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 Από την ποσοτική και στατιστική ανάλυση προκύπτει πως ο
μέσος όρος των αποτελεσμάτων των νευροτυπικών παιδιών
σε όλες τις περιοχές ήταν εντός φυσιολογικών ορίων βάση
των νορμών του εργαλείου. (*οι νόρμες βασίζονται στην τυπική ανάπτυξη
Αγγλόφωνων παιδιών)

 Στα νευροτυπικά παιδιά προκύπτουν δύο θετικές συσχετίσεις
μεταξύ των περιοχών στοματοκινητικού ελέγχου-
διαδοχοκίνησης και διαδοχοκίνησης-συνδεσης λόγου και
ομιλίας.

 Στα παιδιά με ΔΑΦ εντοπίζονται χαμηλές επιδόσεις σε όλες
τις περιοχές του διαγνωστικού εργαλείου σε σύγκριση με τους
νευροτυπικούς συνομιλήκους.

 Από την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει
πως στα παιδιά με ΔΑΦ υπάρχει δυσκολία στην διατήρηση
της ακολουθίας συνδυασμού φωνημάτων καθώς και
διαταραγμένη προσωδία και ρυθμός.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία είναι μία αμφιλεγόμενη διαταραχή

των Ήχων της Ομιλίας με συνεχή συζήτηση για την ύπαρξη, την

φύση και την διάγνωσή της. Η αβεβαιότητα σχετικά με αυτά τα

ζητήματα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της αποτελεί

πρόκληση για την ερευνητική κοινότητα. Από την άλλη, οι δυσκολίες

κινητικού προγραμματισμού σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού

Φάσματος και οι αναφερόμενες ελλείψεις στον γενικό και στοματικό

κινητικό έλεγχο αποδίδονται σε αναφερόμενα ελλείμματα στην

απόκτηση της ομιλίας. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην μελέτη των

νευροκινητικών δεξιοτήτων της ομιλίας παιδιών με Διαταραχή

Αυτιστικού Φάσματος, ηλικίας 5-6 ετών, καθώς και η σύγκριση αυτών

με παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας τυπικής ανάπτυξης. Οι

νευροκινητικές δεξιότητες που ερευνήθηκαν είναι ο γενικός κινητικός

έλεγχος, ο στοματοκινητικός έλεγχος, η διαδοχοκίνηση, η σύνδεση

λόγου και ομιλίας και τα χαρακτηριστικά της ομιλίας. Στην έρευνα

συμμετείχαν 10 παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και 30

παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης. Εφαρμόσθηκε

μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη έκδοση του εργαλείου Verbal

Motor Production Assessment for Children. Έπειτα από στατιστική

και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων τα παιδιά με ΔΑΦ

παρουσιάζουν ελλείματα σε όλες τις ερευνηθείσες περιοχές. Η

ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας προσδίδει πως στα παιδιά με ΔΑΦ

εντοπίζονται πιθανά χαρακτηριστικά Αναπτυξιακής Λεκτικής

Δυσπραξίας.

Copy and paste your te to fit into the textbox.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

• 10 παιδιά με ΔΑΦ, ηλικίας 5;1-6 ετών (Μ=64.7,

SD=4.4), με φυσιολογική νοητική ικανότητα

• 30 νευροτυπικά παιδιά, ηλικίας 5;1-6 ετών

(Μ=66.3, SD=3.4)

VMPAC(VerbalMotorProductionAssessmentforChildren)

(Hayden & Square, 1999), μεταφρασμένο και

προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα
(Νικητοπούλου, 2018)

Οι διερευνηθείσες περιοχές αφορούσαν 

 γενικό κινητικό έλεγχο

 στοματοκινητικό έλεγχο

 διαδοχοκίνηση

 σύνδεση λόγου και ομιλίας

 χαρακτηριστικά ομιλίας


