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ΑΘΗΝΩΝ

Ερευνητικά Ερωτήματα
➢Ποια είναι η γλωσσική, μαθησιακή και κοινωνική τους

εξέλιξη;

➢Το φύλο επηρεάζει την εξέλιξη του λόγου των παιδιών, την

σχολική επίδοση, την κοινωνικοποίηση και τη συμπεριφορά

τους;

➢Η έκβαση ή μη θεραπειών παίζει ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη

του λόγου των παιδιών;

➢Συσχετίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων με την

γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών;

Εισαγωγή
Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου είναι ένα από τα πιο κοινά αναπτυξιακά προβλήματα (Horwitz et al., 2003, Reilly et al., 2007, Zubrick, Taylor, Rice, & Slegers, 2007).

Σύμφωνα με τον ορισμό των ατόμων με καθυστέρηση στο λόγο, περίπου το 15% των παιδιών ηλικίας 24 έως 29 μηνών μπορεί να αναγνωριστεί ότι έχει καθυστέρηση στην

ανάπτυξη του λόγου (Horwitz et al., 2003, Reilly et al., 2007, Buschmann et al., 2015). Η πρόγνωση για περαιτέρω γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με καθυστέρηση στο λόγο

εξαρτάται από το ποιά στοιχεία της γλώσσας επηρεάζονται (Buschmann et al., 2015). Εκτιμώμενη αναλογία των ατόμων με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου οι δυσκολίες

των οποίων μετατράπηκαν σε επίμονες γλωσσικές δυσκολίες ποικίλλει ευρέως: από 6% έως 44% (Dale, Price, Bishop, & Plomin, 2003, Rescorla, 2002, Fisher, 2017). Η εν λόγω

έρευνα εστιάζει κυρίως στη διερεύνηση της μακροχρόνιας εξέλιξης παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου στο 3ο έτος της ηλικίας τους. Σκοπός είναι να διερευνηθούν

οι νευροαναπτυξιακοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες στη μέχρι τώρα πορεία των παιδιών σε σχέση με το φύλο, την έκβαση ή μη θεραπειών και το

μορφωτικό επίπεδο των γονέων.

Αποτελέσματα
Τα 20 παιδιά της έρευνας δεν παρουσίασαν

σημαντικές διαφορές σε σχέση με την επίδραση του

μορφωτικού επιπέδου των γονέων και των

θεραπειών. Παρατηρήθηκε μόνο ανομοιογενής

διακύμανση σε σχέση με το φύλο και τη

συμπεριφορά. Η βαθμολογία των 10 παιδιών (50%)

κυμαίνεται από 35-50, όπου φαίνεται ένα υψηλό

γλωσσικό επίπεδο και πως δεν συνεχίζουν να

παρουσιάζουν δυσκολίες ενώ η βαθμολογία των 10

επόμενων παιδιών (50%) κυμαίνεται πιο χαμηλά από

25-34, όπου φαίνεται να παραμένουν κάποιες

δυσκολίες στους τομείς του λόγου, της συμπεριφορά,

στις κοινωνικές τους δεξιότητες και τη σχολική τους

επίδοση σε σχέση με την εξελικτική τους πορεία.

Συζήτηση
Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι περίπου το

10% έως 15% των παιδιών ηλικίας 2 ετών

κατηγοριοποιούνται ως παιδιά με καθυστέρηση στην

ανάπτυξη του λόγου (Law, 2013, Taylor, Zubrick &

Rice, 2013, Rescorla & Turner, 2015). Σύμφωνα με

τα ευρήματα μιας σειράς ετών, φαίνεται πως το

ποσοστό των παιδιών με καθυστέρηση στην

ανάπτυξη του λόγου που ξεπερνά τις δυσκολίες του

κυμαίνεται στο 60% ενώ φαίνεται πως στο 40%

παραμένουν δυσκολίες στη σχολική και ακαδημαϊκή

τους πορεία. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι

επιβεβαιώνονται τα ευρήματα άλλων μελετών που

δείχνουν πως 1) το 50% των παιδιών ξεπρερνούν τις

δυσκολίες τους ενώ στο άλλο 50% παραμένουν

δυσκολίες στην εξελικτική τους πορεία, λαμβάνοντας

υπόψιν πάντα πως το δείγμα ήταν περιορισμένο, 2)

φαίνεται ότι η παρακολούθηση ή όχι ενός

θεραπευτικού προγράμματος δεν επηρεάζει άμεσα

την εκβαση των περιστατικών. Αυτό το εύρημα θα

πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, 3) το μορφωτικό

επίπεδο των γονέων δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην

έκβαση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη ότι οι

γονείς του δείγματος ήταν όλοι απόφοιτοι λυκείου ή

ΑΕΙ. Αυτή η μελέτη ανέδειξε πόσο σημαντική είναι η

μακροχρόνια παρακολούθηση αυτών των παιδιων

καθως και η έγκαιρη ανίχνευση, πρόληψη και

αντιμετώπισή τους.
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Μεθοδολογία
Οι συμμετέχοντες ήταν 20 παιδιά, 7 κορίτσια και 13 αγόρια (M.O.=12,65), γεννημένα τα έτη 2005-2008,

όπου σε ηλικία 2:3 - 4:0 ετών (Μ.Ο.=41,1) παρουσίασαν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου. Οι

συμμετέχοντες, σήμερα, είναι έφηβοι ηλικίας 11-14 ετών (Μ.Ο.=12,5). Τα κριτήρια επιλογής ήταν: 1) η ηλικία

και 2) η διάγνωσή. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν: 1) η ΔΑΦ και 2) άλλες παθολογίες. Δημιουργήθηκε

ένα Ερωτηματολόγιο για γονείς όπου αποτελούνταν από 11 ερωτήσεις σχετικά με την εξελικτική

πορεία των παιδιών σε όλους τους νευροαναπτυξιακούς τομείς η υψηλότερη βαθμολογία ήταν 50

βαθμολογία : 1) φωνολογία, 2) σημασιολογία, 3) πραγματολογία, 4) μορφολογία, 5) κοινωνικοποίηση,

6) συμπεριφορά και 7) σχολική επίδοση. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και συμπεριελάμβανε

πληροφορίες όπως: φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο γονέα και εργασία.

E-mail: stapol89@gmail.com
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