον τυπικής ανάπτυξης πληθυσμό της ίδιας ηλικίας και φύλου. Από τα 

αποτελέσματα γίνεται εμφανές ότι γενικότερα, το παιδί με λεκτική δυσπραξία χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο ώστε να παράγει τα τεμάχια, καθώς συχνά πραγματοποιεί κινήσεις 

αναζήτησης της σωστής θέσης των αρθρωτών για την ορθή παραγωγή της λέξης ή της 

φράσης (Sanger, 2006).  

Ως προς το ερώτημα που τέθηκε και αφορά τις διαφορές στη διάρκεια των φωνηεντικών 

ήχων, προέκυψε πως υπάρχει διαφορά είτε το φωνήεν τονίζεται είτε όχι και παράγεται με 

μεγαλύτερη διάρκεια από το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα υποκείμενα της ερευνητικής εργασίας. Ωστόσο, παρατηρούνται κοινά μοτίβα 

στην παραγωγή των φωνηεντικών ήχων, καθώς το υψηλό τεμάχιο /i/ και το οπίσθιο 

στρογγυλό /u/ σε σπάνιες περιπτώσεις είχαν αρκετά μικρή διάρκεια ή και αηχοποιούνταν 
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τόσο όταν παράγονταν από το παιδί με λεκτική δυσπραξία και από την ομάδα ελέγχου. 

Τα μοτίβα αυτά εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις. Επιπλέον, βρέθηκε πως το περιβάλλον 

παραγωγής των φωνηέντων δεν αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης της διάρκειάς τους.  

Ως προς τους διαμορφωτές των φωνηέντων, από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

φαίνεται πως οι F1 και F2 δεν διαφέρουν στις δύο ομάδες, καθώς επίσης και πως δεν 

υπάρχει διαφορά στους διαμορφωτές ως προς τον παράγοντα του τονισμού. Ωστόσο, στις 

ειδικότερες αναλύσεις για τους διαμορφωτές κάθε φωνήεντος χωριστά σε άτονη 

κατάσταση, φαίνεται πως ο δεύτερος διαμορφωτής είναι εκείνος ο οποίος δεν 

διαφοροποιείται, ενώ ο F1 παρουσιάζεται να διαφοροποιείται για τις δύο ομάδες στα 

φωνήεντα /a/, /e/ και /u/. 

Ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν και αφορούν τη διάρκεια των συμφωνικών ήχων, 

φαίνεται και πάλι πως υπάρχουν διαφορές στην διάρκεια παραγωγής που 

πραγματοποιείται από το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Η διάρκεια παραγωγής των έκκροτων συμφωνικών ήχων της ομάδας ελέγχου 

φαίνεται να συμφωνεί με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα. Μια τάση που 

παρατηρήθηκε από το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία, είναι ότι ο χρόνος έναρξης 

φώνησης είχε αρκετά μεγάλη διάρκεια και ξεπερνούσε κατά πολύ την αντίστοιχη τιμή 

που παρουσίαζε κατά μέσο όρο η ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το 

υπερωικό έκκροτο /k/ είχε μεγαλύτερο ΧΕΦ σε σχέση με τα /p/ και /t/ και στο υποκείμενο 

με ΛΔ και στην ομάδα ελέγχου. Όσον αφορά τα τριβόμενα σύμφωνα, είχαν αρκετά 

μεγαλύτερη διάρκεια όταν παράγονταν από το υπό μελέτη υποκείμενο. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται πως σε όλα τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος στην ερευνητική αυτή εργασία, 

τα ηχηρά τριβόμενα σύμφωνα παρουσίασαν μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τα άηχα 

κατά την παραγωγή τους. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τα έρρινα, ενώ το υγρό /l/ είχε 

ελάχιστα μικρότερη διάρκεια στην παραγωγή του συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, 

χωρίς να έχει βρεθεί η αιτία της συγκεκριμένης διαφοροποίησης. Επίσης, είναι 

αξιοσημείωτο πως  στα έρρινα σύμφωνα η διάρκεια αυξανόταν αρκετά σε όλα τα 

υποκείμενα της έρευνας, όταν ακολουθούσε το οπίσθιο στρογγυλό φωνήεν /o/. Τέλος, το 

τεμάχιο // παρουσίασε μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής για το υποκείμενο με ΛΔ, 

εφόσον ο τρόπος άρθρωσης ήταν διαφορετικός (ανακεκαμμένο) σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου (μονοπαλλόμενο). 

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων παρατηρήθηκε πως το παιδί με ΛΔ παρουσίαζε 

αρκετές δυσκολίες γενικότερα στην άρθρωση. Ειδικότερα, σε αρκετές λέξεις, κατά την 

προσπάθεια εκφοράς, πραγματοποιούσε κινήσεις αναζήτησης της σωστής θέσης για την 

παραγωγή της λέξης-στόχου με αποτέλεσμα η ροή της ομιλίας να είναι πιο αργή και 
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μακρόσυρτη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις οι 

οποίες αναφέρθηκε πως εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις, στις οποίες τα υποκείμενα  

αηχοποιούσαν ή και παρέλειπαν τελείως κάποια φωνήεντα κατά τον ρέοντα λόγο. 

Η συγκεκριμένη έρευνα, αποτελεί μελέτη περίπτωσης, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκαν 

αρκετά παιδιά με λεκτική δυσπραξία. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα δεν μπορούν 

να γενικευτούν και να χρησιμοποιηθούν ως σταθερές. Επιπλέον, η ηλικιακή ομάδα από 

την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα είναι αρκετά μικρή και παρατηρείται πως υπήρχαν 

μακρόσυρτες παραγωγές και σε ορισμένα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου, καθώς ο 

ρυθμός ομιλίας δεν είναι τελικώς διαμορφωμένος όπως των ενηλίκων. Επιπλέον, καθώς 

σε ακουστικές μελέτες δεν συνηθίζεται να υπάρχει σταθμισμένο υλικό, δημιουργήθηκε 

ένα νέο με βάση τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Σε μελλοντικές μελέτες 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο εκτενές ή βελτιωμένο υλικό, καθώς επίσης και αυθόρμητος 

ή περιγραφικός λόγος, ώστε να είναι περισσότερο φυσικό το αποτέλεσμα και όχι 

τυποποιημένο ή καθοδηγούμενο. 

Είναι αρκετά ενδιαφέρον μετά από την παρούσα μελέτη και εφόσον προέκυψαν 

ορισμένες ενδιαφέρουσες διαφορές στις παραγωγές του υποκειμένου με λεκτική 

δυσπραξία, να πραγματοποιηθούν μελλοντικά περισσότερες έρευνες που να αφορούν την 

συγκεκριμένη διαταραχή, με μεγαλύτερο δείγμα. Επιπλέον, η έρευνα αυτή αφορούσε 

μόνο υποκείμενα του ενός φύλου και δεν μελετήθηκαν τυχόν διαφορές που μπορεί να 

παρουσιάζονται μεταξύ των δύο φύλων σε παιδικό πληθυσμό με τη συγκεκριμένη 

διαταραχή. Θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον, αν μπορούσε να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων για παιδιά διαφόρων ηλικιακών ομάδων και των δύο φύλων από όλα τα μέρη 

της Ελλάδας, ώστε να παρατηρηθούν οι διαφορές στη διάρκεια των τεμαχίων και να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με διάφορες δοκιμασίες ως νόρμες. 

Επιπρόσθετα, μια τέτοια βάση δεδομένων θα ήταν αρκετά πιθανό να χρησιμοποιούνταν 

και για θεραπευτικούς σκοπούς με οπτική ανατροφοδότηση, ώστε τα παιδιά να 

παρακινούνται να ελαττώσουν το χρόνο παραγωγής των τεμαχίων και να βελτιωθεί η 

άρθρωση και η εναλλαγή των αρθρωτικών τους κινήσεων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί και για ένα πλήθος διαφορετικών διαταραχών και να δίνει τη δυνατότητα 

να συγκριθούν όχι μόνο με τις τυπικές εκφορές αλλά και μεταξύ τους ώστε να 

εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές σε διαταραχές οι οποίες έως τώρα μας είναι 

άγνωστες ή μπορούμε απλά να τις υποθέσουμε χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα 

δεδομένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 /p/ /t/ /k/ 

N 20 20 20 

Normal Parametersa,b Mean ,017150 ,016000 ,019950 

Std. Deviation ,0216632 ,0155259 ,0143030 

Most Extreme Differences Absolute ,271 ,200 ,234 

Positive ,271 ,200 ,234 

Negative -,257 -,184 -,148 

Test Statistic ,271 ,200 ,234 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,034c ,005c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Πίνακας 5 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test για το μέσο όρο κάθε άηχου κλειστού συμφώνου για το παιδί με 

λεκτική δυσπραξία και την ομάδα ελέγχου. 

 

 

Ιστόγραμμα 1 Ιστόγραμμα μη κανονικής κατανομής για όλα τα φωνήματα όλων των υποκειμένων. 
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Ιστόγραμμα 2 Ιστόγραμμα μη κανονικής κατανομής για όλα τα φωνήματα του παιδιού με λεκτική δυσπραξία. 

 

 

Ιστόγραμμα 3 Ιστόγραμμα μη κανονικής κατανομής για όλα τα φωνήματα των υποκειμένων της ομάδας ελέγχου. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Vowels TD Vowels DYS Consonants TD Consonants DYS 

N 30 30 68 68 

Normal Parametersa,b Mean ,087167 ,190467 ,028368 ,096412 

Std. Deviation ,0212847 ,0530964 ,0225494 ,0767111 

Most Extreme Differences Absolute ,125 ,117 ,206 ,162 

Positive ,114 ,067 ,206 ,162 

Negative -,125 -,117 -,145 -,122 

Test Statistic ,125 ,117 ,206 ,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d ,000c ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 6 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test για το μέσο όρο όλων των φωνηέντων για κάθε ομάδα και όλων 

των συμφώνων για κάθε ομάδα. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 /s/ /z/ /f/ /θ/ /δ/ /x/ /γ/ /v/ 

N 6 6 6 6 8 8 6 6 

Normal Parametersa,b Mean ,131717 ,085783 ,128550 ,155233 ,106363 ,095838 ,063733 ,129167 

Std. 

Deviation 

,073570

7 

,050060

3 

,086134

2 

,116434

6 

,063920

3 

,054423

3 

,040230

2 

,096979

8 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,292 ,309 ,290 ,291 ,198 ,295 ,372 ,293 

Positive ,292 ,309 ,290 ,291 ,198 ,295 ,372 ,293 

Negative -,190 -,282 -,175 -,179 -,152 -,175 -,253 -,223 

Test Statistic ,292 ,309 ,290 ,291 ,198 ,295 ,372 ,293 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,121c ,076c ,125c ,123c ,200c,d ,039c ,009c ,118c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
 

Πίνακας 6b One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test για το μέσο όρο της διάρκειας κάθε τριβόμενου συμφώνου για το 

παιδί με ΛΔ και την ομάδα ελέγχου. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 /m/ /n/ 

N 6 6 

Normal Parametersa,b Mean ,079883 ,083217 

Std. Deviation ,0441375 ,0463392 

Most Extreme Differences Absolute ,279 ,301 

Positive ,279 ,301 

Negative -,245 -,274 

Test Statistic ,279 ,301 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,160c ,094c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 

Πίνακας 6c One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test για το μέσο όρο της διάρκειας κάθε έρρινου συμφώνου για το 

παιδί με ΛΔ και την ομάδα ελέγχου. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 /l/ /r/ 

N 6 6 

Normal Parametersa,b Mean ,069050 ,041233 

Std. Deviation ,0347151 ,0292221 

Most Extreme Differences Absolute ,273 ,306 

Positive ,273 ,306 

Negative -,183 -,225 

Test Statistic ,273 ,306 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,181c ,082c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Πίνακας 6d One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test για το μέσο όρο της διάρκειας κάθε υγρού συμφώνου για το παιδί 

με ΛΔ και την ομάδα ελέγχου. 

 

 

 
Ιστόγραμμα 4 Ιστόγραμμα κανονικής κατανομής για όλα τα φωνήεντα του παιδιού με λεκτική δυσπραξία. 

 

 
Ιστόγραμμα 5 Ιστόγραμμα κανονικής κατανομής για όλα τα φωνήεντα της ομάδας ελέγχου. 
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Ιστόγραμμα 6 Ιστόγραμμα μη κανονικής κατανομής για όλα τα σύμφωνα του παιδιού με λεκτική δυσπραξία. 

 
Ιστόγραμμα 7 Ιστόγραμμα μη κανονικής κατανομής για όλα τα σύμφωνα της ομάδας ελέγχου. 

 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Vowels TD & 

stressed_unstressed 
30 ,342 ,064 

Pair 2 Vowels DYS & 

stressed_unstressed 
30 ,501 ,005 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Vowels TD - 

stressed_unstresse

d 

-

1,41283

33 

,5016572 ,0915897 

-

1,600155

2 

-

1,225511

5 

-

15,426 
29 ,000 
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Pair 

2 

Vowels DYS - 

stressed_unstresse

d 

-

1,30953

33 

,4841543 ,0883941 

-

1,490319

5 

-

1,128747

1 

-

14,815 
29 ,000 

Πίνακας 7 Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για τη μέση διάρκεια των φωνηέντων σε τονισμένη και 

άτονη συλλαβή για την ομάδα ελέγχου και το παιδί με λεκτική δυσπραξία. 

 

Group Statistics 

 
subject N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

av-MEAN DUR vowels dyspraxia 30 ,190467 ,0530964 ,0096940 

control_avg 30 ,087167 ,0212847 ,0038860 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

av-MEAN 

DUR 

vowels 

Equal 

variances 

assumed 

19,960 ,000 
9,89

1 
58 ,000 

,103300

0 

,010443

9 

,082394

2 

,124205

8 

Equal 

variances not 

assumed 

  
9,89

1 

38,0

86 
,000 

,103300

0 

,010443

9 

,082159

0 

,124441

0 

Πίνακας 8 Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για τη μέση διάρκεια των φωνηέντων του παιδιού με 

δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου 

 

ANOVA 

av-MEAN DUR vowels   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,005 3 ,002 ,340 ,796 

Within Groups ,250 56 ,004   

Total ,255 59    

 

Descriptives 

av-MEAN DUR vowels   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

c 8 ,117875 ,0568141 ,0200868 ,070377 ,165373 ,0600 ,2330 

k 12 ,142167 ,0662074 ,0191124 ,100100 ,184233 ,0580 ,2610 

p 20 ,138400 ,0732533 ,0163799 ,104116 ,172684 ,0470 ,2780 
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t 20 ,145600 ,0639180 ,0142925 ,115685 ,175515 ,0540 ,2520 

Tota

l 
60 ,138817 ,0657369 ,0084866 ,121835 ,155798 ,0470 ,2780 

 

Πίνακας 9 Ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση της διάρκειας εκφοράς των φωνηέντων σε σχέση 

με το περιβάλλον. 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

MEAN 

F1 

dyspraxia 30 715,30 150,278 27,437 659,19 771,41 525 1083 

control_avg 30 660,87 144,415 26,366 606,94 714,79 484 1015 

Total 60 688,08 148,676 19,194 649,68 726,49 484 1083 

MEAN 

F2 

dyspraxia 30 1635,23 441,417 80,591 1470,41 1800,06 771 2617 

control_avg 30 1712,57 285,557 52,135 1605,94 1819,20 1114 2542 

Total 60 1673,90 370,640 47,849 1578,15 1769,65 771 2617 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN F1 Between Groups 44444,817 1 44444,817 2,046 ,158 

Within Groups 1259731,767 58 21719,513   

Total 1304176,583 59    

MEAN F2 Between Groups 89706,667 1 89706,667 ,649 ,424 

Within Groups 8015358,733 58 138195,840   

Total 8105065,400 59    

Πίνακας 10 Ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση της μέσης τιμής των διαμορφωτών της ομάδας 

ελέγχου και του υποκειμένου με λεκτική δυσπραξία. 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

MEAN 

F1 

unstressed 30 660,60 138,925 25,364 608,72 712,48 484 1083 

stressed 30 715,57 155,269 28,348 657,59 773,55 501 1020 

Total 60 688,08 148,676 19,194 649,68 726,49 484 1083 

MEAN 

F2 

unstressed 30 1730,57 309,330 56,476 1615,06 1846,07 1152 2617 

stressed 30 1617,23 420,900 76,845 1460,07 1774,40 771 2542 

Total 60 1673,90 370,640 47,849 1578,15 1769,65 771 2617 
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN F1 Between Groups 45320,017 1 45320,017 2,088 ,154 

Within Groups 1258856,567 58 21704,424   

Total 1304176,583 59    

MEAN F2 Between Groups 192666,667 1 192666,667 1,412 ,240 

Within Groups 7912398,733 58 136420,668   

Total 8105065,400 59    

Πίνακας 11 Ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση της μέσης τιμής των διαμορφωτών σε σχέση με 

τον τονισμό. 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

MEAN F1 c 8 630,38 123,742 43,749 526,92 733,83 484 794 

k 12 700,58 145,659 42,048 608,04 793,13 535 964 

p 20 675,55 148,042 33,103 606,26 744,84 503 952 

t 20 716,20 162,177 36,264 640,30 792,10 535 1083 

Total 60 688,08 148,676 19,194 649,68 726,49 484 1083 

MEAN F2 c 8 2033,63 520,956 184,186 1598,09 2469,16 1055 2617 

k 12 1540,00 141,633 40,886 1450,01 1629,99 1416 1903 

p 20 1589,30 372,905 83,384 1414,77 1763,83 771 2270 

t 20 1694,95 319,552 71,454 1545,40 1844,50 1127 2333 

Total 60 1673,90 370,640 47,849 1578,15 1769,65 771 2617 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

MEAN F1 Between Groups 47469,642 3 15823,214 ,705 ,553 

Within Groups 1256706,942 56 22441,195   

Total 1304176,583 59    

MEAN F2 Between Groups 1402372,375 3 467457,458 3,906 ,013 

Within Groups 6702693,025 56 119690,947   

Total 8105065,400 59    

Πίνακας 12. Ανάλυση διακύμανσης one-way-ANOVA για τη σύγκριση της μέσης τιμής των διαμορφωτών σε σχέση με 

το περιβάλλον. 
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Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 stressed a Control group 3 934,0000 91,41116 52,77626 

Dyspraxia 3 962,6667 47,89920 27,65462 

F2 stressed a Control group 3 1470,6667 25,89080 14,94806 

Dyspraxia 3 1685,0000 28,61818 16,52271 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

stressed 

a 

Equal variances 

assumed ,948 ,385 -,481 4 ,656 
-

28,66667 
59,58281 

-

194,0950

6 

136,7617

3 

Equal variances 

not assumed   -,481 3,021 ,663 
-

28,66667 
59,58281 

-

217,5318

5 

160,1985

2 

F2 

stressed 

a 

Equal variances 

assumed ,094 ,774 -9,620 4 ,001 

-

214,3333

3 

22,28103 

-

276,1954

0 

-

152,4712

7 

Equal variances 

not assumed   -9,620 3,961 ,001 

-

214,3333

3 

22,28103 

-

276,4392

6 

-

152,2274

1 

Πίνακας 13. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /a/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 unstressed a Control group 3 980,6667 95,10170 54,90699 

Dyspraxia 3 721,6667 72,92005 42,10041 

F2 unstressed a Control group 3 1703,3333 277,86028 160,42271 

Dyspraxia 3 1594,3333 75,79138 43,75817 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

unstressed 

a 

Equal variances 

assumed 
,229 ,657 3,743 4 ,020 

259,0000

0 
69,18976 66,89844 

451,1015

6 

Equal variances 

not assumed 
  3,743 3,748 ,023 

259,0000

0 
69,18976 61,68711 

456,3128

9 

F2 

unstressed 

a 

Equal variances 

assumed 6,550 ,063 ,656 4 ,548 
109,0000

0 

166,2835

6 

-

352,6771

8 

570,6771

8 

Equal variances 

not assumed   ,656 2,296 ,572 
109,0000

0 

166,2835

6 

-

524,9555

9 

742,9555

9 

Πίνακας 14. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του μη τονισμένου φωνήεντος 

/a/ του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 stressed e Control group 3 760,6667 58,62025 33,84442 

Dyspraxia 3 756,0000 33,04542 19,07878 

F2 stressed e Control group 3 1345,6667 442,56224 255,51343 

Dyspraxia 3 1847,3333 33,85754 19,54766 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

stressed 

e 

Equal variances 

assumed 2,287 ,205 ,120 4 ,910 4,66667 38,85157 

-

103,2025

8 

112,5359

2 

Equal variances 

not assumed   ,120 3,155 ,912 4,66667 38,85157 

-

115,6194

5 

124,9527

9 
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F2 

stressed 

e 

Equal variances 

assumed 12,869 ,023 -1,958 4 ,122 

-

501,6666

7 

256,2600

7 

-

1213,158

68 

209,8253

4 

Equal variances 

not assumed   -1,958 2,023 ,188 

-

501,6666

7 

256,2600

7 

-

1592,129

81 

588,7964

8 

Πίνακας 15. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /e/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 unstressed e Control group 3 758,6667 31,08590 17,94745 

Dyspraxia 3 626,0000 24,33105 14,04754 

F2 unstressed e Control group 3 1945,0000 739,95743 427,21462 

Dyspraxia 3 1829,0000 116,43453 67,22351 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

unstressed 

e 

Equal variances 

assumed 
,074 ,799 5,821 4 ,004 

132,6666

7 
22,79132 69,38781 

195,9455

3 

Equal variances 

not assumed 
  5,821 3,782 ,005 

132,6666

7 
22,79132 67,92144 

197,4118

9 

F2 

unstressed 

e 

Equal variances 

assumed 4,534 ,100 ,268 4 ,802 
116,0000

0 

432,4711

9 

-

1084,732

53 

1316,732

53 

Equal variances 

not assumed   ,268 2,099 ,813 
116,0000

0 

432,4711

9 

-

1663,165

10 

1895,165

10 

Πίνακας 16. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του μη τονισμένου φωνήεντος 

/e/ του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 stressed i Control group 3 580,0000 19,31321 11,15049 
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Dyspraxia 3 518,0000 17,00000 9,81495 

F2 stressed i Control group 3 2360,0000 106,10844 61,26173 

Dyspraxia 3 2122,3333 367,65518 212,26582 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

stressed 

i 

Equal variances 

assumed 
,122 ,745 4,174 4 ,014 62,00000 14,85485 20,75632 

103,2436

8 

Equal variances 

not assumed 
  4,174 3,937 ,014 62,00000 14,85485 20,49310 

103,5069

0 

F2 

stressed 

i 

Equal variances 

assumed 6,141 ,068 1,076 4 ,343 
237,6666

7 

220,9293

5 

-

375,7315

5 

851,0648

8 

Equal variances 

not assumed   1,076 2,331 ,381 
237,6666

7 

220,9293

5 

-

594,6230

3 

1069,956

36 

Πίνακας 17. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /i/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 unstressed i Control group 3 575,0000 57,61076 33,26159 

Dyspraxia 3 515,3333 38,99145 22,51173 

F2 unstressed i Control group 3 1964,6667 232,50018 134,23404 

Dyspraxia 3 2085,0000 32,92416 19,00877 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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F1 

unstresse

d i 

Equal variances 

assumed 
,540 ,503 1,486 4 ,212 59,66667 40,16355 

-

51,84524 

171,1785

7 

Equal variances 

not assumed 
  1,486 3,514 ,221 59,66667 40,16355 

-

58,19135 

177,5246

8 

F2 

unstresse

d i 

Equal variances 

assumed 9,699 ,036 -,888 4 ,425 

-

120,3333

3 

135,5732

7 

-

496,7450

7 

256,0784

0 

Equal variances 

not assumed   -,888 2,080 ,465 

-

120,3333

3 

135,5732

7 

-

682,6326

3 

441,9659

6 

Πίνακας 18. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του μη τονισμένου φωνήεντος 

/i/ του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 stressed o Control group 3 715,3333 46,36090 26,76648 

Dyspraxia 3 787,0000 33,15117 19,13984 

F2 stressed o Control group 3 1321,3333 89,91848 51,91446 

Dyspraxia 3 1442,3333 112,71794 65,07773 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

stressed 

o 

Equal variances 

assumed ,284 ,622 -2,178 4 ,095 
-

71,66667 
32,90559 

-

163,0272

3 

19,69389 

Equal variances 

not assumed   -2,178 3,621 ,102 
-

71,66667 
32,90559 

-

166,9204

8 

23,58715 

F2 

stressed 

o 

Equal variances 

assumed ,118 ,748 -1,453 4 ,220 

-

121,0000

0 

83,24796 

-

352,1333

8 

110,1333

8 

Equal variances 

not assumed   -1,453 3,812 ,223 

-

121,0000

0 

83,24796 

-

356,7048

8 

114,7048

8 

Πίνακας 19. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /o/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 
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Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 unstressed o Control group 3 680,3333 54,28014 31,33865 

Dyspraxia 3 596,0000 80,95060 46,73685 

F2 unstressed o Control group 3 1526,0000 39,23009 22,64950 

Dyspraxia 3 1515,0000 136,83567 79,00211 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

unstressed 

o 

Equal variances 

assumed 
,787 ,425 1,499 4 ,208 84,33333 56,27117 

-

71,90048 

240,5671

4 

Equal variances 

not assumed 
  1,499 3,496 ,218 84,33333 56,27117 

-

81,19630 

249,8629

7 

F2 

unstressed 

o 

Equal variances 

assumed 7,499 ,052 ,134 4 ,900 11,00000 82,18475 

-

217,1814

5 

239,1814

5 

Equal variances 

not assumed   ,134 2,327 ,904 11,00000 82,18475 

-

299,0586

0 

321,0586

0 

Πίνακας 20. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του μη τονισμένου φωνήεντος 

/o/ του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 stressed u Control group 3 562,3333 35,11885 20,27588 

Dyspraxia 3 579,6667 62,42863 36,04318 

F2 stressed u Control group 3 1165,3333 383,04873 221,15329 

Dyspraxia 3 1412,3333 265,35322 153,20176 

 

 

Independent Samples Test 
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Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

stressed 

u 

Equal variances 

assumed 1,903 ,240 -,419 4 ,697 
-

17,33333 
41,35483 

-

132,1527

6 

97,48609 

Equal variances 

not assumed   -,419 3,151 ,702 
-

17,33333 
41,35483 

-

145,4545

8 

110,7879

2 

F2 

stressed 

u 

Equal variances 

assumed ,227 ,659 -,918 4 ,411 

-

247,0000

0 

269,0344

9 

-

993,9594

9 

499,9594

9 

Equal variances 

not assumed   -,918 3,560 ,416 

-

247,0000

0 

269,0344

9 

-

1031,792

14 

537,7921

4 

Πίνακας 21. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /u/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

F1 unstressed u Control group 3 606,0000 22,71563 13,11488 

Dyspraxia 3 546,3333 7,37111 4,25572 

F2 unstressed u Control group 3 1550,3333 81,52505 47,06851 

Dyspraxia 3 1593,0000 262,01718 151,27569 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

F1 

unstressed 

u 

Equal variances 

assumed 
5,672 ,076 4,327 4 ,012 59,66667 13,78808 21,38482 97,94851 

Equal variances 

not assumed 
  4,327 2,417 ,035 59,66667 13,78808 9,14002 

110,1933

1 
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F2 

unstressed 

u 

Equal variances 

assumed 6,188 ,068 -,269 4 ,801 
-

42,66667 

158,4290

9 

-

482,5363

5 

397,2030

2 

Equal variances 

not assumed   -,269 2,384 ,809 
-

42,66667 

158,4290

9 

-

629,2727

3 

543,9394

0 

Πίνακας 22. Παραμετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για την τιμή των F1 και F2 του τονισμένου φωνήεντος /u/ 

του παιδιού με λεκτική δυσπραξία και της ομάδας ελέγχου. 

 

 

Group Statistics 

 
subject N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

fricatives dyspraxia 18 ,186333 ,0582184 ,0137222 

control_avg 18 ,049889 ,0112087 ,0026419 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

fricativ

es 

Equal variances 

assumed 
20,593 ,000 9,764 34 ,000 ,1364444 ,0139742 ,1080454 ,1648435 

Equal variances 

not assumed 
  9,764 

18,25

9 
,000 ,1364444 ,0139742 ,1071155 ,1657734 

Πίνακας 1 

 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 
subject N Mean Rank Sum of Ranks 

av-MEAN DUR VOT dyspraxia 30 44,15 1324,50 

control_avg 30 16,85 505,50 

Total 60   
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Test Statisticsa 

 

av-MEAN DUR 

VOT 

Mann-Whitney U 40,500 

Wilcoxon W 505,500 

Z -6,063 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: subject 

 

Πίνακας 23 Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney Test για να διερευνηθεί αν η διάρκεια του ΧΕΦ όλων των 

συμφώνων διαφέρει στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία 

 

Ranks 

 
subject N Mean Rank Sum of Ranks 

fricatives/x,γ/ dyspraxia 8 12,50 100,00 

control_avg 8 4,50 36,00 

Total 16   

 

 

Test Statisticsa 

 fricatives/x,γ/ 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 36,000 

Z -3,366 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,000b 

a. Grouping Variable: subject 

b. Not corrected for ties. 

 

Πίνακας 24. Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney Test για να διερευνηθεί αν η διάρκεια των υπερωικών 

συμφώνων διαφέρει στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία 

 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 
subject N Mean Rank Sum of Ranks 

/m/ dyspraxia 3 5,00 15,00 

control_avg 3 2,00 6,00 

Total 6   

/n/ dyspraxia 3 5,00 15,00 

control_avg 3 2,00 6,00 

Total 6   
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Test Statisticsa 

 /m/ /n/ 

Mann-Whitney U ,000 ,000 

Wilcoxon W 6,000 6,000 

Z -1,964 -1,964 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,050 ,050 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b ,100b 

a. Grouping Variable: subject 

b. Not corrected for ties. 

 
Πίνακας 25 Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney Test για να διερευνηθεί αν η διάρκεια των έρρινων συμφώνων 

διαφέρει στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. 

 

 

Mann-Whitney Test 

 
 

Ranks 

 
subject N Mean Rank Sum of Ranks 

/l/ dyspraxia 3 5,00 15,00 

control_avg 3 2,00 6,00 

Total 6   

/r/ dyspraxia 3 5,00 15,00 

control_avg 3 2,00 6,00 

Total 6   

 

 

Test Statisticsa 

 /l/ /r/ 

Mann-Whitney U ,000 ,000 

Wilcoxon W 6,000 6,000 

Z -1,964 -1,993 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,050 ,046 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,100b ,100b 

a. Grouping Variable: subject 

b. Not corrected for ties. 
Πίνακας 26 Μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney Test για να διερευνηθεί αν η διάρκεια των υγρών συμφώνων 

διαφέρει στην ομάδα ελέγχου σε σχέση με το υποκείμενο με λεκτική δυσπραξία. 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

Μέτρηση διάρκειας φωνηέντων (30 λέξεις από 3 φορές) 

o πάτα – πατά  

o πέτα - πετά 

o πίτα - πιτά 

o πότε - ποτό 

o πούλα – πουλά  

o Τάσο - Τασώ 

o Τέτα – Τετά  

o Τίτο - Τιτό 

o τόσο - Τοτό 

o τούτη - τουτή 

o κάτι - κατά 

o Κέλλυ - κελί 

o κοίτα - κοιτά 

o κότα - κοτά 

o κούτα – κουτιά 

 

Μέτρηση διάρκειας συμφώνων (26 λέξεις από 3 φορές) 

o Μια σέλα 

o Ένα σάκο 

o Ένα σώμα 

o Ένα ζάρι  

o Μια Ζέτα 

 
/s/ /z/ /f/ /v/ /θ/ /δ/ /x/ /γ/ [] [☺] 

Δυσπραξία 0,196 0,131 0,203 0,215 0,255 0,117 0,169 0,111 0,191 0,118 

Ομάδα ελέγχου 0,177 0,097 0,132 0,113 0,140 0,103 0,117 0,102 0,116 0,102 

Nirgianaki 2014 0,129 0,098 0,118 0,089 0,112 0,085 0,121 0,07 0,121 0,082 

Πίνακας 27 Διάρκειες τριβόμενων συμφώνων για το άτομο με λεκτική δυσπραξία, την ομάδα ελέγχου και οι διάρκειες της 

Nirgianaki (2014). 
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o Μια ζώνη 

o Μια φάκα 

o Μια φέτα  

o Ένα φόντο 

o Ένα θόλο 

o Μια Θάσος 

o Μια θέση 

o Ένα δέμα 

o Ένα δάσος 

o Ένα δόντι 

o Ένα χάπι  

o Μια χώρα 

o Μια γάτα 

o Μια γόμα 

o Ένα βάζο 

o Μια βέρα 

o Ένα βόδι 

o Ένα χέρι 

o Ένα χιόνι 

o Ένα γέρο 

o Ένα γιώτα  

 

Λέξεις με ένρινα και υγρά (12 λέξεις από 3 φορές) 

o Ένα μάτι 

o Μια μέση  

o Ένα μόλο  

o Ένα Νάσο  

o Ένα Νέμο   

o Μια νόσο 

o Ένα λάσο 

o Μια Λένα 

o Ένα λώρο  

o Ένα ράσο 

o Ένα ρέμα 

o Ένα Ρο 
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