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Περίληψη 

H συγκεκριμένη μεταπτυχιακή έρευνα καλείται να διερευνήσει τη συσχέτιση της 

μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής διάκρισης σε παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας που έχουν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Στην έρευνα 

συμμετείχαν συνολικά 94 παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού. 

Από τον συνολικό αριθμό του δείγματος τα 50 είχαν διαγνωσθεί με συγκεκριμένη 

εκπαιδευτική ανάγκη (Ήπια Νοητική Αναπηρία, Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, 

Προβλήματα συμπεριφοράς) και 44 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το τεστ «Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής 

Ακουστικότητας» (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006) του Gordon και το ψυχομετρικό 

κριτήριο Λ-α-Τ-ω (Τζουριάδου, 2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν τη σχέση μεταξύ της 

φωνημικής διάκρισης και της μουσικής ακουστικότητας (τονική – ρυθμική) σε πληθυσμό 

τυπικής ανάπτυξης, καθώς και μεταξύ της φωνημικής διάκρισης και της τονικής μουσικής 

ακουστικότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα το φύλο δεν αποδείχθηκε ως στατιστικά σημαντικός παράγοντας επίδρασης 

για τις επιδόσεις των παιδιών στα δύο τεστ. Ωστόσο, βρέθηκε ότι η επίδραση 

συγκεκριμένου φύλου και εκπαιδευτικής ανάγκης αποτελούν στατιστικά σημαντικό 

παράγοντα επίδρασης στη φωνημική διάκριση και στη ρυθμική μουσική ακουστικότητα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: μουσική ακουστικότητα, φωνημική διάκριση, Στοιχειώδεις Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας, τεστ Λ-α-Τ-ω, τυπική ανάπτυξη, ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 
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Abstract 

The particular research is invited to explore the correlation between music 

audiation and phonemic discrimination in preschool and primary school age children who 

are native speakers of Greek. The survey involved in total 94 children studying at 

Kindergarten, A, B and C grade. Out of a total of sample 50 had been diagnosed with a 

specific educational need (Mild Intellectual Disabilities, Learning Disabilities, ADHD, 

behavioral problems) and 44 typical developing children. The data collection tools used 

were test "Primary Measures of Music Audiation" (Stamou, Schmidt & Humphreys, 2006) 

by Gordon and psychometric criterion Λ-α-Τ-ω (Tzouriadou, 2008). The results showed 

the relationship between phonemic discrimination and music audiation (tonal - rhythmic) 

in typical developing children, and between the phonemic discrimination and tonal music 

audibility for children with learning difficulties. Furthermore, according to the results, 

gender was not proven as statistically significant factor for children's performance in both 

tests. However, it was found that specific gender’s impact and educational need are 

statistically important influence factor in phonemic discrimination and rhythmic music 

audibility. 

Key words: music audiation, fonimic discrimination, Primary Measures of Music 

Audiation, Λ-α-Τ-ω test, typical developing children, special education needs  
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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Η σχέση της μουσικής ακουστικότητας 

και της φωνημικής διάκρισης σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών μου «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», στο Τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον σημαντικό 

ρόλο που διαπίστωσα ότι διαδραματίζει η μουσική στην ανάπτυξη των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης αλλά και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και στη σχέση της μουσικής 

με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως στον ελληνικό ερευνητικό 

χώρο απουσιάζουν ανάλογες μελέτες που να εστιάζουν ειδικότερα στη σχέση της 

μουσικής και της γλώσσας στην ειδική αγωγή. 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

την επιβλέπουσα της εργασίας κα Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 

την πολύτιμη βοήθειά της. Με τη συνεχή καθοδήγησή της, τις συμβουλές της και την 

αμέριστη υποστήριξή της ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια μου και συνέβαλε στην 

ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές των σχολείων, τους δασκάλους 

αλλά και τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν για την προθυμία τους να βοηθήσουν 

στην έρευνά μου. Αλλά κυρίως, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στα ίδια τα παιδιά που 

ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της έρευνας και έφεραν εις πέρας όλες τις δοκιμασίες 

κατά την ερευνητική διαδικασία.  
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Εισαγωγή 

Η μουσική  κατέχει ένα σπουδαίο κομμάτι στη ζωή του παιδιού μέσω της 

συνεισφοράς της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του, σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και γλωσσικό 

επίπεδο (Özeke, 2012). Τόσο η ομιλία όσο και η μουσική αποτελούνται από ένα 

συνδυασμό στοιχείων, τα φωνήματα και τις νότες, τα οποία όταν συνδυάζονται 

ακολουθώντας κάποιους κανόνες δημιουργούν φράσεις και μελωδίες με νόημα (Lerdahl & 

Jackendoff, 1983). Οι βασικές διαδικασίες μάθησης στη γλώσσα και στη μουσική 

παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, για την εκμάθηση μιας γλώσσας 

απαιτείται εκμάθηση και γνώση των βασικών δομικών στοιχείων της λέξης, των 

φωνημάτων και των συλλαβών. Στη μουσική ακολουθείται η ίδια διαδικασία ενώ η μόνη 

αλλαγή που παρατηρείται είναι στα στοιχεία της (Saffran, Johnson, Aslin & Newport, 

1999). 

Η πρώιμη ενασχόληση με τη μουσική και η απόκτηση μουσικής παιδείας είναι 

δυνατόν να συμβάλλει στην κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας  καθώς και στην 

ενίσχυση άλλων γλωσσικών δεξιοτήτων (Clausson & Thaut, 1997 όπως αναφέρεται στο 

Anvari, Trainor, Woodside & Levy, 2002). Πιο συγκεκριμένα, η φωνολογική επίγνωση 

και η μουσική αντίληψη χαρακτηρίζονται έως ένα βαθμό από ορισμένους κοινούς 

ακουστικούς μηχανισμούς. Όσον αφορά τη φωνολογική επίγνωση, απαιτείται διαχωρισμός 

του λόγου στα επιμέρους στοιχεία του, τους ήχους, καθώς και αναγνώριση και 

κατηγοριοποίηση των διακυμάνσεων του ρυθμού, του περιεχομένου. Αναφορικά με τη 

μουσική, απαιτείται ο διαχωρισμός της ροής του ήχου σε επιμέρους μονάδες ενώ ακόμη, ο 

ακροατής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τις μεταβολές στον τόνο, το 

ρυθμό, το περιεχόμενο και τον εκτελεστή του μουσικού συνόλου (Anvari et al.,2002). 

Προέκυψε, συνεπώς, η ανάγκη για διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της 

μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής διάκρισης σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας καθώς και η 

σύγκριση αυτών των δύο ομάδων παιδιών. 

Τα πρώτα τρία κεφάλαια της παρούσας εργασίας περιλαμβάνουν μία επισκόπηση 

των θεωρητικών ζητημάτων, τα οποία πραγματεύεται η έρευνα, καθώς και διερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν και στα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα. Το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στο θέμα της μουσικής ακουστικότητας και θα παρουσιαστούν 

ορισμοί, τύποι και στάδια στα οποία διακρίνεται η μουσική ακουστικότητα. Θα γίνει μία 
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σύντομη περιγραφή των πιο γνωστών τεστ αξιολόγησης της μουσικής ακουστικότητας και 

δεκτικότητας που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία, καθώς και στο τεστ μουσικής 

δεκτικότητας του Gordon που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερευνητική εργασία. 

Κατόπιν, θα αναφερθούν εν συντομία ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες 

προηγούμενων ετών στις οποίες εφαρμόστηκαν τα τεστ μουσικής δεκτικότητας του 

Gordon, τόσο σε τυπικό πληθυσμό όσο και σε πληθυσμό με ειδικές ανάγκες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά γενικά στη διαδικασία της ανάγνωσης, 

στις αναγνωστικές δυσκολίες και στις δύο βασικές λειτουργίες της ανάγνωσης. Έπειτα, θα 

δοθεί ο ορισμός της φωνολογικής ενημερότητας και θα περιγραφούν συνοπτικά τα τρία 

επίπεδα στα οποία διακρίνεται. Θα γίνει λόγος για τη σχέση της φωνολογικής 

ενημερότητας με την ανάγνωση, τις αντικρουόμενες απόψεις των ερευνητών και θα 

αναλυθούν οι βασικές τρεις διαφορετικές απόψεις που έχουν επικρατήσει αναφορικά με τη 

σχέση αυτή. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στη φωνολογική ενημερότητα των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παρατίθενται οι σχετικές μελέτες 

παλαιότερων ετών. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη σχέση της μουσικής με την ανάγνωση. 

Αρχικά, θα αναφερθούν ορισμένα θεωρητικά ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τη 

βιβλιογραφία και έπειτα, θα γίνει αναφορά σε έρευνες σε τυπικό πληθυσμό και σε 

πληθυσμό με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες συσχετίζουν τη μουσική με την 

αναγνωστική διαδικασία και ειδικότερα με τη φωνολογική ενημερότητα. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης. 

Συγκεκριμένα, θα περιγραφεί το δείγμα της έρευνας με βάση την τάξη φοίτησης, την 

ηλικία, το φύλο και την εκπαιδευτική ανάγκη τους και θα αναφερθούν τα εργαλεία 

συλλογής των δεδομένων και η διαδικασία που ακολουθήθηκε αναλυτικά. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα 

παραταθούν οι στατιστικές αναλύσεις και οι περιγραφές τους. 

Η εργασία κλείνει με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, στο οποίο γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων της παρούσας έρευνας αλλά και σύγκριση τους με 

τα αποτελέσματα άλλων ερευνών όπως προκύπτουν από την παγκόσμια βιβλιογραφία. 

Τέλος, επισημαίνονται οι περιορισμοί που εμφανίστηκαν στην μελέτη και γίνονται 

προτάσεις για νέες έρευνες με σκοπό τη μελλοντική αξιοποίηση των ευρημάτων τους τόσο 

στην ειδική όσο και στη γενική αγωγή.  
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Κεφάλαιο 1 

 Μουσική Ακουστικότητα 

 

1. 1.  Ο όρος Μουσική Ακουστικότητα 

Κατά τη διάρκεια 20
ου

 αιώνα, πολλοί ερευνητές και μουσικοπαιδαγωγοί εστίασαν 

το ενδιαφέρον τους σε θέματα σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών. Ειδικότερα, 

εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις έννοιες «μουσικό ταλέντο», «μουσικά 

επιτεύγματα», «μουσική ικανότητα», «μουσική δεκτικότητα», καθώς και για τον τρόπο 

που λειτουργούν, αναπτύσσονται και μετριούνται. Μέσα από ερευνητικές προσπάθειες 

άλλοτε σημειώθηκε συσχετισμός και άλλοτε αντίθεση μεταξύ του όρου «μουσικό 

ταλέντο» και των όρων «μουσική ικανότητα», «μουσικά επιτεύγματα», «μουσική ευφυΐα» 

και άλλες (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Ο Edwin Gordon , μουσικοπαιδαγωγός και ερευνητής, στηριγμένος στο έργο των 

προκατόχων του ερευνητών και μέσα από διεξοδικές έρευνες κατάφερε το διαχωρισμό των 

όρων «μουσική δεκτικότητα» («music aptitude») και  «μουσικά επιτεύγματα» («music 

achievement») (Παπαζαρής, 1999). Οι δύο αυτές έννοιες συχνά συσχετίζονται αλλά δεν 

ταυτίζονται μεταξύ τους. Όπως διευκρινίζεται, η έννοια μουσική δεκτικότητα αποτελεί 

μέτρο που ελέγχει τη δυνατότητά μας να μάθουμε, ενώ ο όρος μουσικά επιτεύγματα 

θεωρείται μέτρο που ελέγχει αυτό που έχουμε ήδη μάθει. Ένας μαθητής που διακρίνεται 

για τα υψηλά του επιτεύγματα  προφανώς παρουσιάζει εξίσου υψηλή μουσική 

δεκτικότητα. Αντίθετα, ένας μαθητής με περιορισμένα μουσικά επιτεύγματα δεν είναι 

σίγουρο ότι θα παρουσιάζει και χαμηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας. Είναι πιθανόν ένα 

άτομο με υψηλή δεκτικότητα να εμφανίσει χαμηλές επιδόσεις στη μουσική για ποικίλους 

λόγους, όπως για παράδειγμα λόγω ανεπαρκούς διδασκαλίας ή έλλειψης ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Η μουσική δεκτικότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το δυναμικό ενός ατόμου να 

συγκρατεί, να αναγνωρίζει και να αναπαράγει μια σύντομη μουσική φράση και ακόμη, ως 

δείκτης της δυνατότητας του ατόμου για μουσικά επιτεύγματα (Lehman, 1968 όπως 

αναφέρεται στον Παπαζαρή, 1999). Ο όρος μουσική δεκτικότητα χρησιμοποιείται για να 

παρουσιάσει την υπάρχουσα δεκτικότητα μάθησης της μουσικής και ανάπτυξης μουσικών 

επιδεξιοτήτων, δηλαδή τις δυνατότητες ενός παιδιού για μουσική μάθηση. Οι απόψεις 
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μουσικών επιστημόνων και ψυχολόγων όσον αφορά την προέλευση της μουσικής 

δεκτικότητας διίστανται, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για αποτέλεσμα της 

φυσικής ικανότητας ή επιδεξιότητας που έχει ένα άτομο ενώ άλλοι διατυπώνουν ότι 

πρόκειται για αποτέλεσμα της έμφυτης δεκτικότητας και των επιρροών που δέχεται το 

άτομο από το περιβάλλον του κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του (Gordon, 1971 όπως 

αναφέρεται στον Παπαζαρή, 1999). 

Αναφορικά με την περιγραφή της μουσικής δεκτικότητας, έχουν κυριαρχήσει δύο 

θεωρίες: η Γκεστάλτ και η ατομιστική. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας 

Γκεστάλτ, η μουσική δεκτικότητα θεωρείται ένα ξεχωριστό και μοναδικό χαρακτηριστικό 

και, ακόμη, σημαντικό κομμάτι του αποτελεί η συνολική ευφυΐα. Στον αντίποδα, η 

ατομιστική θεωρία αναφέρει ότι η μουσική δεκτικότητα είναι πολυδιάστατη, δηλαδή 

διακρίνεται σε πολλά μέρη αλλά  δεν παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τη γενική 

ευφυΐα (Gordon, 2006). 

Κατά τα πρώτα χρόνια των ερευνών της μουσικής δεκτικότητας επικρατούσε η 

αντίληψη ότι η μουσική δεκτικότητα αποτελεί ένα σταθερό, μη μεταβαλλόμενο μέγεθος. Ο 

Gordon μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα προσπάθησε να μελετήσει τη φύση 

και τα χαρακτηριστικά της μουσικής δεκτικότητας, καταλήγοντας στο αξιοσημείωτο 

εύρημα ότι η μουσική δεκτικότητα του παιδιού μεταβάλλεται έως την ηλικία των 8-9 ετών 

περίπου, όταν δηλαδή παύει να δέχεται επιρροές από το περιβάλλον (Gordon, 2006). 

Ο Gordon (1976) προσπάθησε να χαρτογραφήσει την έννοια «μουσικότητα», 

προσεγγίζοντας την έννοια μουσικότητα από την πλευρά της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Ο 

όρος ακουστικότητα (audiation) διατυπώθηκε πρώτη φορά από τον Gordon και ορίζεται 

ως η ικανότητα του ατόμου να αισθάνεται μέσα του μελωδίες ή ρυθμούς που έχει ακούσει 

κατά καιρούς στο παρελθόν (Παπαζαρής, 1999), η ικανότητα του να φαντάζεται πώς θα 

ακουστεί μια παρτιτούρα που έχει μπροστά του και να προβλέπει την πορεία μιας 

μουσικής κατά την ακρόασή της. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ήχος δεν είναι φυσικά παρών 

(Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006).  

Η ακουστικότητα θεωρείται θεμελιώδους σημασίας τόσο για τη μουσική ικανότητα 

όσο και για τα μουσικά επιτεύγματα αλλά η λειτουργία της είναι διαφορετική στο καθένα 

από τα παραπάνω βοηθώντας στη διάκριση τους (Gordon, 2007). Η μίμηση, η μνήμη και η 

αναγνώριση αποτελούν μέρη της ακουστικότητας, τα οποία όταν βρίσκονται ξεχωριστά 

δεν αποτελούν ακουστικότητα (Gordon, 2009). Η ανάκληση μουσικής μέσω της 
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ακουστικότητας αποτελεί ζήτημα μνήμης και όχι μηχανικής απομνημόνευσης (Gordon, 

2007). Ένας ήχος από μόνος του δεν είναι μουσική αλλά είναι δυνατόν να μετατραπεί σε 

μουσική μόνο μέσω της ακουστικότητας (Gordon, 1999). Ωστόσο, ακόμη και ένα σύνολο 

ήχων δεν αποτελεί μουσική αλλά μπορεί να γίνει μέσω της ακουστικότητας. Κατά την 

ακρόαση ήχων, το άτομο μεταφράζει στο νου του τους ήχους που ακούει, δίνοντας τους 

έννοια και νόημα αναλόγως την περίσταση κάθε φορά (Gordon, 2009) 

Η ακουστικότητα δεν είναι εφικτό να διδαχθεί αλλά αποτελεί ζήτημα της μουσικής 

δεκτικότητας. Ωστόσο, μέσω της παροχής εμπειριών, γνώσεων και πληροφοριών, οι 

μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν, να αξιοποιήσουν και να εξελίξουν την ενυπάρχουσα 

ακουστικότητα που έχουν μέσα τους και να βελτιώσουν τα μουσικά τους επιτεύγματα. Η 

ηλικία επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης της ακουστικότητας, κρίνοντας τη 

δυσκολότερη σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (Gordon, 2007). 

 

1. 2.  Τύποι και στάδια της Μουσικής Ακουστικότητας 

Σύμφωνα με τον Gordon (2007), υπάρχουν 8 τύποι και 6 στάδια που περιγράφουν 

τη λειτουργία της ακουστικότητας, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. Οι τύποι 

ακουστικότητας εμφανίζονται όταν κάποιος: 

1. ακρόαση οικείας ή μη οικείας μουσικής 

2. διαβάσει οικεία ή μη οικεία μουσική 

3. γράψει οικεία ή μη οικεία μουσική καθ’ υπαγόρευση 

4. ανακαλέσει και εκτελέσει οικεία μουσική από τη μνήμη 

5. ανακαλέσει και σημειώσει οικεία μουσική από τη μνήμη 

6. δημιουργήσει ή αυτοσχεδιάσει σιωπηλά μη οικεία μουσική ή την εκτελέσει 

φωνητικά 

7. διαβάσει ενώ αυτοσχεδιάζει μη οικεία μουσική 

8. σημειώνει μη οικεία μουσική που κάποιος έχει αυτοσχεδιάσει 

Σύμφωνα με τον Gordon (2007), τα στάδια μουσικής ακουστικότητας είναι 

διαδοχικά και ακολουθούν κυκλική πορεία. Κατά τη διάρκεια ακρόασης μουσικής 

διαμορφώνονται τα εξής στάδια: 

1) διατήρηση του ήχου που ακούγεται 

2) ο ήχος αυτός οργανώνεται στην ακουστικότητα σε τονικά και ρυθμικά 



13 
 

μοτίβα 

3) καθορίζονται η μουσική σύνταξη, η τονικότητα και το μέτρο που 

χαρακτηρίζουν τα παραπάνω μοτίβα  

4) τα τονικά και ρυθμικά μοτίβα τα οποία ήδη ακούστηκαν κατά την ακρόαση 

της μουσικής συγκρατούνται στην ακουστικότητα 

5) ανακαλούνται τονικά και ρυθμικά μοτίβα που έχουν ακουστεί σε άλλα 

μουσικά κομμάτια και που είναι όμοια με αυτά που συγκρατούνται στην 

ακουστικότητα της μουσικής που ακούγεται τώρα και συγκρίνονται 

6) προβλέψεις σχετικά με τα τονικά και ρυθμικά μοτίβα που θα ακολουθήσουν 

στο μουσικό κομμάτι 

 

1.3. Τεστ Μουσική Ακουστικότητας και Μουσικής Δεκτικότητας 

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την κατασκευή και έκδοση τεστ προκειμένου 

να μετρήσουν επιτυχώς τη μουσική δεκτικότητα. Πρώτος ο Carl Emil Seashore εξέδωσε  

το 1919 ένα σταθμισμένο τεστ μουσικής δεκτικότητας (Παπαζαρής, 1999). 

Κατά τον Παπαζαρή (1999), τα κύρια κριτήρια για την επιλογή ενός καλού τεστ 

είναι τα εξής: 

▪ η ευκολία με την οποία μπορεί να δοθεί και να βαθμολογηθεί 

▪ η αντικειμενικότητα του τεστ 

▪ να είναι σταθμισμένο και να καλύπτει τις προδιαγραφές ώστε να είναι η δυνατή 

η σύγκριση των επιδόσεων του μαθητή με άλλους της ίδιας ηλικίας και της ίδιας 

τάξης 

▪ σωστή οργάνωση με απλές, σαφείς, ευανάγνωστες και κατανοητές οδηγίες 

▪ εμφάνιση ζητούμενων κλιμακωτά, με σειρά δυσκολίας 

▪ η ταχύτητα απάντησης να μην αποτελεί συστατικό που να περιλαμβάνει ένα 

τεστ  

Το πρώτο τεστ μουσικής δεκτικότητας πήρε την ονομασία Measures of Musical 

Talent (Μετρήσεις μουσικού ταλέντου του Seashore) και εκδότης του ήταν ο Seashore. 

Θεωρείται το πρώτο σταθμισμένο τεστ μουσικής δεκτικότητας και η έκδοση του 

χρονολογείται το 1919 με πολλές επανεκδόσεις τα επόμενα χρόνια έως και το 1960. 

Ειδικότερα, η διάρκεια του υπολογίζεται στη μία ώρα, απευθύνεται σε μαθητές γενικής 

εκπαίδευσης και ενήλικες και αποτελείται από έξι υποτεστ (Παπαζαρής, 1999): 
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1. Τεστ ύψους του ήχου, όπου ο μαθητής ακούει δύο ήχους και προσδιορίζει 

εάν ο δεύτερος είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος σε σύγκριση με τον πρώτο 

2. Τεστ έντασης, όπου ο μαθητής καλείται  να απαντήσει αν ο δεύτερος από 

δύο ήχους που άκουσε είναι δυνατότερος από τον πρώτο 

3. Τεστ ρυθμού, όπου ο μαθητής ακούει δύο ρυθμικά μοτίβα και πρέπει να 

απαντήσει στο αν τα μοτίβα είναι διαφορετικά μεταξύ τους 

4. Τεστ αντίληψης χρόνου, όπου ο μαθητής καλείται να προσδιορίσει αν ο 

δεύτερος από δύο ήχους που άκουσε είχε πιο σύντομη ή πιο μεγάλη διάρκεια από τον 

πρώτο ήχο  

5. Τεστ χροιάς, όπου ο μαθητής προσδιορίζει αν η χροιά ενός ηχογραφημένου 

ήχου είναι διαφορετική από τη χροιά ενός άλλου 

6. Τεστ ακουστικής μνήμης, όπου ο μαθητής ακούγοντας σε επανάληψη το 

παίξιμο μιας μελωδίας καλείται να εντοπίσει ποιος ήχος έχει αλλάξει 

Το τεστ μουσικής δεκτικότητας του Seashore απευθύνεται με διαφορετικά κριτήρια 

σε τρία ηλιακά επίπεδα παιδιών, ενώ αναφορικά με τον συντελεστή αξιοπιστίας μια σειρά 

ερευνών κατέδειξε ότι είναι αρκετά χαμηλός (Παπαζαρής, 1999). 

Το 1930 δημοσιεύτηκε το Kwalwasser – Dykema music tests, το οποίο για μια 

μεγάλη χρονική περίοδο ανταγωνιζόταν το τεστ του Seashore. Τα δύο τεστ έχουν πολλά 

κοινά σημεία καθώς εξετάζουν παρόμοια θέματα, ενώ το τεστ Kwalwasser – Dykema έχει 

μικρότερη διάρκεια και με απλούστερες οδηγίες. Ειδικότερα, το τεστ εξετάζει τα εξής: 

Ήχο, Χροιά, Ένταση, Μελωδική κίνηση, Χρόνο, Ρυθμό, Μελωδική απομνημόνευση, 

Μελωδική αίσθηση, ηχητική φαντασία, Ρυθμική φαντασία (Παπαζαρής, 1999). 

Αναφορικά με την αξιοπιστία του τεστ, διαπιστώθηκε ότι είναι σημαντικά πιο 

χαμηλή από αυτή του τεστ του Seashore ενώ η εγκυρότητα του είναι αμφίβολη (Shuter-

Dyson, & Gabriel, 1981, όπως αναφέρεται στον Παπαζαρής, 1999). 

Σημαντική συνεισφορά στον τομέα της μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας ήταν 

αυτή του H.D. Wing, ο οποίος το 1933 δημοσίευσε τα Wing Standardised Tests of Musical 

Intelligence (τυποποιημένα τεστ μουσικής νοημοσύνης), διάρκειας περίπου μίας ώρας. 

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών έως και ενήλικες και αποτελείται από 7 

υποτέστ (Παπαζαρής, 1999): 

1. Ανάλυση συγχορδιών, όπου ο μαθητής καλείται να εντοπίσει τον αριθμό των 

νοτών σε κάθε συγχορδία που ακούει. 
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2. Αλλαγή νότας, όπου ο μαθητής ακούει δύο συγχορδίες και καλείται να 

απαντήσει αν παίχτηκαν ακριβώς ή αν υπήρξε κατά την επανάληψη μετακίνηση 

κάποιας νότας είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. 

3. Μνήμη, όπου ο μαθητής ακούγοντας μια μελωδία σε επανάληψη εντοπίζει τη 

νότα που έχει αλλάξει. 

4. Ρυθμός, όπου ο μαθητής ακούει ζευγάρια μελωδιών, προσδιορίζει αν οι δύο 

μελωδίες ήταν όμοιες ή όχι και εκδηλώνει την προτίμηση του για μία από τις δύο 

εκδοχές. 

5. Αρμονία, η οποία λειτουργεί όπως το τεστ Ρυθμού με τη διαφορά ότι η 

εναρμόνιση, η ένταση ή η μελωδική φράση έχουν αλλαχθεί. 

6. Ένταση, η οποία λειτουργεί όπως το τεστ Ρυθμού με τη διαφορά ότι η 

εναρμόνιση, η ένταση ή η μελωδική φράση έχουν αλλαχθεί. 

7. Μελωδική Φράση, η οποία λειτουργεί όπως το τεστ Ρυθμού με τη διαφορά ότι 

η εναρμόνιση, η ένταση ή η μελωδική φράση έχουν αλλαχθεί. 

Ο Gaston εξέδωσε το Test of Musicality (Τεστ Μουσικότητας) το 1942 και 

ακολούθησαν επανεκδόσεις του τα επόμενα χρόνια. Η διάρκεια διεξαγωγής υπολογίζεται 

στα 30-40 λεπτά και προορίζεται για ηλικίες 10-18 ετών. Τα πρώτα 17 μέρη του τεστ 

περιλαμβάνουν ένα αυτοβαθμολογούμενο ερωτηματολόγιο προσωπικών ενδιαφερόντων 

που στοχεύει στη διερεύνηση του μουσικού πλαισίου γύρω από τον συμμετέχοντα. Το 

υπόλοιπο τεστ περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με συγχορδίες, μελωδίες και τονικότητα. 

Αναφορικά με τον συντελεστή αξιοπιστίας, από την τετάρτη έως την έκτη δημοτικού και 

από την πρώτη έως την τρίτη γυμνασίου είναι 0,88 ενώ από την πρώτη έως την τρίτη 

λυκείου αυξάνεται και είναι 0,90. Το συγκεκριμένο τεστ έχει δεχθεί κριτικές για την 

αξιοπιστία του και ακόμη, ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει ότι το τεστ δε μετρά αυτό που 

θα έπρεπε να μετρά (Παπαζαρής, 1999). 

Ο Drake εξέδωσε το 1954 το Drake Musical Aptitude Test (Τεστ μουσικής 

Δεκτικότητας του Drake) και ακολούθησε η επανέκδοση του το 1957. Είναι διάρκειας 80 

λεπτών, αποτελείται από 2 τεστ όμοιου επιπέδου δυσκολίας και απευθύνεται σε ηλικίες 

από 8 μέχρι και τους εφήβους. Τα δύο τεστ που συνθέτουν το Τεστ Μουσικής 

Δεκτικότητας του Drake είναι τα εξής (Παπαζαρής, 1999): 

1. Τεστ μουσικής απομνημόνευσης, όπου ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει 

εάν αλλάζουν η κλίμακα, ο ρυθμός ή οι νότες κατά τη διάρκεια παιξίματος μιας 
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μελωδίας. 

2. Τεστ ρυθμού, όπου ο μαθητής ακούει ένα συγκεκριμένο tempo και έπειτα, 

αφού σταματήσει ο μετρονόμος, θα πρέπει να μετρήσει με σιγανή φωνή το ρυθμό 

που άκουσε έως ότου τον σταματήσει ο εκπαιδευτικός. 

Τα παραπάνω δύο τεστ παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία (0,85) για 

μαθητές χωρίς μουσική εμπειρία ενώ για μαθητές με προηγούμενη μουσική εκπαίδευση η 

αξιοπιστία είναι υψηλότερη ακόμη (Παπαζαρής, 1999).  

Ο Bentley το 1966 εξέδωσε το τεστ Measures of Musical ability (Μετρήσεις της 

Μουσικής Ικανότητας). Η διάρκεια διεξαγωγής του υπολογίζεται στα 20 λεπτά και 

απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ή 8-14 ετών.  Το τεστ αυτό αποτελεί σύνθεση τεσσάρων 

επιμέρους τεστ τα οποία είναι τα εξής (Παπαζαρής, 1999): 

1. Τεστ Διάκρισης ήχου, όπου ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει αν ο δεύτερος από 

δύο συνεχόμενους ήχους είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος σε σύγκριση με τον πρώτο. 

2. Τεστ Απομνημόνευσης τονικού ύψους, όπου ο μαθητής πρέπει να εντοπίσει ποιος 

τόνος άλλαξε κατά το δεύτερο παίξιμο μιας μελωδίας. 

3. Τεστ Ανάλυσης συγχορδίας, όπου ο μαθητής καλείται να προσδιορίσει τον αριθμό 

των νοτών-ήχων που άκουσε κατά το παίξιμο μιας συγχορδίας. 

4. Τεστ Απομνημόνευσης ρυθμού, όπου ο μαθητής μετά το παίξιμο δύο μοτίβων 

καλείται να εντοπίσει ποιος χτύπος ήταν διαφορετικός. 

Το συγκεκριμένο τεστ ξεχωρίζει λόγω του πολύ υψηλού συντελεστή εγκυρότητας 

(0,94) και αξιοπιστίας (0,84) (Παπαζαρής, 1999). 

Δύο άλλα τεστ που δημιουργήθηκαν τα επόμενα χρόνια με στόχο τη διερεύνηση 

της διάκρισης μελωδικών, αρμονικών και ρυθμικών στοιχείων ήταν το Zenatti music test 

for young children και το Thackray tests of rhythmic ability (Παπαζαρής, 1999). 

Ο Gordon, ακολουθώντας την πορεία που χάραξαν οι παραπάνω ερευνητές, 

διερεύνησε και ο ίδιος τα χαρακτηριστικά της μουσικής δεκτικότητας και οδηγήθηκε στη 

δημιουργία πέντε τεστ με βάση την ηλικία των παιδιών. 

Το πρώτο τεστ, το Audie, κατασκευάστηκε από τον Gordon το 1989 (όπως 

αναφέρεται στον Gordon, 2003) και απευθύνεται σε νήπια ηλικίας 3 και 4 ετών. Το 

συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό από το σύνολο των τεστ που δημιούργησε ο Gordon 

που δεν προορίζεται για ομαδική χρήση αλλά χορηγείται ατομικά στο παιδί. 

Το 1979 εκδόθηκε το Primary Measures of Music Audiation (Στοιχειώδεις 
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Μετρήσεις της Μουσικής Ακουστικότητας) του Gordon, το οποίο απευθύνεται σε 

ηλικιακή ομάδα 5 έως 8 ετών, δηλαδή σε μαθητές νηπιαγωγείου έως και τρίτης δημοτικού. 

Το τεστ PMMA διακρίνεται σε δύο μέρη, στο μελωδικό και στο ρυθμικό, τα οποία 

αποτελούνται από 40 ερωτήσεις με ζεύγη μελωδικών μοτίβων και 40 ερωτήσεις με ζεύγη 

ρυθμικών μοτίβων αντίστοιχα. Τόσο στο τονικό όσο και στο ρυθμικό τεστ, ο μαθητής 

ακούγοντας δύο ηχητικά μοτίβα καλείται να απαντήσει αν είναι ίδια ή διαφορετικά 

(Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Gordon (1983) δημοσίευσε μια βελτιωμένη έκδοση του 

παραπάνω τεστ η οποία πήρε τον τίτλο Intermediate Measures of Music Audiation 

(IMMA) (Ενδιάμεσες μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας), απευθυνόμενη σε μαθητές 

από πρώτη έως τετάρτη δημοτικού (Παπαζαρής, 1999). Το νέο τροποποιημένο τεστ, το 

IMMA παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το PMMA αλλά περιέχει 

δυσκολότερα τονικά και ρυθμικά μοτίβα. Συνεπώς, διακρίνεται από υψηλότερο επίπεδο 

δυσκολίας και συνιστάται για μαθητές που έχουν σημειώσει σημαντικά υψηλή βαθμολογία 

στο PMMA (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Το Musical Aptitude Profile (Προφίλ Μουσικής δεκτικότητας) του Gordon 

εκδόθηκε το 1965, απευθύνεται σε παιδιά από τετάρτη δημοτικού μέχρι τρίτη λυκείου  και 

αποτελείται από τρία υποτέστ (Παπαζαρής, 1999):  

1. Τονική Φαντασία (μελωδία και αρμονία), όπου ο μαθητής ακούει μια 

τροποποιημένη μελωδία και καλείται να απαντήσει αν η μελωδία αυτή θα 

ακουστεί ίδια με την πρωτότυπη αν αφαιρεθούν οι επιπλέον νότες. 

2. Ρυθμική Φαντασία (τέμπο και μέτρο), όπου ο μαθητής προσδιορίζει αν το 

μέτρο ενός ηχογραφημένου μουσικού μοτίβου κατά το τέλος του είναι το 

ίδιο με αυτό της αρχής του. 

3. Μουσική Ευαισθησία (απόδοση μουσικών φράσεων, ισορροπία και ύφος), 

όπου ζητείται από τον μαθητή να επιλέξει ανάμεσα σε δύο παιξίματα ενός 

ίδιου ηχογραφημένου αποσπάσματος, σε δύο φινάλε μιας μελωδίας και σε 

δύο παιξίματα μιας μελωδίας ποιο θεωρεί ότι ακούστηκε καλύτερα. 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας του τεστ είναι σημαντικά υψηλοί (0,80-0,92) για κάθε 

μία από τις τάξεις που καλύπτει το τεστ (Παπαζαρής, 1999). 

Το πέμπτο στη σειρά τεστ του Gordon, το Advanced Measures of Music Audiation 

(Προηγμένες μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας), κατασκευάστηκε από τον Gordon το 



18 
 

1989 και προορίζεται για μαθητές λυκείου και φοιτητές μουσικών ή μη μουσικών σχολών 

(Gordon, 1989, όπως αναφέρεται στον Gordon, 2003). 

 

1.4.  Εφαρμογή των τεστ μουσικής ακουστικότητας του Gordon σε άτομα 

τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές ανάγκες 

Κατά καιρούς πολλοί ερευνητές έθεσαν σε εφαρμογή σε μελέτες τους κάποιο ή 

κάποια από τα τεστ μουσικής ακουστικότητας του Gordon με σκοπό τη διερεύνηση 

διαφόρων ζητημάτων. 

Κατά την ερευνητική της δραστηριότητα, η Guerrini (2005) χρησιμοποίησε τις 

«Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας», τις «Προηγμένες Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας» και τις «Ενδιάμεσες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας», 

στοχεύοντας στη διερεύνηση της επίδρασης που ασκεί η κληρονομικότητα και το 

περιβάλλον στη διαμόρφωση της μουσικής δεκτικότητας του ατόμου. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική. Το δείγμα της έρευνας 

περιελάμβανε 169 άτομα, εκ των οποίων τα 88 ήταν παιδιά δημοτικού και 82 γονείς των 

παιδιών. Η αξιολόγηση των παιδιών πραγματοποιήθηκε με το κατάλληλο τεστ σύμφωνα 

με την ηλικία τους και έπειτα έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με εκείνα των 

γονέων τους. Στα αποτελέσματα της έρευνας δεν εντοπίστηκαν συσχετίσεις μεταξύ της 

του επιπέδου μουσικής δεκτικότητας (τονικό – ρυθμικό μέρος) των παιδιών και των 

γονέων τους. Συνεπώς, η ερευνήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελεί η 

κληρονομικότητα καθοριστικό παράγοντα επιρροής της μουσικής δεκτικότητας αλλά οι 

διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Το επίπεδο μουσικής δεκτικότητας των γονέων δεν 

επιδρά στη μουσική δεκτικότητα του παιδιού. Ωστόσο, οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της δεκτικότητας των παιδιών τους διαμορφώνοντας το 

κατάλληλο μουσικό περιβάλλον, ανεξάρτητα από επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας των 

ίδιων. 

Έντονο ενδιαφέρον παρουσίασε και η έρευνα του Chan (2007), η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Κίνα σε 295 χαρισματικά παιδιά ηλικίας 7 έως 17 ετών, με την 

εφαρμογή του τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon. Ο ερευνητής διερεύνησε την 

πιθανή σχέση μεταξύ της μουσικής δεκτικότητας των μαθητών και της ικανότητας τους να 

περιγράφουν ένα μουσικό κομμάτι. Η συνολική διάρκεια των δύο δοκιμασιών ήταν 45 

λεπτά. Όσον αφορά την εκτίμηση της μουσικής δεκτικότητας των παιδιών, εφαρμόστηκε 
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το «Προφίλ Μουσικής Δεκτικότητας» του Gordon. Η δεύτερη δοκιμασία στην οποία 

συμμετείχαν τα παιδιά περιελάμβανε την ακρόαση ενός μουσικού κομματιού διάρκειας 3 

λεπτών και έπειτα την περιγραφή του μέσα από ζωγραφιά και γράφοντας τις σκέψεις που 

τους ήρθαν στο νου κατά το άκουσμα αυτού του κομματιού. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας οδήγησαν τον ερευνητή στο συμπέρασμα ότι η Τονική φαντασία, η οποία είναι 

μέρος του τεστ «Προφίλ Μουσικής Δεκτικότητας», αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό 

παράγοντα αντίληψης και κατανόησης του μουσικού κομματιού (Chan, 2007). 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, οι έρευνες παρουσίασαν ιδιαίτερη 

προτίμηση στη χρήση των τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon, κυρίως λόγω της 

εύκολης υλοποίησης τους, της μικρής τους διάρκειας αλλά και του υψηλού επιπέδου 

εγκυρότητας που παρουσιάζουν (Guerrini, 2005· Chan, 2007). 

 Τα τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon έχουν δημιουργηθεί και προορίζονται 

για χρήση σε υποκείμενα τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες έχουν θέσει σε 

εφαρμογή τα συγκεκριμένα τεστ με σκοπό την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας σε 

πληθυσμό με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η Atterbury (1983), χρησιμοποιώντας το ρυθμικό μέρος του τεστ «Στοιχειώδεις 

μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας» του Gordon, πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό τη 

σύγκριση των επιδόσεων παιδιών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες ως προς τη μουσική 

τους δεκτικότητα και τα ρυθμικά μοτίβα. Το δείγμα αποτελούνταν από 40 παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και με μαθησιακές δυσκολίες ηλικίας 7 και 8 ετών. Η ερευνήτρια οδηγήθηκε 

στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από τους 

συνομηλίκους τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς την επίδοση τους στη 

ρυθμική διάκριση (Wilson & Smith, 2000). 

Στη συνέχεια, οι Hopyan, Dennis, Weksberg και Cytrynbaum (2001), διερεύνησαν 

τις μουσικές ικανότητες σε πληθυσμό με σύνδρομο Williams-Beuren. Ειδικότερα, 

συνέκριναν τις επιδόσεις παιδιών με το παραπάνω σύνδρομο με αυτές ατόμων χωρίς 

εκπαιδευτικές ανάγκες ως ομάδας ελέγχου μέσω 5 δοκιμασιών: τονική και ρυθμική 

διάκριση, 2 δοκιμασίες μουσικής εκφραστικότητας και 1 δοκιμασία μουσικής ερμηνείας. 

Για την αξιολόγηση του τόνου και του ρυθμού χρησιμοποίησαν τις «Στοιχειώδεις 

Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας» του Gordon, ενώ για τις υπόλοιπες δοκιμασίες το 

«Προφίλ Μουσικής δεκτικότητας» του Gordon. Όσον αφορά το δείγμα, συμμετείχαν 14 

παιδιά και ενήλικες που είχαν διαγνωσθεί με σύνδρομο Williams-Beuren και 14 άτομα 
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τυπικής ανάπτυξης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δύο ομάδες ατόμων απέδωσαν στον 

ίδιο βαθμό στη μουσική εκφραστικότητα, ενώ εντόπισαν διαφορές στην αντίληψη του 

τόνου και του ρυθμού. Οι συμμετέχοντες με σύνδρομο Williams-Beuren σημείωσαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στην τονική και ρυθμική διάκριση (Hopyan et al., 2001).  
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Κεφάλαιο 2  

Ανάγνωση – Φωνολογική ενημερότητα 

 

2.1. Ανάγνωση και αναγνωστικές δυσκολίες 

Η ανάγνωση αποτελεί μία πολυσύνθετη νοητική λειτουργία, ικανότητα και 

δεξιότητα (Πόρποδας, 2002), κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρείται η χρήση ενός 

συνόλου πληροφοριών και δεξιοτήτων με σκοπό την προσέγγιση ενός νοήματος. Η 

ανάγνωση αποτελεί μια διαδικασία μετατροπής των γραπτών συμβόλων σε φωνολογικό 

κώδικα, με τη βοήθεια του οποίου γίνεται εφικτή η πρόσβαση στη σημασιολογική μνήμη 

για την κατανόηση της σημασίας της λέξης. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

της ανάγνωσης απαιτεί τη διεκπεραίωση δύο βασικών, ανεξάρτητων γνωστικών 

λειτουργιών που βρίσκονται σε συσχέτιση μεταξύ τους. Οι λειτουργίες αυτές είναι η 

αποκωδικοποίηση και η κατανόηση (Πόρποδας, 2002). 

Αναφορικά με την πρώτη γνωστική λειτουργία, την αποκωδικοποίηση, 

περιλαμβάνει την αναγνώριση των γραφημάτων και τη μετάφρασή τους σε φωνολογική 

αναπαράσταση (Πόρποδας, 2002). Η κατανόηση σχετίζεται με την πρόσβαση στη 

σημασιολογική μνήμη, την ανίχνευση και την ανάσυρση  από το νοητικό λεξικό της λέξης 

που αποκωδικοποιήθηκε. Ωστόσο, η ανάγνωση  του γραπτού λόγου απαιτεί την επιτυχή 

εφαρμογή και των δύο παραπάνω λειτουργιών (Πόρποδας, 2002· Vellutino, Fletcher, 

Snowling & Scanlon, 2004), ενώ η μη επιτυχής λειτουργία μιας εκ των δύο διαδικασιών 

οδηγεί στην εμφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών. 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην αναγνωστική διαδικασία διακρίνονται σε 

γλωσσικούς και μη γλωσσικούς. Όσον αφορά τους γλωσσικούς παράγοντες, αναφέρονται 

στη φωνολογική επεξεργασία (φωνολογική επίγνωση, λεκτική εργαζόμενη μνήμη). 

Αντίθετα, στους μη γλωσσικούς παράγοντες ανήκουν η νοημοσύνη, η αντίληψη και η 

μνήμη (Mann, 1984, όπως αναφέρεται στον Πόρποδα, 2002). 

Στο στάδιο της προγνωστικής αξιολόγησης, καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί 

εάν η περιορισμένη φωνολογική επεξεργασία θεωρείται πρωτογενής αιτία που με το 

πέρασμα των χρόνων συνέβαλε στην εμφάνιση ελλειμμάτων στη διαδικασία της 

γλωσσικής επεξεργασίας ή εάν τα ελλείμματα θεωρούνται πρωτογενή κατά τη φύση τους 

(Siegel, 1992). Σύμφωνα με τους Nation και Snowling (2000), ο προσδιορισμός αιτιώδους 

σχέσης μεταξύ αναγνωστικής κατανόησης και αποκωδικοποίησης δεν είναι εφικτός 
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(Nation & Snowling, 2000). 

Η επισκόπηση ερευνών σχετικά με τη διαδικασία της ανάγνωσης έδειξε την 

ύπαρξη σημαντικής συνάφειας μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και των δύο 

λειτουργιών της ανάγνωσης, της αποκωδικοποίησης (Hoien, Lunderberg, Stanovich & 

Bjaalid, 1995· Landerl, Wimmer & Frith, 1997· Mark, Shankweiler, Fowler & Liberman, 

1997·Porpodaw, 1999) αλλά και της κατανόησης (Adams, 1990· Brady, Shankweiler & 

Mann, 1983· Olson, Wise, Conners, Rack & Fulker, 1989· Vellutino & Scanlon, 1987). 

 

2.2.  Ο ορισμός της φωνολογικής ενημερότητας 

Ο όρος «φωνολογική ενημερότητα» αποτελεί τη μετάφραση του αγγλικού όρου 

«phonological awareness», ο οποίος εμφανίστηκε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 (Gillon, 2004).  

Έως το 1990, η φωνολογική ενημερότητα βρισκόταν σε σύνδεση με τη 

γλωσσολογία, σύμφωνα με την οποία το φωνολογικό σύστημα αποτελούσε ένα 

μαθηματικό σύστημα. Έπειτα, μέσα από την ανάπτυξη έντονης ερευνητικής 

δραστηριότητας, ο όρος «φωνολογική ενημερότητα» συνδέθηκε με την εκπαιδευτική 

πράξη (Κατή, 2009). 

Η φωνολογική ενημερότητα θεωρείται μεταγλωσσική δεξιότητα και αποτελεί την 

ικανότητα ενός ατόμου να κινείται από τα διαφανή στα αδιαφανή στοιχεία της γλώσσας 

και να  χρησιμοποιεί τα βασικά δομικά στοιχεία της λέξης, όπως είναι για παράδειγμα τα 

φωνήματα (Πόρπόδας, 2002). Ένας γενικότερος ορισμός για τη φωνολογική ενημερότητα, 

θα τη χαρακτήριζε ως τη γνώση του ατόμου ότι η εκφερόμενη λέξη είναι δυνατόν να 

αναλυθεί σε διακριτούς ήχους (Padeliadu, Kotoulas & Botsas, 1998). Όσον αφορά τη 

κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας, η διαδικασία αυτή υλοποιείται από τις 

μεγαλύτερες φωνολογικές μονάδες προς τις μικρότερες. Ειδικότερα, παρατηρείται συνεχής 

βελτίωση του τρόπου χρήσης των μεγαλύτερων φωνολογικών μονάδων, όπως για 

παράδειγμα των συλλαβών, ταυτόχρονα με την κατάκτηση των μικρότερων φωνολογικών 

μονάδων, δηλαδή των φωνημάτων (Anthony, Lonigan, Driscoll, Phillips & Burgess, 

2003). Η φωνολογική ενημερότητα αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα, τα οποία 

συνδέονται με τη μάθηση της ανάγνωσης. Τα επίπεδα αυτά είναι: η φωνημική επίγνωση 

και η συλλαβική επίγνωση (Πόρποδας, 2002). 

Συχνά παρατηρείται η αντικατάσταση και η χρήση του όρου «φωνημική 
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ενημερότητα» αντί του όρου «φωνολογική ενημερότητα». Οι δύο όροι δεν πρέπει να 

συγχέονται, καθώς δεν ταυτίζονται. Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί έναν ευρύτερο 

και πιο γενικό όρο, ενώ η φωνημική ενημερότητα θεωρείται πιο εξειδικευμένη έννοια και 

σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να διακρίνει ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται 

από φωνήματα και να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει (Τάφα, 2011). 

 

2.3.  Επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας 

Πολλοί ερευνητές, έχοντας ασχοληθεί με τη μελέτη της φύσης και της δομής της 

φωνολογικής ενημερότητας, κατέληξαν στη διαπίστωση ότι δεν αποτελεί μια 

μονοδιάστατη ικανότητα. Η φωνολογική ενημερότητα διακρίνεται σε έκδηλη και άδηλη. Η 

άδηλη (implicit) φωνολογική ενημερότητα αναφέρεται στη γενική γνώση των ήχων των 

λέξεων, ενώ η έκδηλη (explicit) φωνολογική ενημερότητα αποτελεί την αναλυτική γνώση 

των μεμονωμένων ήχων μέσα στις λέξεις. Η έκδηλη και η άδηλη φωνολογική 

ενημερότητα αναπαριστούν διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. Η άδηλη φωνολογική 

ενημερότητα θεωρείται σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη διαμόρφωση και 

ανάπτυξη της έκδηλης φωνολογικής ενημερότητας, ενώ η αντίθετη διαδικασία δεν ισχύει. 

Πρόκειται, συνεπώς, για μια μονόδρομη μεταφορά από την άδηλη στην έκδηλη 

φωνολογική ενημερότητα. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο επίπεδο της άδηλης φωνολογικής 

ενημερότητας σημειώνεται η απόκτηση της αρχικής γνώσης των ήχων των λέξεων και 

έπειτα, στο επόμενο επίπεδο της έκδηλης φωνολογικής ενημερότητας το παιδί αποκτά 

βαθύτερη γνώση της φωνημικής δομής των λέξεων (Cataldo και Ellis, 1988). 

Εν αντιθέσει των παραπάνω διαπιστώσεων, οι Hoein, Lundebern, Stanovich και 

Bjaalid (1995) μέσα από έρευνες τους οδηγήθηκαν στη διάκριση τριών επιπέδων 

φωνολογικής ενημερότητας: τη φωνημική ενημερότητα, τη συλλαβική ενημερότητα και το 

επίπεδο ομοιοκαταληξίας (Hoein και συνεργάτες, 1995). 

Ο Αϊδίνης (2007) κατέληξε στη διαπίστωση ότι η φωνολογική ενημερότητα 

χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες: τον παράγοντα της ομοιοκαταληξίας, την 

επιγλωσσική ενημερότητα και τη μεταγλωσσική ενημερότητα. Η παρουσία των παραπάνω 

τριών παραγόντων συνεισφέρει στην ερμηνεία της δομής της φωνολογικής ενημερότητας, 

δεδομένου ότι δίνει σημασία και στο είδος της γνώσης που κρίνεται σημαντικό για το 

παιδί ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα διάφορα έργα φωνολογικής ενημερότητας 

(Αϊδίνης, 2007). 
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Κατά τον Πόρποδα (2002), τα τρία βασικά επίπεδα φωνολογικής ενημερότητας που 

συνδέονται με τη μάθηση της ανάγνωσης είναι τα εξής (Πόρποδας, 2002): 

1. φωνημική επίγνωση 

2. συλλαβική επίγνωση 

3. επίγνωση για τα τμήματα της συλλαβής 

Το πρώτο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας, η φωνημική επίγνωση, αναφέρεται 

στην ικανότητα συνειδητοποίησης από το άτομο ότι οι λέξεις του προφορικού λόγου 

αποτελούνται από φωνημικά δομικά στοιχεία και αφετέρου στην ικανότητά του να 

αναλύει και να συνθέτει τα στοιχεία αυτά. Πληθώρα ερευνών αναφορικά με τη φωνημική 

επίγνωση, έχει καταλήξει ότι κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερής η απόκτησή της από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (Πόρποδας, 2002). Σύμφωνα με τα ευρήματα των Hulme, Hatcher, 

Nation, Brown, Adams & Stuart (2002), έπειτα από έρευνα τους σε παιδιά ηλικίας 5 και 6 

ετών στη φωνολογική ενημερότητα τους, η φωνημική επίγνωση θεωρείται σημαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας της αναγνωστικής ικανότητας που πρόκειται να αναπτύξουν οι 

μαθητές (Hulme και συνεργάτες, 2002). 

Ως συλλαβική επίγνωση θεωρείται η ικανότητα του άτομου να κατανοεί ότι η 

προφορική λέξη χωρίζεται σε συλλαβές, καθώς και η ικανότητα του να αναλύει και να 

συνθέτει τις συλλαβές λέξεων (Πόρποδας, 2002). Η επίγνωση της συλλαβικής δομής του 

προφορικού λόγου αποτελεί πιο εύκολη διαδικασία σε αντίθεση με την επίγνωση της 

φωνημικής δομής και συνεπώς μπορεί να κατακτηθεί νωρίτερα (Aidinis & Nunes, 2001). 

Στο τρίτο επίπεδο της επίγνωσης για τα τμήματα της συλλαβής, το άτομο καλείται 

να κατανοήσει ότι η συλλαβή αποτελείται από δύο τμήματα, τα οποία είναι μεγαλύτερα 

από τα φωνήματα και ότι το κάθε τμήμα αποτελείται από φωνήματα. Ειδικότερα, αυτά τα 

δύο τμήματα αποτελούν το αρχικό τμήμα (onset) και το τελικό τμήμα (rime) της 

συλλαβής. Αυτό το επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας δεν μπορεί να υφίσταται στην 

ελληνική γλώσσα αλλά αναφέρεται κυρίως στην αγγλική γλώσσα, καθώς υπάρχει διαφορά 

στην ενδοσυλλαβική δομή των δύο γλωσσών (Πόρποδας, 2002). 

 

2.4.  Η σχέση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και ανάγνωσης 

Τα τελευταία χρόνια έντονη ερευνητική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί για τη 

σχέση μεταξύ της φωνολογικής ενημερότητας και της μάθησης της ανάγνωσης. Οι 

μελετητές υποστηρίζουν την ύπαρξη στενής σχέσης μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας 
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και ανάγνωσης (Goswami & Bryant, 1990· Shankweiler, D. & Libermanm I., 1972· 

Liberman, 1973· Treiman & Chafetz, 1987· Treiman & Zukowski, 1991), ωστόσο οι 

απόψεις διίστανται αναφορικά με την ταυτότητα αυτής της σχέσης (αν είναι αιτιώδης ή 

όχι) και την κατεύθυνση αυτής της σχέσης. Προκειμένου να δοθεί μια επαρκής ερμηνεία 

της σχέσης μεταξύ των δύο παραπάνω γνωστικών ικανοτήτων, έχουν διατυπωθεί τρεις 

διαφορετικές απόψεις.  

Η πρώτη άποψη διατυπώνει την ύπαρξη αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ φωνολογικής 

ενημερότητας και ανάγνωσης και γραφής. Συνεπώς, κυριαρχεί η θέση ότι η φωνολογική 

ενημερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  και ενισχύει τη σωστή εκμάθησή της 

ανάγνωσης και του γραπτού λόγου (Πόρποδας, 2002). 

Πολλοί ερευνητές έρχονται σε αντιπαράθεση με την παραπάνω άποψη, 

διατυπώνοντας ότι η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί απόρροια της διδασκαλίας της 

ανάγνωσης. Επομένως, η ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας επηρεάζεται από την 

εκμάθηση της αναγνωστικής διαδικασίας (Πόρποδας, 2002). 

Τέλος, μια άλλη ομάδα μελετητών υποστηρίζει ότι η φωνολογική ενημερότητα και 

η εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής βρίσκονται σε μία σχέσης αμοιβαίας 

ανταπόδοσης, καθώς η φωνολογική ενημερότητα διευκολύνει την αναγνωστική πράξη 

αλλά διευκολύνεται και από αυτή (Πόρποδας, 2002). 

 

2.4.1.  Η φωνολογική ενημερότητα ως προϋπόθεση για τη μάθηση της ανάγνωσης 

Στην αγγλική γλώσσα η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα για τη μελέτη της 

πιθανής συσχέτισης φωνολογικής ενημερότητας και μάθησης της ανάγνωσης υλοποιήθηκε 

από τη επιστημονική ομάδα της Isabelle Liberman (Πόρποδας, 2002).  

Το ερευνητικό έργο της Liberman συνέχισε η Virginia Mann (1984), η οποία 

διατύπωσε ότι η φωνολογική ενημερότητα και η βραχύχρονη μνήμη σχετίζονται μεταξύ 

τους και επιδρούν στη μάθηση της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002). Στη συνέχεια, η 

Rebecca Treiman και οι συνεργάτες της κατέληξαν στη διαπίστωση ότι το επίπεδο 

φωνολογικής ενημερότητας είναι καθοριστικό και επηρεάζει θετικά την ικανότητα 

ανάγνωσης ψευδολέξεων (Πόρποδας, 2002). 

Στη Μ. Βρετανία, οι Bradley και Bryant (1985), εφαρμόζοντας μια σειρά από τεστ 

φωνολογικής ενημερότητας σε 400 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών , οδηγήθηκαν στο 

συμπέρασμα ότι  η φωνολογική ενημερότητα των παιδιών και η μάθηση της ανάγνωσης 
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χαρακτηρίζονται από μια αιτιώδη σχέση, η οποία θεωρούνταν κριτήριο πρόγνωσης  της 

μελλοντικής επίδοσης (Πόρποδας, 2002). 

Στη σουηδική γλώσσα, ο Lundberg, Olofsson και Wall (1980) διερεύνησαν αρχικά 

το επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας παιδιών νηπιαγωγείου και έπειτα, την επίδοση των 

ίδιων παιδιών στην ανάγνωση και την ορθογραφία κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στην 

Α΄ τάξη του δημοτικού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσα από τα παιδιά 

εμφάνισαν υψηλό επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας στο νηπιαγωγείο, χαρακτηρίστηκαν 

από  μεγαλύτερη πρόοδο στην ανάγνωση στο δημοτικό (Πόρποδας, 2002). 

Στην Ελλάδα, η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα που μελέτησε τη σχέση της 

φωνολογικής ενημερότητας με τη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης 

γραφής εντοπίζεται το 1989 από τον Πόρποδα. Ειδικότερα, η έρευνα του υλοποιήθηκε σε 

τρεις φάσεις σε παιδιά που φοιτούσαν σε διάφορα σχολεία της Πάτρας. Κατά την πρώτη 

φάση, έγινε επιλογή 46 παιδιών που φοιτούσαν στην Α΄ τάξη, τα οποία έπειτα από τη 

συμμετοχή τους σε δύο τεστ (συλλαβικής και φωνημικής διάκρισης), χωρίστηκαν με 

κριτήριο την απόδοση τους σε δύο ομάδες, μια ομάδα με υψηλή επίδοση και μια ομάδα με 

χαμηλή επίδοση στη φωνολογική ενημερότητα. Στη δεύτερη φάση, που διεξήχθη κατά τον 

τελευταίο μήνα της ίδιας σχολικής χρονιάς, τα παιδιά εξετάστηκαν στην ανάγνωση και την 

ορθογραφία. Η τρίτη φάση έλαβε μέρος τον τελευταίο μήνα της επόμενης σχολικής 

χρονιάς, όπου οι μαθητές φοιτούσαν στην Β΄ τάξη του δημοτικού και εξετάστηκαν αυτή 

τη φορά στην ανάγνωση και την ορθογραφία λέξεων και ψευδολέξεων (Πόρποδας, 2002). 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές που είχαν 

σημειώσει υψηλό επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας κατά την έναρξη στην Α’ τάξη, 

εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή στο τέλος 

της φοίτησής τους στην Α’ δημοτικού, εν αντιθέσει με τους μαθητές που είχαν χαμηλό 

επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας. Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι η 

διαφορά των δύο ομάδων στην επιδόσεις τους μειώθηκε κατά την επαναληπτική εξέτασή 

τους στο τέλος της Β’ τάξης (Πόρποδας, 2002). 

Μια άλλη έρευνα διεξήχθη από τους Aidinis και Nunes (2001) για τη διερεύνηση 

της σχέσης της φωνολογικής ενημερότητας με την ανάγνωση και τη γραφή σε νήπια και 

παιδιά Α’ και Β’ τάξης. Οι ερευνητές κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η συλλαβική 

επίγνωση είναι προγενέστερη της φωνημικής καθώς και ότι η φωνημική και συλλαβική 

επίγνωση συνέβαλαν διαφορετικά στην επίδοση των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή 
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(Πόρποδας, 2002).  

Λίγα χρόνια μετά, υλοποιήθηκε νέα έρευνα από τους Τσαντούλα, Πρωτόπαπα και 

Μουζάκη (2004) σε 101 παιδιά νηπιαγωγείου με στόχο την εξέταση των αναγνωστικών 

δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία. Οι δεξιότητες διακρίθηκαν σε «από μέσα προς τα 

έξω» και «από έξω προς τα μέσα». Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η φωνολογική 

ενημερότητα ενώ στη δεύτερη η επίγνωση του γραπτού λόγου, το λεξιλόγιο και ο 

αφηγηματικός λόγος. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η φωνολογική ενημερότητα, η γνώση 

του αλφάβητου και η γνώση του λεξιλογίου θεωρούνται σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης 

των αναγνωστικών δεξιοτήτων στην Α’ τάξης του δημοτικού (Τσαντούλα, Πρωτόπαπα και 

Μουζάκη, 2004). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών υποστηρίζουν 

ικανοποιητικά την υπόθεση της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ φωνολογικής 

ενημερότητας και εκμάθησης της ανάγνωσης, καθώς τονίζουν ότι τα παιδιά που κατά την 

προσχολική τους ηλικία είχαν κατανοήσει επαρκώς και αναπτύξει τη φωνολογική 

ενημερότητα, εν τέλει  παρουσίασαν καλύτερη απόδοση στην αναγνωστική διαδικασία 

στην Α’ τάξη του δημοτικού (Πόρποδας, 2002). 

 

2.4.2. Η φωνολογική ενημερότητα ως αποτέλεσμα της μάθησης της ανάγνωσης 

Εν αντιθέσει της παραπάνω άποψης περί αιτιώδους σχέσης μεταξύ φωνολογικής 

ενημερότητας και εκμάθησης της ανάγνωσης, μια μερίδα ερευνητών έχει διατυπώσει την 

άποψη ότι η μάθηση της ανάγνωσης διευκολύνει την κατάκτηση της φωνολογικής 

ενημερότητας, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Jose Morais (Πόρποδας, 2002).  

Σε έρευνα των Morais, Cary, Alegria και Bertelson (1979) πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση του επιπέδου φωνολογικής ενημερότητας και σύγκριση μιας ομάδας 

αναλφάβητων ενηλίκων και μιας ομάδας πρώην αναλφάβητων που είχαν μάθει ανάγνωση 

και γραφή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναλφάβητοι παρουσίασαν σημαντικά 

χαμηλότερο επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας σε σύγκριση με τους πρώην 

αναλφάβητους. Έπειτα από τα παραπάνω ευρήματα, οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο 

συμπέρασμα ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης συνεισφέρει στην απόκτηση της 

φωνολογικής ενημερότητας (Morais και συνεργάτες, 1979). 

Λίγα χρόνια αργότερα, η ίδια ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε την παραπάνω 

έρευνα σε νέες ομάδες ενηλίκων και οδηγήθηκε στα ίδια συμπεράσματα, επιβεβαιώνοντας 
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τη δυσχέρεια των αναλφάβητων στη φωνολογική ενημερότητα (Morais, Bertelson, Cary & 

Alegria, 1986). 

Οι Read, Zhang, Nie και Ding (1986) διεξήγαγαν έρευνα για τη σύγκριση του 

επιπέδου φωνολογικής ενημερότητας ατόμων που είχαν διδαχθεί ανάγνωση με κινέζικα 

λογογράμματα και ατόμων που είχαν διδαχθεί ανάγνωση μέσω του κινέζικου 

λογογραφικού συστήματος γραφής. Διαπιστώθηκε ότι η φωνολογική ενημερότητα 

θεωρείται αποτέλεσμα της μάθησης της ανάγνωσης και μάλιστα διευκολύνεται από τα 

αλφαβητικά συστήματα γραφής. Όσον αφορά τη φωνημική επίγνωση, ενισχύεται από την 

εκμάθηση της ανάγνωσης όταν πραγματοποιείται αντιστοίχιση μεταξύ γραπτών συμβόλων 

και φωνημικών μονάδων (Read, Zhang, Nie & Ding, 1986). 

Την ίδια περίοδο, η Mann (1986) διερεύνησε τη φωνολογική ενημερότητα παιδιών 

αμερικανικής και ιαπωνικής καταγωγής. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι στην Ιαπωνία 

εφαρμόζονταν το συλλαβικό σύστημα γραφής Κάνα και το λογογραφικό σύστημα Κάνζι, 

ενώ στην Αμερική η εκμάθηση της ανάγνωσης πραγματοποιούνταν μέσω του 

αλφαβητικού συστήματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά από την 

Ιαπωνία παρουσίασαν ίδιο επίπεδο συλλαβικής επίγνωσης με τα παιδιά από την Αμερική. 

Ωστόσο, οι δύο ομάδες παιδιών διέφεραν στο επίπεδο φωνημικής επίγνωσης, με τα παιδιά 

ιαπωνικής καταγωγής να εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι η κατάκτηση της φωνημικής επίγνωσης διευκολύνεται όταν χρησιμοποιείται το 

αλφαβητικό αντί του συλλαβικού συστήματος για τη μάθηση της ανάγνωσης (Mann, 

1986). 

 

2.4.3. Η αμοιβαία σχέση μεταξύ της φωνολογικής επίγνωσης και της μάθησης της 

ανάγνωσης 

Παραπάνω παρουσιάστηκαν δύο αντίθετες απόψεις αναφορικά με τη σχέση της 

φωνολογικής ενημερότητας και της μάθησης της ανάγνωσης, όπου η πρώτη υποστηρίζει 

ότι η φωνολογική ενημερότητα συνεισφέρει στη μάθηση της ανάγνωσης ενώ η δεύτερη ότι 

η ανάγνωση βοηθά στην κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας. Μια τρίτη άποψη 

υποστηρίζει ότι η φωνολογική ενημερότητα και η εκμάθηση της ανάγνωσης 

χαρακτηρίζονται από μία σχέση αλληλεπίδρασης. 

Την άποψη περί αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης υποστήριξε μέσα από το 

ερευνητικό του έργο ο Hatcher (1994, όπως αναφέρεται στον Πόρποδα, 2002). Ειδικότερα, 
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στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 7 ετών με δυσκολίες στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης, τα οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα εξασκούνταν στην 

ανάγνωση και ταυτόχρονα στην κατάκτηση φωνολογικής ενημερότητας, η δεύτερη ομάδα 

μόνο στην ανάγνωση, η τρίτη μόνο στη φωνολογική ενημερότητα και η τέταρτη 

ακολούθησε το πρόγραμμα του σχολείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

παιδιά της πρώτης ομάδας που είχαν εξασκηθεί συγχρόνως στη φωνολογική ενημερότητα 

και την ανάγνωση εμφάνισαν σημαντική πρόοδο στην εκμάθηση της ανάγνωσης, 

επιβεβαιώνοντας τη σχέση αμοιβαιότητας ανάμεσα στη φωνολογική ενημερότητα και τη 

μάθηση της ανάγνωσης (Hatcher, 1994 όπως αναφέρεται στον Πόρποδα, 2002). 

Υποστηρικτές της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και 

ανάγνωσης είναι και οι Roth & Scneider (2001, όπως αναφέρεται στον Πόρποδα, 2002). 

Οι ερευνητές μέσα από έρευνα τους σε νήπια από τη Γερμανία που είχαν πιθανότητα 

εμφάνισης δυσλεξίας και δυσκολιών στην ανάγνωση, διερεύνησαν την 

αποτελεσματικότητα διαφόρων τρόπων παρέμβασης για την εκμάθηση της ανάγνωσης. Η 

έρευνα κατέδειξε ότι η ταυτόχρονη εξάσκηση των νηπίων στη φωνολογική ενημερότητα 

και την ανάγνωση θεωρήθηκε ο αποτελεσματικότερος τρόπος έγκαιρης παρέμβασης που 

ενίσχυε την εκμάθηση της ανάγνωσης (Roth & Scneider, 2001, όπως αναφέρεται στον 

Πόρποδα, 2002). 

 

2.5. Φωνολογική ενημερότητα και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ένα από τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες εντοπίζεται στην ανάπτυξη της αναγνωστικής τους ικανότητας. 

Ειδικότερα, τα παιδιά με ήπια νοητική καθυστέρηση δυσκολεύονται στην εκμάθηση της 

ανάγνωσης και στην πλειοψηφία τους το επίπεδο της αναγνωστικής τους ικανότητας είναι 

κατώτερο από το αναμενόμενο (Cawley & Parmar, 1995· Channell, Loveall & Conners, 

2013· Conners, 2003). 

Πληθώρα ερευνών με θέμα τη βελτίωση της αναγνωστικής διαδικασίας των 

παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας έχει καταδείξει ότι η εκπαίδευση των παιδιών στις 

δεξιότητες της φωνολογικής τους ενημερότητας και ιδιαίτερα η επικέντρωση στην 

αντιστοίχιση φωνήματος και γράμματος αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

παρέμβασης για τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας τόσο των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης όσο και των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες (Enri, Nunes, Willows, 
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Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001· National Institute for Literacy, 2008· Laing 

& Hulme, 1999· Rack, Hulme, Snowling & Wightman, 1994). 

Οι Lundberg και Hoien (1991) εξέτασαν τη φωνολογική ενημερότητα παιδιών με 

δυσλεξία ηλικίας 15 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δυσλεκτικοί 

μαθητές υστερούσαν σε σημαντικό βαθμό στην απόκτηση όλων των ειδών φωνολογικής 

γνώσης σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου (Lundberg & Hoien, 1991). 

Οι Dessemontet και Chambrier (2015) διεξήγαγαν έρευνα σε 148 παιδιά με ήπια 

και μέτρια νοητική καθυστέρηση ηλικίας 6 έως 8 ετών με σκοπό τη διερεύνηση του αν η 

εξάσκηση στις δεξιότητες της φωνολογικής ενημερότητας κατά τη διάρκεια μίας ή για δύο 

σχολικών ετών αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της προόδου στην ανάγνωση. Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η εκπαίδευση των δεξιοτήτων της φωνολογικής 

ενημερότητας και κυρίως η εξάσκηση στον φωνημικό τομέα ενισχύουν σημαντικά την 

επίδοση των παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση στην ανάγνωση (Dessemontet & 

Chambrier, 2015).  
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Κεφάλαιο 3  

Μουσική και Ανάγνωση – Ερευνητικά δεδομένα 

 

3.1.  Η σχέση της μουσικής με την ανάγνωση και τη φωνολογική ενημερότητα 

Πολλοί ερευνητές κατά καιρούς έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους αναφορικά με 

τη σύνδεση της γλώσσας με τη μουσική. Ο Aitchison (2000) υποστηρίζει ότι η προέλευση 

της γλώσσας εντοπίζεται στη μουσική, θεωρώντας ότι η δημιουργία της γλώσσας θα 

μπορούσε να στηριχθεί στη μελωδία παρά σε λέξεις (Aitchison, 2000). Οι Vaneechoutte 

και Skoyles (1998), μέσα από επιχειρήματα, τονίζουν τη μουσική προέλευση της γλώσσας, 

χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους ως μουσικά όντα. Αρχικά, αναφέρουν ότι κατά τη 

διαδικασία του τραγουδιού απαιτούνται οι ίδιες φυσικές και νευροαναπνευστικές 

διεργασίες που χρησιμοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Επιπλέον, από τη 

βρεφική κιόλας ηλικία το άτομο αναγνωρίζει λέξεις μέσω της ακρόασης μελωδίας, της 

τονικότητας και του ρυθμού κατά την ομιλία. Συνεπώς, τόσο η μουσικότητα όσο και η 

ικανότητα εκτέλεσης ενός τραγουδιού αποτελούν τη βάση της προέλευσης της ανθρώπινης 

γλώσσας και της ανάπτυξης της κατά τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας (Vaneechoutte & 

Skoyles, 1998). 

Μέσα από μια επισκόπηση ερευνών που έχουν διεξαχθεί από τα παλαιότερα χρόνια 

μέχρι και σήμερα γίνεται αντιληπτή η σύνδεση και ειδικότερα η επίδραση της μουσικής 

στην ανάγνωση και συγκεκριμένα στη φωνολογική ενημερότητα. Όσον αφορά τη 

μουσική, τα σημαντικότερα στοιχεία της θεωρούνται ο τόνος και ο ρυθμός, τα οποία 

χαρακτηρίζονται ως «σύνταξη» της μουσικής (Thaut, 2005). Τόσο ο τόνος όσο και ο 

ρυθμός συμβάλλουν στην αντίληψη της προσωδίας του λόγου (Marie, Magne & Besson, 

2011).  

Η τονική αντίληψη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην κατανόηση της 

ομιλούμενης γλώσσας όσο και στη μουσική αντίληψη.  Ειδικότερα, αναφορικά με τη 

γλώσσα, η αντίληψη της τονικότητας συνδράμει στην κατανόηση των γλωσσικών 

αντιθέσεων μεταξύ λέξεων, όπως για παράδειγμα κατά τον τονισμό (Ladefoged, 2003). 

Όσον αφορά τη μουσική, η τονικότητα αποτελεί μία από τις πιο συνήθεις διαστάσεις που 

εξυπηρετεί στην σύνθεση ενός μουσικού συστήματος αποτελούμενου από μουσικά 

στοιχεία και στην κατανόηση των μουσικών αντιθέσεων (Patel, 2008).  

Η σχέση της μουσικής και της τονικής αντίληψης των λέξεων έχει διερευνηθεί και 
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υποστηριχθεί σε πολλές μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, ο Deutsch και οι συνεργάτες του 

(2004a) επισημαίνουν ότι το άτομο μέσω της  τονικής του αντίληψης  συνδέει έναν 

συγκεκριμένο τόνο που ακούει με μία συγκεκριμένη λέξη (Deutsch, Henthorn & Dolson, 

2004a; Deutsch, 2006).  

Σύμφωνα με ποικίλες ενδείξεις ερευνητών, η μουσική εκπαίδευση διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο για το άτομο, επηρεάζοντας τις γνωστικές του λειτουργίες (μνήμη, 

προσοχή, σκέψη), ενώ ακόμη, συνδέεται με τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες, όπως λόγου 

χάρη με τη γλώσσα και τα μαθηματικά (Yoon, 2000· Chase, 2004· McMahon, Rose, 

Parks, 2004· Καρτασίδου, 2004α· Mc Mullen, Erin & Sfran, 2004) 

Σε πολλές έρευνες το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη σχέση των παραπάνω 

στοιχείων της μουσικής (τόνος – ρυθμός) με την ανάγνωση και τη φωνολογική 

ενημερότητα (Lamb & Gregory, 1993· Bolduc & Montesinos-Gelet, 2005) . Αρκετές 

έρευνες έχουν διατυπώσει την άποψη ότι οι επιπτώσεις της μουσικής εκπαίδευσης στις 

γλωσσικές δεξιότητες είναι αιτιώδεις. Ειδικότερα, η μουσική εκπαίδευση επιδρά θετικά 

στην τονική αντίληψη και τις αναγνωστικές δεξιότητες (Moreno, Marques, Santos, Santos, 

Castro & Besson, 2009). 

3.1.1. Έρευνες σε τυπικό πληθυσμό 

Οι Lamb και Gregory (1993) πραγματοποίησαν μελέτη στην οποία διερεύνησαν τη 

φωνημική επίγνωση και τις μουσικές δεξιότητες. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 18 

παιδιά προσχολικής ηλικίας με μητρική τους γλώσσα τα Αγγλικά. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους, εντοπίστηκε σύνδεση της ικανότητας διάκρισης του 

μουσικού τόνου με τη φωνημική ενημερότητα των παιδιών, καθώς τα παιδιά που 

σημείωσαν υψηλή επίδοση στη διάκριση του μουσικού τόνου, απέδωσαν εξίσου καλά στις 

δοκιμασίες φωνημικής ενημερότητας και στην αναγνωστική διαδικασία (Lamb & Gregory, 

1993). 

Σε έρευνα που διεξήχθη με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης της μουσικής 

εκπαίδευσης με την ανάγνωση, μελετήθηκε ο εγκέφαλος είκοσι ατόμων με μουσικές 

γνώσεις και είκοσι ατόμων χωρίς καμιά εμπειρία στη μουσική. Οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι η μουσική εκπαίδευση και γενικότερα η μουσική εμπειρία συνδράμουν στην ανάπτυξη 

και στη ενίσχυση της επεξεργασίας των ακουστικών ερεθισμάτων του ατόμου, δηλαδή της 

ικανότητας να διακρίνει διαφορετικούς ήχους που εναλλάσσονται. Κατά συνέπεια, 

βελτιώνουν τις ακουστικές δεξιότητες που αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την 
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ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας, η οποία εν συνεχεία θα οδηγήσει στην 

αποτελεσματική ανάπτυξη της ανάγνωσης (Gaab, Tallal, Kim, Lakshminarayanan, Archie, 

Glover και Gabrieli, 2005). 

Σε έρευνα των David, Wade-Woolley, Kirby και Smithrim (2007) σε 53 παιδιά που 

φοιτούσαν στην Α΄ Δημοτικού, υποστηρίχθηκε ότι η ικανότητα για ρυθμική παραγωγή 

των παιδιών στην πρώτη σχολική ηλικία θεωρείται παράγοντας πρόγνωσης της επίδοσης 

τους στην αναγνωστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, σκοπός της έρευνας ήταν να 

ελεγχθεί η σχέση του ρυθμού με την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Μέσα από τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στο ρυθμό, τη φωνολογική ενημερότητα και τη γρήγορη ονομασία 

ερεθισμάτων (David, Wade-Woolley, Kirby & Smithrim, 2007). 

Η Cardillo (2008) πραγματοποίησε έρευνα σε 23 νήπια τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 

5 ετών με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση της προσωδίας του λόγου και της 

ακουστικότητας με τη φωνολογική ενημερότητα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η φωνολογική 

ενημερότητα και η ακουστικότητα, τόσο τονικά όσο και ρυθμικά, βρίσκονται σε μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ τους. Τονίστηκε, επίσης, ότι η ευαισθησία του παιδιού σε 

χαρακτηριστικά του λόγου και της μουσικής μπορεί να αποτελέσει το μέσο που θα 

προβλέψει τη φωνολογική ενημερότητα κατά τη μετέπειτα πορεία τους, γεγονός που 

οφείλεται στη χρήση παρόμοιων μέσων ακουστικής επεξεργασίας (Cardillo, 2008). 

Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι Peynircioglu, Durgunoglu και Oney-Kusefoglu (2002) 

διερευνήθηκε η σχέση και η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της φωνολογικής 

ενημερότητας και της μουσικής ακουστικότητας. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνται από 

32 νήπια που είχαν μητρική τους γλώσσα την τουρκική και 40 νήπια με μητρική την 

αγγλική γλώσσα. Στις δύο ομάδες παιδιών χρησιμοποιήθηκε ένα μουσικό τεστ, στο οποίο 

έπρεπε να αφαιρέσουν τον αρχικό ή τελικό ήχο μιας μελωδίας, και ένα τεστ φωνολογικής 

ενημερότητας, στο οποίο έπρεπε να αφαιρέσουν το αρχικό ή τελικό φώνημα μιας λέξης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με υψηλή μουσική δεκτικότητα εμφάνισαν 

καλύτερη επίδοση στο τεστ φωνολογικής ενημερότητας σε σύγκριση με τα παιδιά με 

χαμηλή μουσική δεκτικότητα. Δεδομένου ότι τα παιδιά που συμμετείχαν δεν είχαν 

αποκτήσει αναγνωστική ικανότητα, είναι πιθανόν να εφάρμοσαν κοινή στρατηγική για τη 

διάκριση μουσικών και γλωσσικών ήχων (Peynircioglu, Durgunoglu & Oney-Kusefoglu, 

2002). 
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Πιο πρόσφατα, οι Pei, Wu, Xiang και Qian (2016) διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό να 

διερευνήσουν την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης και της μουσικής δεκτικότητας στη 

φωνολογική ενημερότητα σε τέσσερις διαφορετικές ομιλούμενες γλώσσες. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 128 μαθητές ηλικίας 18-21 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές 

που είχαν μουσική εμπειρία και είχαν δεχθεί μουσική εκπαίδευση εμφάνισαν υψηλότερη 

μουσική δεκτικότητα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους χωρίς μουσική εκπαίδευση. 

Επιπλέον, βρέθηκε σύνδεση της δεκτικότητας με τη φωνολογική ενημερότητα, καθώς οι 

μαθητές με υψηλό επίπεδο μουσική δεκτικότητας παρουσίασαν σημαντικές επιδόσεις στη 

φωνολογία τους (Pei, Wu, Xiang & Qian, 2016). 

 

3.1.2. Έρευνες σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

Κατά καιρούς, αρκετές έρευνες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη μελέτη της 

σχέσης ανάμεσα στη μουσική και στη φωνολογική ενημερότητα και την ανάγνωση.  

Τα παιδιά με ειδικές γλωσσικές δυσκολίες έχει φανεί ότι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα κατά την τονική διάκριση, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω τη σχέση 

μεταξύ της φωνημικής επίγνωσης και μουσικής ικανότητας στο πεδίο της τονικότητας 

(Mengler, Hogben, Michie & Bishop, 2005). 

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι οι πρωτογενείς ακουστικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με πρόβλημα στην ανάγνωση σχετίζονται κυρίως με την 

αντίληψη του ρυθμού (Corriveau, Pasquini & Goswami, 2007· Goswami, Thomson, 

Richardson, Stainthorp, Hughes, Rosen & Scott, 2002· Hämäläinen, Leppänen, Torppa, 

Muller & Lyytinen, 2005· Hämäläinen, Leppänen, Eklund, Thomson, Richardson, Guttorm 

, Witton, Poikkeus, Goswami, & Lyytinen, 2009· Lorenzi, Dumont & Fullgrabe, 2000· 

Muneaux, Ziegler, Truc, Thomson & Goswami, 2004· Richardson, Thomson, Scott & 

Goswami, 2004· Rocheron, Lorenzi, Fullgrabe & Dumont, 2002· Surányi, Csépe, 

Richardson, Thomson, Honbolygó & Goswami, 2009· Thomson, Fryer, Maltby & 

Goswami, 2006). Πιο συγκεκριμένα, η δυσκολία των παιδιών αυτών με πρόβλημα στην 

ανάγνωση έγκειται στη φωνολογική τους ενημερότητα. Όπως έχει διαπιστωθεί σε έρευνες, 

πιθανή αιτία αυτής της σχέσης μεταξύ ρυθμού και φωνολογικής ενημερότητας θα 

μπορούσε να θεωρηθεί η προσωδία, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού (Goswami, Gerson & Astruc, 2010· Vihman & Croft, 

2007). 



35 
 

Όσον αφορά στα παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με δυσλεξία, ο ρυθμός και το μέτρο 

αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες των δυσκολιών στη φωνολογική ενημερότητα, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η δυσλεξία πιθανόν να εγείρεται από μία δυσκολία κατά την 

επεξεργασία της δομής των ήχων της ομιλίας (Tallal & Piercy, 1973· Merzenich, Jenkins, 

Johnston, Schreiner, Miller & Tallal, 1996· Overy, 2003· Benasich, Choudhury, Friedman, 

Realpe-Bonilla, Chojnowska & Gou, 2006· Huss, Verney, Fosker, Mead & Goswami, 

2011). 

Σε έρευνα που υλοποιήθηκε από τον Hämäläinen και τους συνεργάτες του (2009), 

μελετήθηκε η σχέση της ακουστικής αντίληψης και της ανάγνωσης 30 παιδιών με 

αναγνωστικές δυσκολίες και 30 παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 9 ετών. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της έρευνας τους, η ικανότητα ακουστικής επεξεργασίας θα μπορούσε 

να επηρεάσει τις δεξιότητες αντίληψης του λόγου, οι οποίες οδηγούν σε φωνολογικά 

ελλείμματα (Hämäläinen et al., 2009). 

Η Richardson και οι συνεργάτες της (2004) πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό να 

μελετηθεί η σχέση της ακουστικής ικανότητας και της φωνολογικής ενημερότητας παιδιών 

με δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ακουστικές δεξιότητες 

σχετίζονται με τη φωνολογική ενημερότητα, την ορθογραφία και γενικότερα την 

ανάγνωση ενώ, επιπλέον, διαπιστώθηκε δυσκολία των παιδιών με προβλήματα στην 

ανάγνωση σε δραστηριότητες διάκρισης δύο ήχων που διέφεραν ως προς την ένταση τους. 

Επιπλέον, άλλη παρόμοια έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά αυτά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην ανάγνωση εμφανίζουν δυσχέρεια κατά την ακρόαση ζεύγους ήχων που διαφέρουν ως 

προς τη διάρκεια τους (Thomson, Fryer, Maltby & Goswami, 2006). 

Οι Forgeard, Schlaug, Norton, Rosam και Iyenger (2008) πραγματοποίησαν έρευνα 

με σκοπό να εντοπίσουν αν η ικανότητα μουσικής διάκρισης σχετίζεται με την ανάγνωση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά δημοτικού τυπικής ανάπτυξης και παιδιά δημοτικού που 

είχαν διαγνωσθεί με δυσλεξία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης η 

ικανότητα μουσικής διάκρισης σχετίζεται με τη φωνολογική τους ενημερότητα, η οποία με 

τη σειρά της συνδέεται με την ανάγνωση. Η σχέση αυτή φαίνεται να είναι πιο έντονη σε 

παιδιά που έχουν δεχθεί προηγουμένως μουσική εκπαίδευση. Όσον αφορά τα παιδιά με 

δυσλεξία, η απόδοση τους στις δύο δοκιμασίες του IMMA τεστ του Gordon ήταν αρκετά 

χαμηλή. Η έρευνα κατέδειξε ότι η μουσική διάκριση στα παιδιά με δυσλεξία συνδέεται με 

τις δεξιότητες φωνολογικής τους ενημερότητας και ως επί το πλείστον με την 
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αναγνωστική τους ικανότητα (Forgeard et al., 2008).   

 

3.2.  Οριοθέτηση του προβλήματος 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται αντιληπτό 

ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη σχέση της ανάγνωσης και της 

μουσικής κυρίως σε δείγμα παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η σχέση της ανάγνωσης 

και της μουσικής ακουστικότητας των παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί ένα πιο εξειδικευμένο θέμα το οποίο χρήζει διερεύνησης. 

Ορισμένοι ερευνητές στο εξωτερικό έχουν προσεγγίσει το ζήτημα των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς έχουν ασχοληθεί με τη σχέση της μουσικής και της 

ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία. Στην Ελλάδα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες με 

στόχο τη μελέτη της πιθανής συσχέτισης της μουσικής ακουστικότητας και της ανάγνωσης 

σε παιδιά τυπικής και ειδικής αγωγής. Ως επί το πλείστον, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή 

της συγκεκριμένης έρευνας σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν μητρική 

γλώσσα την ελληνική. 

 

3.3.  Σκοπός της έρευνας – διερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό να ελέγξει την πιθανή σχέση μεταξύ 

της μουσικής ακουστικότητας και φωνημικής διάκρισης σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 

σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, 

καθώς και σε σύγκριση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, θέτονται τα παρακάτω 

διερευνητικά ερωτήματα: 

▪ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής 

διάκρισης στο συνολικό πληθυσμό; 

▪ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής 

διάκρισης παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

▪ Ασκεί επίδραση το φύλο στη μουσική ακουστικότητα και τη φωνημική διάκριση 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

▪ Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών 

(τυπικής – ειδικής); 

▪ Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με Ήπια Νοητική 
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αναπηρία και στα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες; 
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Β. Ερευνητικό μέρος 
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Κεφάλαιο 4 

Μεθοδολογία 

 

4.1. Συμμετέχοντες 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 94 παιδιά. Ειδικότερα, το δείγμα 

αποτέλεσαν 44 παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών τυπικής ανάπτυξης και 51 παιδιά ηλικίας 5 

έως 9 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από δημόσια δημοτικά σχολεία. 

Συγκεκριμένα, στο δείγμα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών περιλαμβάνονταν παιδιά που 

έχουν διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, προβλήματα συμπεριφοράς ή ήπια 

νοητική αναπηρία. 

Αναφορικά με το φύλο του δείγματος, από τα 94 παιδιά που συμμετείχαν στην 

έρευνα, το 53,2%  ήταν αγόρια (50) και το 46,8% κορίτσια (44) (βλ. Γράφημα 1). Το 

έυρος της ηλικίας του δείγματος κυμάνθηκε από 5 έτη μέχρι και 9 έτη. Από τα 94 παιδιά 

του δείγματος, τα 3 ήταν ηλικίας 5 ετών (3,2%), τα 9 ήταν ηλικίας 6 ετών (9,6%), τα 45 

ηλικίας 7 ετών (47,9%), τα 30 παιδιά ήταν 8 ετών (31,9%) και τα 7 παιδιά 9 ετών (7,4%). 

 

 

Γράφημα 1. Κατανομή του φύλου 

Όσον αφορά την τάξη φοίτησης, τα 3 παιδιά ήταν νήπια (3,2%), 11 παιδιά 

φοιτούσαν στην Α’ δημοτικού (11,7%), 45 παιδιά φοιτούσαν στη Β’ δημοτικού (47,9%), 

29 παιδιά στη Γ’ δημοτικού (30,9%) ενώ τα υπόλοιπα 6 παιδιά φοιτούσαν στη Δ’ 

δημοτικού (6,4%). 

Σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, το 13,8% των υποκειμένων 

(13 παιδιά) είχαν διαγνωσθεί με Ήπια Νοητική Αναπηρία, το 25,5% των υποκειμένων (24 
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παιδιά) με Μαθησιακές δυκολίες, το 3,2% (3 παιδιά) με Προβλήματα Συμπεριφοράς, το 

5,3% (5 παιδιά) με ΔΕΠΥ, το 5,3% (5 παιδιά) ανέφερε την επιλογή «Άλλο/αναφέρω τι» 

και το 46,8% ήταν παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η διάγνωση των παιδιών που περιελάμβανε 

η κατηγορία «Άλλο/αναφέρω τι» ήταν Προβλήματα λόγου. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση στις παραπάνω κατηγορίες και δημιουργήθηκαν 3 νέες. 

Στα προβλήματα συμπεριφοράς συμπεριλήφθηκαν τα παιδιά με ΔΕΠΥ, ενώ το δείγμα με 

προβλήματα λόγου συνενώθηκε με το δείγμα των μαθησιακών δυσκολιών. Οι κατηγορίες 

Ήπια Νοητική Αναπηρία και Τυπικής ανάπτυξης διατηρήθηκαν. Από το σύνολο του 

δείγματος, το 13,8% (13) είναι μαθητές με Ήπια Νοητική Αναπηρία, το 30,9% (29) 

μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες, το 8,5% (8) μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς 

και το 46,8% (44) παιδιά τυπικής ανάπτυξης (βλ. Γράφημα 2). 

 

 

Γράφημα 2 Κατανομή εκπαιδευτικών αναγκών 

 

4.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

δημογραφικών στοιχείων, ένα εργαλείο για τη μέτρηση της μουσικής ακουστικότητας του 

δείγματος και ένα εργαλείο για την εξέταση της φωνημικής διάκρισης του δείγματος. 

Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, περιελάμβανε το 

φύλο, την ηλικία και την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία εξέτασης και την τάξη 

των παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς την εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή για 
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τα παιδιά ειδικής αγωγής. Στην εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή περιλαμβάνονται οι εξής 

επιλογές: Ήπια Νοητική Αναπηρία, Μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς, 

ΔΕΠΥ, Άλλο (αναφέρω τι). 

Ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω 

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας χορηγήθηκε το ψυχομετρικό 

κριτήριο Λ-α-Τ-ω (I). Πρόκειται για ένα τεστ γλωσσικής επάρκειας το οποίο απευθύνεται 

σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το κριτήριο σταθμίστηκε την 

ελληνική γλώσσα την περίοδο Δεκεμβρίου 2007 - Ιουνίου 2008 (Τζουριάδου, 2008). 

Αποτελείται από 10 υποδοκιμασίες και θεωρείται ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, 

σχετικά σύντομο και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας.  

Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η υποδοκιμασία του κριτηρίου που 

αναφέρεται στη φωνημική διάκριση. Στη φωνημική διάκριση, η οποία διακρίνεται σε δύο 

μέρη, εκτιμάται τόσο η ικανότητα διάκρισης όσο και η εννοιολογική κατανόηση. Συνεπώς, 

θεωρείται ένας συνδυασμός φωνημικής – εννοιολογικής επίγνωσης. Στο πρώτο μέρος, το 

οποίο αποτελείται από 14 ερωτήσεις, δίνονται δύο λέξεις με προσωδία που 

διαφοροποιούνται σε φωνήματα αλλά μοιάζουν ακουστικά. Το παιδί καλείται να διακρίνει 

την κατάλληλη λέξη με βάση το εννοιολογικό της περιεχόμενο. Π.χ. «μοσχάρι – χορτάρι : 

φυτρώνει στη γη». Το δεύτερο μέρος της φωνημικής διάκρισης περιλαμβάνει τρεις 

υποομάδες των 7 ερωτήσεων και στοχεύει στην αξιολόγηση της προσωδίας. Στην πρώτη 

υποομάδα το παιδί καλείται να επιλέξει την κατάλληλη λέξη με βάση τα φωνήματα της 

πρώτης συλλαβής, όπως για παράδειγμα «σχο: είπα σχολείο ή σχάρα», ενώ στη δεύτερη 

υποομάδα επιλέγει τη σωστή λέξη με βάση τη λέξη που προφέρει η εξετάστρια στην οποία 

απουσιάζει φώνημα στην αρχή της, όπως παραδείγματος χάρη «υτό: είπα γλυκό ή φυτό». 

Στην τρίτη υποομάδα ερωτήσεων, το παιδί, έπειτα από ακρόαση λέξης στην οποία 

απουσιάζει φώνημα στο εσωτερικό της, καλείται να επιλέξει την κατάλληλη απάντηση 

ανάμεσα στις δύο επιλογές της εξετάστριας, όπως λόγου χάρη «ομ_ρέλα: είπα ομπρέλα ή 

σαμπρέλα». 

Για τον υπολογισμό του τελικού σκορ που σημείωσε το παιδί στην υποδοκιμασία 

της φωνημικής διάκρισης, αθροίζονται τα σκορ που σημείωσε στα δύο μέρη. Το άθροισμα 

όλων ερωτημάτων είναι 35. 

 

Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας 
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Για την αξιολόγηση της μουσικής ακουστικότητας χρησιμοποιήθηκε το τεστ 

Στοιχειώδεις μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας του Gordon (Primary Measures of 

Music Audiation - PMMA), το οποίο έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας πέντε έως οκτώ 

ετών, δηλαδή για παιδιά νηπιαγωγείου, Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού. Το εργαλείο αυτό 

δημοσιεύθηκε στις Η.Π.Α. το 1979. Χαρακτηρίζεται ως τεστ μουσικής ακουστικότητας 

και όχι τεστ μουσικής δεκτικότητας διότι στις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται, η 

δεκτικότητα μεταβάλλεται λόγω των αλληλεπιδράσεων που δέχεται από το περιβάλλον 

αλλά και από τις έμφυτες ικανότητας του παιδιού. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά 

υποτέστ, δηλαδή από μια τονική και μια ρυθμική δοκιμασία (Στάμου, Schmidt & 

Humphreys, 2006).  

Στο τονικό ή μελωδικό μέρος, περιλαμβάνεται η ακρόαση 40 ηχογραφημένων 

ζευγών μελωδικών μοτίβων και ο μαθητής καλείται να διακρίνει αν είναι όμοια ή 

διαφορετικά. Στο απαντητικό δελτίο του μαθητή τα ζεύγη των μοτίβων δηλώνονται με 

εικόνες και όχι με νούμερα. Για παράδειγμα, το πρώτο ζεύγος των τονικών μοτίβων 

συμβολίζεται με ένα μήλο, ενώ το δεύτερο με ένα παπούτσι. Στο κάτω μέρος της εικόνας 

βρίσκονται δύο ίδια κουτάκια· στο πρώτο περιέχονται δύο ίδια σκίτσα χαμογελαστών 

προσώπων, ενώ στο δεύτερο δύο διαφορετικά σκίτσα, ένα χαμογελαστό και ένα λυπημένο 

πρόσωπο. Το παιδί καλείται να κυκλώσει το κατάλληλο κουτάκι με βάση τα μοτίβα που 

άκουσε. Πιο συγκεκριμένα, εάν θεωρεί ότι τα μοτίβα ήταν ίδια, σημειώνει έναν κύκλο στο 

κουτάκι με τα δύο ίδια πρόσωπα, ενώ αν κρίνει ότι τα δύο μοτίβα ήταν διαφορετικά, 

σημειώνει με κύκλο το κουτάκι που περιέχει τα δύο διαφορετικά πρόσωπα. 

Στο ρυθμικό μέρος, το παιδί καλείται να ακούσει 40 ζεύγη ηχογραφημένων 

ρυθμικών μοτίβων και να κρίνει αν είναι ίδια ή αν διαφέρουν. Το απαντητικό δελτίο που 

χρησιμοποιείται για τις απαντήσεις τους είναι παρόμοιας μορφής με εκείνο του τονικού 

τεστ και ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιλογής της κατάλληλης απάντησης. 

Μετά την υλοποίηση του τεστ PMMA, το παιδί λαμβάνει τρία σκορ (δείκτες), το 

Τονικό, το Ρυθμικό και το Συνολικό  (έπειτα από άθροισμα των δύο προαναφερθέντων). Ο 

αριθμός των σωστών απαντήσεων του παιδιού στο τονικό μέρος χαρακτηρίζεται ως 

Τονικό σκορ και αποτελεί δείκτη της τονικής ακουστικότητας του παιδιού. Αντίστοιχα, ο 

αριθμός των σωστών απαντήσεων του παιδιού χαρακτηρίζεται ως Ρυθμικό σκορ και 

αποτελεί δείκτη της ρυθμικής ακουστικότητας του παιδιού. Το άθροισμα των δύο 

παραπάνω δεικτών συνιστά το Συνολικό σκορ και θεωρείται ο δείκτης της συνολικής 
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μουσικής ακουστικότητας του παιδιού (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Η συμμετοχή των παιδιών στο τεστ δεν απαιτεί καμία προηγούμενη μουσική 

εμπειρία, καθώς αποτελεί μία εύκολη και απλή διαδικασία, που διευκολύνεται από 

κατανοητές και σαφείς οδηγίες που διαβάζονται στα παιδιά. Η διάρκεια κάθε τεστ 

υπολογίζεται περίπου στα 12 λεπτά. Επιπλέον, η διεξαγωγή των δύο τεστ πρέπει να 

πραγματοποιείται σε ξεχωριστές μέρες, ωστόσο χωρίς τη μεσολάβηση διαστήματος 

μεγαλύτερου των 2 εβδομάδων (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Όσον αφορά τους συντελεστές αξιοπιστίας, στο νηπιαγωγείο για το τονικό μέρος 

είναι 0,77, για το ρυθμικό μέρος 0,42 και για το συνολικό 0,73. Για την α’ δημοτικού είναι 

για το τονικό μέρος 0,86, για το ρυθμικό 0,50 και για το συνολικό 0,84. Αντίστοιχα, στη β’ 

δημοτικού οι συντελεστές για το τονικό, το ρυθμικό και το συνολικό είναι 0,87, 0,66 και 

0,77, ενώ στη γ’ δημοτικού είναι 0,88, 0,69 και 0,86 (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 

2006). 

 

4.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα έλαβε μέρος από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2016 

στον Νομό Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας και Τρικάλων. Σχετικά με τις συνθήκες υλοποίησης 

των τεστ, διεξήχθησαν σε άνετο και ήσυχο περιβάλλον, σε απομονωμένη σχολική αίθουσα 

ή στο σπίτι του υποκειμένου. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας κρίθηκε απαραίτητος ο εξής εξοπλισμός: 

▪ ηχοσύστημα ή φορητό CD player 

▪ CD του τεστ PMMA 

▪ φύλλα απαντήσεων για τονικό και ρυθμικό μέρος 

▪ στυλό, μολύβια 

▪ εγχειρίδια διεξαγωγής των τεστ 

▪ φύλλο απαντήσεων για τη φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω 

Η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια κάθε φορά. 

Αρχικά, υλοποιούνταν το τεστ μουσικής ακουστικότητας (PMMA) και στη συνέχεια το 

ψυχομετρικό κριτήριο Λ-α-Τ-ω. Πριν την έναρξη της ακρόασης του PMMA, έγινε η 

απαραίτητη προετοιμασία με τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και τη ρύθμιση της 

κατάλληλης έντασης. 

Πραγματοποιήθηκε μία γενική ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τη δοκιμασία 

στην οποία θα υποβληθούν και τους επισημάνθηκε ότι η επίδοση τους στα τεστ δε 
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σχετίζεται με τη βαθμολογία τους στο σχολείο. Μοιράστηκαν τα απαντητικά δελτία στον 

κάθε μαθητή και δόθηκε η απαραίτητη ανατροφοδότηση με τις αναγκαίες οδηγίες πριν 

ακολουθήσει η ακρόαση του cd και η συμπλήρωση των δελτίων. Για τη διεξαγωγή του 

κάθε τεστ του PMMA απαιτούνταν συνολικά περίπου 20 λεπτά, τόσο για τις οδηγίες όσο 

και για την ακρόαση του cd. 

Στη συνέχεια, έλαβε μέρος η υποδοκιμασία «φωνημική διάκριση» του 

ψυχομετρικού κριτηρίου Λ-α-Τ-ω, ώστε να μετρήσει τη γλωσσική επάρκεια του παιδιού. 

Διήρκησε περίπου 10-12 λεπτά για κάθε παιδί και κατά τη διάρκειά του η ερευνήτρια και 

το παιδί ήταν καθισμένοι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.. Πριν τη διεξαγωγή του, 

δόθηκαν οι απαραίτητες  οδηγίες στο παιδί και βεβαιώθηκε ο εξεταστής ότι έχουν γίνει 

κατανοητές πλήρως οι οδηγίες. Το συγκεκριμένο τεστ πραγματοποιήθηκε προφορικά, 

συνεπώς μόνο η εξετάστρια σημείωνε τις απαντήσεις του παιδιού στο φύλλο καταγραφής 

αποτελεσμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε περιπτώσεις όπου το παιδί δεν απαντούσε σε 

ένα ερώτημα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, ο εξεταστής το παρότρυνε ώστε να δώσει μια 

απάντηση. Ωστόσο, εάν το παιδί αδυνατούσε και πάλι να απαντήσει, τότε το ερώτημα 

βαθμολογούνταν με 0 και ο εξεταστής συνέχιζε τη χορήγηση των υπολοίπων. 

4.4.  Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 23.0. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν τα 

περιγραφικά στατιστικά για το φύλο, την ηλικία, την τάξη φοίτησης και την εκπαιδευτική 

ανάγκη του μαθητή. Έπειτα, υλοποιήθηκαν έλεγχοι μέσων τιμών με t-test, ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA και τέλος, συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών με το δείκτη 

συσχέτισης Pearson r. 
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Κεφάλαιο 5 

Αποτελέσματα 

 

Περιγραφική Στατιστική 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ο μέσος όρος επίδοσης των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο τεστ Φωνημικής διάκρισης είναι 27,70, στο Τονικό τεστ 

PMMA 28,14, στο Ρυθμικό τεστ 24,50 και στο σύνολο του τεστ μουσικής ακουστικότητας 

PMMA 52,64. 

Αντίστοιχα, ο μέσος όρος της επίδοσης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης είναι 31,09 

στη Φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω, στο σύνολο του τεστ μουσικής ακουστικότητας 

57,66, στο Τονικό τεστ 29,68 και στο Ρυθμικό τεστ 27,98 (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1 Επιδόσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Φωνημική 

διάκριση του Λ-α-Τ-ω και στο PMMA (Τονικό – Ρυθμικό – Σύνολο) 

  Δείγμα 
Ελάχιστ

η τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Σύνολο 

Φωνημικής 

Ειδικής 50 18 35 27,70 3,845 

Τυπικής 44 24 35 31,09 3,002 

Ρυθμικό 

PMMA 

Ειδικής 50 14 36 24,50 5,603 

Τυπικής 44 16 36 27,98 5,196 

Τονικό 

PMMA 

Ειδικής 50 17 39 28,14 6,347 

Τυπικής 44 13 39 29,68 7,021 

Σύνολο 

PMMA 

Ειδικής 50 34 73 52,64 11,177 

Τυπικής 44 37 75 57,66 11,121 

 

Συνεπώς, οι μέσοι όροι που σημείωσαν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ήταν 

υψηλότεροι και στα τρία τεστ σε σύγκριση με τους μέσους όρους των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με τη μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται στη Ρυθμική 

δοκιμασία κατά 3,48 μονάδες και έπειτα στη φωνημική διάκριση κατά 3,39 μονάδες, όπως 

προκύπτει από τον πίνακα 1. 
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Επιπρόσθετα, με περιγραφική στατιστική ελέγχθηκε η επίδοση δύο υποκατηγοριών 

των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του δείγματος, της Ήπιας Νοητικής Αναπηρίας και 

των Μαθησιακών δυσκολιών. Ο μέσος όρος των παιδιών με Ήπια Νοητική Αναπηρία στη 

φωνημική διάκριση είναι 25,46, στο Ρυθμικό τεστ του PMMA 22,54 και στο Τονικό τεστ 

27,00. Αντίστοιχα, τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν επίδοση με μέσο όρο 

στη φωνημική διάκριση 28,50, στο Ρυθμικό μέρος του PMMA 25,17 και στο Τονικό 

μέρος 28,58 (βλ. Πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2  Επιδόσεις των παιδιών με Ήπια Νοητική Αναπηρία και με Μαθησιακές δυσκολίες στη Φωνημική 

διάκριση του Λ-α-Τ-ω και στο PMMA (Τονικό – Ρυθμικό ) 

 
Εκπαιδευτική 

ανάγκη 
Ν Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Σύνολο 

Φωνημικής 

Ήπια Νοητική 

Αναπηρία 
13 25,46 3,620 1,004 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
24 28,50 3,811 ,778 

Ρυθμικό 

PMMA 

Ήπια Νοητική 

Αναπηρία 
13 22,54 4,960 1,376 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
24 25,17 4,914 1,003 

Τονικό 

PMMA 

Ήπια Νοητική 

Αναπηρία 
13 27,00 7,638 2,118 

Μαθησιακές 

δυσκολίες 
24 28,58 5,702 1,164 

 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 2, παρατηρείται μεγάλη διαφορά 

στους μέσους όρους επίδοσης των παιδιών με Ήπια Νοητική αναπηρία και των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης στη φωνημική διάκριση, με περίπου 6 μονάδες διαφορά, καθώς και στο 

Ρυθμικό μέρος του PMMA, με περίπου 5 μονάδες διαφορά. Αντίθετα, μικρή διαφορά 

εντοπίστηκε στους μέσους όρους των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, των παιδιών με Ήπια 

ΝΑ και των παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες στο Τονικό μέρος του PMMA, καθώς τα 

παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες διέφεραν κατά 1 μονάδα περίπου από τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης, ενώ τα παιδιά με Ήπια ΝΑ κατά 2 μονάδες από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
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Έλεγχος μέσων τιμών με t-test 

 Με τη χρήση της επαγωγικής στατιστικής πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των 

μέσων τιμών δύο διαφορετικών ομάδων του δείγματος. Για τη σύγκριση χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος μέσων τιμών t-test για να διαπιστωθεί αν διαφέρουν οι μέσες τιμές των δύο τεστ 

της έρευνας στις δύο ομάδες παιδιών. 

Η σύγκριση των μέσων τιμών των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το t-test ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

αναφορικά με τις επιδόσεις τους στο τεστ φωνημικής διάκρισης Λ-α-Τ-ω, καθώς και στο 

Ρυθμικό μέρος του τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon (p< ,01). Αντίθετα, στη 

σύγκριση  των μέσων τιμών των δύο ομάδων παιδιών στο Τονικό μέρος του PMMA (t=-

4,793, df=92, p=0,266>0,01) αλλά και στο σύνολο του τεστ μουσικής ακουστικότητας δε 

διαπιστώθηκε στατιστική σημαντικότητα (t=-2,178, df=92, p> ,01) (βλ. Πίνακα 3). 

 

Πίνακας 3 Έλεγχος μέσων τιμών των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες με το t-test 

t-test for Equality of Means 

 t df p 

Σύνολο Φωνημική -4,793 90,769 ,000 

Ρυθμικό PMMA -3,106 92 ,003 

Τονικό PMMA -1,118 92 ,266 

Σύνολο PMMA -2,178 92 ,032 

 

Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύγκριση των μέσων τιμών με το t-test των δύο 

ομάδων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της ήπιας νοητικής αναπηρίας και των 

μαθησιακών δυσκολιών, η οποία δεν έδειξε ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς όσον 

αφορά τη Φωνημική διάκριση και τα τεστ μουσικής ακουστικότητας του Gordon. 

 

Συσχέτιση μεταβλητών 

Για τον έλεγχο της πιθανής γραμμικής συνάφειας μεταξύ δύο μεταβλητών, 

εφαρμόστηκε ο παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Pearson r με εύρος τιμών από -1 

έως και +1. Μέσα από τη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί ποικίλες κατηγοριοποιήσεις 
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αναφορικά με την αξιολόγηση του δείκτη συσχέτισης Pearson r. Μία από αυτές είναι η 

παρακάτω:  

0,00 – 0,20 Μηδενική σχέση 

0,21 – 0,40 Μικρή σχέση 

0,41 – 0,60 Μέτρια σχέση 

0,61 – 0,80 Δυνατή σχέση 

>0,81 Εξαιρετικά δυνατή σχέση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson στο σύνολο του δείγματος έδειξε ορισμένες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ των μεταβλητών. Ειδικότερα, μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης 

και του Ρυθμικού μέρους του τεστ μουσικής ακουστικότητας PMMA στο σύνολο του 

δείγματος (r=0,508, p=0,000< 0,01) (βλ. Πίνακα 4). 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, όσον αφορά στη σχέση της Φωνημικής 

διάκρισης και του Τονικού μέρους του τεστ μουσικής ακουστικότητας PMMA, 

παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση (r=0,502, p=0,000< 0,01). 

Επιπλέον, θετική μέτρια συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του 

συνολικού σκορ του PMMA (r=0,548, p=0,000< 0,01). 

 

Πίνακας 4   Συσχετίσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (Τονικό – Ρυθμικό – 

Σύνολο) στο σύνολο του πληθυσμού του δείγματος 

 Ρυθμικό Τονικό 
Σύνολο 

PMMA 

Σύνολο 

Φωνημικής 
,508** ,502** ,548** 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 

 

 Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τη βοήθεια του δείκτη συσχέτισης 

Pearson r μεταξύ του τεστ Φωνημικής διάκρισης, του Τονικού μέρους, του Ρυθμικού 
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μέρους και του Συνολικού PMMA στο δείγμα κάθε εκπαιδευτικής ανάγκης ξεχωριστά. 

Ειδικότερα, στην Ήπια Νοητική Αναπηρία δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

της Φωνημικής διάκρισης με το Τονικό, το Ρυθμικό και το Σύνολο του PMMA (βλ. 

Παράρτημα, Πίνακας Π1). 

Στα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

μέτριες σχέσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του Τονικού μέρους (r=0,532, 

p=0,003< 0,01) και μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του Συνολικού σκορ του 

PMMA (r=0,472, p=0,010< 0,01). Δεν εντοπίστηκε στατιστική σημαντικότητα μεταξύ 

της Φωνημικής διάκρισης και του Ρυθμικού μέρους (βλ. Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5 Συσχετίσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (Τονικό – Ρυθμικό – 

Σύνολο) στις Μαθησιακές δυσκολίες 

 Ρυθμικό Τονικό 
Σύνολο 

PMMA 

Σύνολο 

Φωνημικής 
,319 ,532** ,472** 

Ρυθμικό  ,648** ,902** 

Τονικό   ,913** 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα 6, φαίνεται ότι στα παιδιά με Προβλήματα 

συμπεριφοράς του δείγματος εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές εξαιρετικά δυνατές 

σχέσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του Ρυθμικού μέρους του PMMA (r=0,860, 

p=0,006) και μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του Τονικού μέρους (r=0,819, 

p=0,013).  Επίσης, εξαιρετικά δυνατή σχέση εντοπίστηκε ανάμεσα στη Φωνημική 

διάκριση και στο Συνολικό σκορ του PMMA (r=0,850, p=0,007). 

 

Πίνακας 6 Συσχετίσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (Τονικό – Ρυθμικό – 

Σύνολο) στα παιδιά με Προβλήματα συμπεριφοράς 

 Ρυθμικό Τονικό 
Σύνολο 

PMMA 
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Σύνολο 

Φωνημικής 
,860** ,819* ,850** 

Ρυθμικό  ,950** ,988** 

Τονικό   ,987** 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 

 

Στα παιδιά Τυπικής ανάπτυξης του δείγματος, τα αποτελέσματα έδειξαν την 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικής μικρής συσχέτισης μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και 

του Ρυθμικού μέρους (r=0,356, p=0,018< 0,01). Επιπλέον, μέτρια σχέση εμφανίστηκε 

μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του Τονικού μέρους του PMMA (r=0,478, 

p=0,001< 0,01) αλλά και μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης και του συνολικού σκορ του 

PMMA (r=0,468, p=0,001< 0,01) (βλ. Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7 Συσχετίσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (Τονικό – Ρυθμικό) σε 

τυπική ανάπτυξη 

 Ρυθμικό Τονικό 
Σύνολο 

PMMA 

Σύνολο 

Φωνημικής 
,356* ,478** ,468** 

Ρυθμικό  ,649** ,877** 

Τονικό   ,935** 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 

 

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με σκοπό να διερευνηθεί εάν οι μεταβλητές 

κατανέμονται κανονικά. Εφαρμόζοντας τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov Test, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανονικής κατανομής των τιμών (βλ. Παράρτημα, Πίνακα Π2).  

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA) με 

εξαρτημένη μεταβλητή την επίδοση των παιδιών στο τεστ φωνημικής διάκρισης Λ-α-Τ-ω 

και ανεξάρτητη μεταβλητή την εκπαιδευτική ανάγκη του μαθητή. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα, η Ήπια Νοητική Αναπηρία, οι Μαθησιακές δυσκολίες και η τυπική 

ανάπτυξη έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις επιδόσεις των παιδιών στο Λ-α-Τ-ω ( 

F(3,90)=10,470, p=0,000 ), ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση με την 

εκπαιδευτική ανάγκη «Προβλήματα συμπεριφοράς» (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Π3). 

Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η Ήπια Νοητική Αναπηρία και οι Μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε στάθμη σημαντικότητας 0,05 με αρνητικό πρόσημο, 

δηλαδή τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες σημείωσαν πιο υψηλό σκορ στη Φωνημική 

διάκριση από τα παιδιά με Ήπια Νοητική Αναπηρία (MD=-2,987*). Επιπλέον, η ομάδα 

παιδιών με Ήπια Νοητική Αναπηρία και η ομάδα Τυπικής ανάπτυξης διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά στις μέσες τιμές τους σε στάθμη σημαντικότητας 0,05 με αρνητικό 

πρόσημο, δηλαδή η επίδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στη Φωνημική διάκριση ήταν 

υψηλότερη από αυτή των παιδιών με Ήπια Νοητική Αναπηρία (MD=-5,629*). 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξανά ανάλυση διακύμανσης (One-Way 

ANOVA), ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση του σκορ στο Τονικό και Ρυθμικό 

μέρος του PMMA και στο Σύνολο του PMMA ως προς την εκπαιδευτική ανάγκη των 

παιδιών (Ήπια Νοητική Αναπηρία, Μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα συμπεριφοράς, 

Τυπικής ανάπτυξης). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο η Ήπια Νοητική Αναπηρία και η 

Τυπική ανάπτυξη επιδρούν στατιστικά σημαντικά στο Ρυθμικό μέρος του PMMA ( 

F(3,90)=4,498, p=0,005) (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Π4). Αναλυτικότερα, η Ήπια Νοητική 

Αναπηρία και η Τυπική ανάπτυξη των παιδιών παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε στάθμη σημαντικότητας 0,05 ή 5% με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή τα παιδιά 

Τυπικής ανάπτυξης εμφάνισαν υψηλότερο σκορ στο Ρυθμικό μέρος του PMMA  σε 

σύγκριση με τα παιδιά με Ήπια Νοητική Αναπηρία (MD= -5,439*). Ωστόσο, δεν 

παρατηρείται σημαντική επίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών αναγκών και των υπόλοιπων 

εξαρτημένων μεταβλητών (Τονικό μέρος – Σύνολο PMMA). 

Έπειτα, ακολούθησε μία ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (two-way 

ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή τη Φωνημική διάκριση και ανεξάρτητες μεταβλητές 

το φύλο και την εκπαιδευτική ανάγκη των παιδιών, χωρισμένη σε δύο κατηγορίες 

(Τυπικής – Ειδικής). Διαπιστώθηκε ότι το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

παράγοντας επίδρασης της επίδοσης των παιδιών στη Φωνημική διάκριση ( F(1,90=0,925, 

df=1, p=0,339), ενώ η ανεξάρτητη μεταβλητή εκπαιδευτική ανάγκη αλληλεπιδρά 

σημαντικά στην επίδοση της Φωνημικής διάκρισης ( F(1,90)=26,381, df=1, 
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p=0,000<0,05). Το σημαντικότερο εύρημα της συγκεκριμένης ανάλυσης διακύμανσης 

είναι ότι υπάρχει αλληλεπίδραση φύλου και εκπαιδευτικής ανάγκης, τα οποία αποτελούν 

στατιστικά σημαντικό παράγοντα επίδρασης για τη Φωνημική διάκριση F(1,90)=8,4, df=1, 

(p=0,005<0,05) (βλ. Παράρτημα, Πίνακα Π6). Πιο αναλυτικά, η επίδοση των κοριτσιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Φωνημική διάκριση (M=25,944) διαφέρει 

σημαντικά από αυτή των κοριτσιών Τυπικής ανάπτυξης (M=31,654), ενώ δε βρέθηκαν 

αντίστοιχες στατιστικά σημαντικές διαφορές στα αγόρια (βλ. Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8  Επίδραση φύλου-εκπαιδευτικής ανάγκης στη φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω 

Φύλο * Εκπαιδευτική ανάγκη 

Φύλο Εκπαιδευτική ανάγκη Μέσος όρος 

Αγόρι 
Ειδικής 28,687 

Τυπικής 30,278 

Κορίτσι 
Ειδικής 25,944 

Τυπικής 31,654 

 

Σε επόμενη ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (two-way ANOVA) με 

εξαρτημένη μεταβλητή το Ρυθμικό μέρος και ανεξάρτητες το φύλο και την εκπαιδευτική 

ανάγκη των παιδιών, χωρισμένη σε δύο κατηγορίες (Τυπικής – Ειδικής), ελέγχθηκε εάν το 

σκορ στο Ρυθμικό μέρος διαφοροποιείται ως προς τις παραπάνω δύο μεταβλητές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν και πάλι ότι το φύλο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίδρασης 

για το Ρυθμικό μέρος (F(1,90)=0,030, df=1, p=0,863> 0,05), σε αντίθεση με την 

εκπαιδευτική ανάγκη, η οποία αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα επίδρασης με 

F(1,90)=10,253, df=1, p=0,002 (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Π8). Όπως διαπιστώθηκε, η 

επίδοση των κοριτσιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Ρυθμικό μέρος (Μ = 22,531) 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά από εκείνη των κοριτσιών Τυπικής ανάπτυξης (Μ= 

29,308) (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Π9). 

 Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο αναλύσεις διακύμανσης δύο παραγόντων 

(two-way ANOVA). Η πρώτη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή το Τονικό μέρος και 

ανεξάρτητες το φύλο και την εκπαιδευτική ανάγκη των παιδιών (Τυπικής – Ειδικής) και η 

δεύτερη ανάλυση με εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό σκορ του PMMA και 
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ανεξάρτητες το φύλο και την εκπαιδευτική ανάγκη. Όπως διαπιστώθηκε από τις 

συγκεκριμένες αναλύσεις, δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική επίδραση ούτε και 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών.  
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Κεφάλαιο 6 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

6.1.  Συζήτηση 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης 

ανάμεσα στη φωνημική διάκριση και τη μουσική ακουστικότητα σε παιδιά νηπιακής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ήπια 

Νοητική αναπηρία, Μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς). 

Το πρώτο ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε τη διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ της μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής διάκρισης στο σύνολο του 

δείγματος. Η βασικότερη διαπίστωση της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση της 

φωνημικής διάκρισης και της μουσικής ακουστικότητας στο συνολικό πληθυσμό που 

συμμετείχε στην έρευνα. Ειδικότερα, εντοπίστηκε μέτρια συσχέτιση μεταξύ της 

Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του τεστ μουσικής ακουστικότητας PMMA, καθώς 

και μεταξύ του Λ-α-Τ-ω και του τονικού και ρυθμικού μέρους του PMMA. Συνεπώς, 

φαίνεται ότι η τονική και η ρυθμική μουσική ακουστικότητα είναι ικανές να συμβάλουν 

και να επηρεάσουν τη φωνημική επίγνωση των παιδιών. Το πόρισμα αυτό της σχέσης 

ανάμεσα στη φωνημική διάκριση και την τονική μουσική ακουστικότητα των παιδιών 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας συμπίπτει με προγενέστερες μελέτες 

παγκοσμίως με ανάλογο συμπέρασμα (Anvari, Trainor, Woodside & Levy, 2002· 

Peynircioglu, Durgunoglu & Oney-Kusefoglu, 2002· Lamb & Gregory, 1993· Cardillo, 

2008), οι οποίες διατύπωσαν την άποψη ότι η φωνολογική ενημερότητα των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να επηρεαστεί από την τονική μουσική ακουστικότητα. 

Επιπρόσθετα, η σχέση της Ρυθμικής μουσικής ακουστικότητας με τη Φωνημική διάκριση 

στο συνολικό πληθυσμό του δείγματος που εντοπίστηκε στην παρούσα έρευνα συμπίπτει 

με παρόμοιες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, στις οποίες 

υποστηρίζεται ότι η ρυθμική μουσική ακουστικότητα μπορεί να συμβάλει έως ένα βαθμό 

στη φωνολογική ενημερότητα των παιδιών (Cardillo, 2008· David, Wade-Woolley, Kirby 

& Smithrim, 2007). Τέλος, η συσχέτιση της μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής 

διάκρισης που βρέθηκε, συμφωνεί με τα ευρήματα και άλλων ερευνητών (Cardillo, 2008· 

Pei, Wu, Xiang & Qian, 2016), οι οποίοι έχουν υποστηρίξει τη σύνδεση της μουσικής 

ακουστικότητας με τη φωνολογική ενημερότητα. 
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Με το δεύτερο ερώτημα διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στη μουσική 

ακουστικότητα και στη φωνημική διάκριση σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και σε παιδιά με 

Ήπια Νοητική αναπηρία, Μαθησιακές δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς. 

Αναφορικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε μικρή συσχέτιση της 

φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και της ρυθμικής ακουστικότητας καθώς και μέτρια 

συσχέτιση της φωνημικής διάκρισης με την τονική ακουστικότητα και με το σύνολο του 

PMMA. η διαπίστωση αυτή για τη σύνδεση της φωνημικής διάκρισης και της τονικής 

ακουστικότητας στον τυπικό πληθυσμό ταυτίζεται με το συμπέρασμα στο οποίο 

κατέληξαν μέσα από την έρευνα τους η Forgeard και οι συνεργάτες της (2008), όπου 

εντοπίστηκε σχέση μεταξύ της φωνολογικής ενημερότητας και της τονικότητας σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης.  

Όσον αφορά στα παιδιά με Ήπια Νοητική αναπηρία, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο Λ-α-Τ-ω και στο τεστ μουσικής ακουστικότητας 

PMMA. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, στην Ήπια Νοητική αναπηρία η 

μουσική ακουστικότητα (τονική – ρυθμική) δε σχετίζεται με τη Φωνημική διάκριση. 

Ωστόσο, στους μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες εμφανίστηκαν μέτριες 

συσχετίσεις μεταξύ του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (τονικού – συνολικού), ενώ δεν 

εντοπίστηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του Λ-α-Τ-ω και του 

ρυθμικού PMMA στο δείγμα αυτό. Συνεπώς, στις Μαθησιακές δυσκολίες η τονική 

ακουστικότητα αλλά και το σύνολο του PMMA φαίνεται πως ακούν επίδραση στη 

Φωνημική διάκριση των παιδιών. Η Forgeard και οι συνεργάτες της (2008), μέσα από τη 

μελέτη τους σε παιδιά με δυσλεξία, εντόπισαν τα ελλείμματα τους τόσο στην τονική – 

μελωδική όσο και στη ρυθμική μουσική διάκριση και κατέληξαν σε παρόμοιες 

διαπιστώσεις με αυτές της παρούσας έρευνας. Υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητες μουσικής 

διάκρισης (τονικά – ρυθμικά) στα παιδιά με δυσλεξία αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα 

της φωνημικής επίγνωσης, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αναγνωστική τους 

ικανότητα. 

Φαίνεται πως τόσο το ρυθμικό και τονικό μέρος όσο και το σύνολο του PMMA 

σχετίζονται με τη φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω στους μαθητές με προβλήματα 

συμπεριφοράς, εμφανίζοντας εξαιρετικά δυνατή σχέση. Η ρυθμική και τονική 

ακουστικότητα, όπως φαίνεται, είναι δυνατόν να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη 

φωνημική διάκριση των παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με προβλήματα συμπεριφοράς. Η 
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μουσική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς 

έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα μέσο με τη βοήθεια του οποίου ενισχύονται θετικές 

συμπεριφορές ή μειώνονται αρνητικές συμπεριφορές (Greenwalt, 1978· Soraci, Deckner, 

McDaniel & Blanton, 1982). 

Στο τρίτο ερώτημα ερευνήθηκε εάν το φύλο του παιδιού επιδρά ή όχι στη μουσική 

ακουστικότητα και στη φωνημική διάκριση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ του φύλου και των 

επιδόσεων των παιδιών του συνολικού δείγματος στο τεστ φωνημικής διάκρισης και στο 

τεστ μουσικής ακουστικότητας (τονικό – ρυθμικό). Για το λόγο αυτό, το φύλο φαίνεται ότι 

δεν επηρεάζει τη Φωνημική διάκριση και τη μουσική ακουστικότητα στον πληθυσμό 

γενικά. Παρόλα αυτά, αξιοσημείωτη θεωρείται η διαπίστωση της ύπαρξης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του φύλο και της εκπαιδευτικής ανάγκης. Αναλυτικότερα, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εκπαιδευτική ανάγκη των μαθητών επιδρά εντονότερα 

στις επιδόσεις των κοριτσιών σε σύγκριση με τα αγόρια στη φωνημική διάκριση καθώς 

και στις επιδόσεις των κοριτσιών στη ρυθμική διάκριση. Συνεπώς, το εύρημα αυτό χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης. 

Στο τέταρτο ερώτημα διερευνήθηκαν οι πιθανές διαφορές στη φωνημική διάκριση 

και στη μουσικής ακουστικότητα (τονική – ρυθμική) ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών 

του δείγματος (τυπικής ανάπτυξης – ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Διαπιστώθηκε ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά στις επιδόσεις τους στη Φωνημική διάκριση και στη Ρυθμική 

μουσική ακουστικότητα. Σε ανάλογο συμπέρασμα κατέληξε και παλαιότερη έρευνα 

(Hämäläinen et al., 2009) σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και σε συνομηλίκους τους 

τυπικής ανάπτυξης, που υποστηρίζει ότι οι δύο ομάδες παιδιών παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφορές ως προς τη διάκριση του φωνήματος. 

Όσον αφορά στη σχέση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με τη Φωνημική 

διάκριση και τη μουσική ακουστικότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ήπια Νοητική 

αναπηρία ασκεί επίδραση στη ρυθμική ακουστικότητα. Ακόμη, τόσο οι Μαθησιακές 

δυσκολίες όσο και η Ήπια Νοητική αναπηρία επιδρούν στη Φωνημική διάκριση. Εξαίρεση 

αποτελεί η τονική μουσική ακουστικότητα, η οποία όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα 

δε δέχεται αλληλεπίδραση από καμία εκπαιδευτική ανάγκη. 
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Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με Ήπια Νοητική Αναπηρία και Μαθησιακές 

δυσκολίες δε διαφέρουν σημαντικά στη φωνημική διάκριση και στη μουσική 

ακουστικότητα τους. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο περιορισμένο δείγμα που 

περιελάμβανε η κάθε κατηγορία (Ήπια ΝΑ – 13 παιδιά, Μαθησιακές δυσκολίες – 24 

παιδιά). 

Η μουσική εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, 

ενισχύει την ικανότητα ακουστικής διάκρισης, το οποίο με τη σειρά του επιδρά θετικά 

στην ανάπτυξη των φωνητικών δεξιοτήτων (Kelstrom, 1998). Επιπλέον, απαραίτητη 

προϋπόθεση της αναγνωστικής δεξιότητας αποτελεί η ύπαρξη φωνολογικής διάκρισης. 

Μέσω της μουσικής ακρόασης εξασκείται η ακουστική ευαισθησία, η οποία θεωρείται 

υπεύθυνη τόσο για τη διάκριση μουσικών ήχων όσο και για τη φωνολογική διάκριση 

(Butzlaff, 2000).Συνεπώς, θα ήταν ωφέλιμο για το άτομο να αποκτήσει η μουσική μία 

σημαντική θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, καθότι φαίνεται ότι επιδρά στην 

ακαδημαϊκή επίδοση και συνεισφέρει στην εκπαίδευση των μαθητών (Kelstrom, 1998). 

Συμπερασματικά, η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα καταλήγει στη στενή 

σχέση τόσο της τονικής όσο και της ρυθμικής μουσικής ακουστικότητας με τη φωνημική 

διάκριση στον τυπικό πληθυσμό αλλά και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήματα συμπεριφοράς, επιβεβαιώνοντας τις μέχρι σήμερα έρευνες, οι οποίες στην 

πλειοψηφία τους υποστηρίζουν τη σύνδεση της μουσικής με την ανάγνωση και γενικότερα 

με τη γλώσσα τόσο στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

6.2.  Περιορισμοί της έρευνας 

Ωστόσο, οφείλουν να αναφερθούν και οι περιορισμοί της έρευνας, οι οποίοι 

εμπόδισαν την καλύτερη διεκπεραίωση της. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν και τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα είναι προτιμότερο να γίνουν 

αποδεκτά αλλά με κάποια επιφυλακτικότητα, λόγω των περιορισμών της. Ειδικότερα, ο 

πρώτος βασικός περιορισμός είναι ο μικρός αριθμός του δείγματος για δύο κατηγορίες 

εκπαιδευτικών αναγκών ξεχωριστά, καθώς στην Ήπια Νοητική Αναπηρία 

περιλαμβάνονταν 13 παιδιά και στα προβλήματα συμπεριφοράς 8 παιδιά. Το γεγονός αυτό 

μας εμποδίζει να διατυπώσουμε απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα, ενώ ακόμη, δεν 

επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας για τον ευρύτερο πληθυσμό που 



58 
 

ανήκει σε αυτές τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο περιορισμένος αριθμός του δείγματος στις 

συγκεκριμένες ομάδες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προέκυψε εξαιτίας της τήρησης 

των ορίων του τεστ μουσικής ακουστικότητας του Gordon όσον αφορά το προβλεπόμενο 

όριο ηλικίας των συμμετεχόντων. Επιπλέον, σημαντικός περιορισμός αποτελεί και ο 

χαμηλός δείκτης αξιοπιστίας του ρυθμικού μέρους του τεστ «Στοιχειώδεις Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας», όπως προκύπτει από τη στάθμιση του τεστ μουσικής 

ακουστικότητας του Gordon σε πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης στην Ελλάδα (Στάμου, 

Schmidt & Humphreys, 2006). Τέλος, στην ηλικιακή ομάδα του Νηπιαγωγείου και της Α΄ 

Δημοτικού ο αριθμός του δείγματος ήταν μικρός, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να 

γενικεύσουμε τα συμπεράσματα για το συνολικό πληθυσμό αυτών των δύο ηλικιακών 

ομάδων. 

 

6.3.  Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς που διατυπώθηκαν σε 

συνδυασμό με τα κενά που παρουσιάζονται μέσα από τη βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο 

θέμα τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, κρίνεται σκόπιμο να 

υλοποιηθούν στο μέλλον ορισμένες σχετικές μελέτες. Πρωτίστως, θα ήταν χρήσιμο και θα 

είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να διενεργηθεί σε επανάληψη η παρούσα έρευνα με 

μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων τόσο τυπικής ανάπτυξης όσο και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες από όλη την Ελλάδα, ώστε να γίνει σύγκριση των ευρημάτων τους, 

αλλά και να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό εις βάθος η φωνημική διάκριση και η 

σχέση της με τη μουσική ακουστικότητα. 

Συγχρόνως, η διαπίστωση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης μεταξύ κοριτσιών και 

εκπαιδευτικής ανάγκης θα μπορούσε να σταθεί αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση στο 

μέλλον. Ειδικότερα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η μουσική ακουστικότητα και η 

φωνημική διάκριση κοριτσιών τυπικής ανάπτυξης, με μαθησιακές δυσκολίες, με ήπια 

νοητική αναπηρία και με προβλήματα συμπεριφοράς και η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών αυτών. 

Παράλληλα, η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να διεξαχθεί με την προσθήκη 

περισσότερων δοκιμασιών πάνω στις μεταβλητές που εξετάστηκαν εδώ, είτε στη 

φωνημική διάκριση είτε πιο γενικά φωνολογική ενημερότητα, ώστε να συγκριθούν στη 

συνέχεια με τη μουσική ακουστικότητα. 
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Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τη μουσική προέλευση της γλώσσας θα ήταν 

ενδιαφέρον να διενεργηθεί έρευνα, η οποία να περιλαμβάνει την υλοποίηση μουσικού 

προγράμματος, το οποία θα στοχεύει στην ανάπτυξη της μουσικής ακουστικότητας των 

συμμετεχόντων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από αξιολόγηση κατά την έναρξη 

και κατά τη λήξη του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν αξιόλογες πληροφορίες 

για τη σχέση και την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης και της μουσικής 

ακουστικότητας στη φωνημική διάκριση και γενικότερα στη φωνολογική ενημερότητα και 

στη διαδικασία της ανάγνωσης πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες μελέτες αλλά να 

εφαρμοστούν και νέες πιο διευρυμένες ώστε να αφυπνίσουν και να ενημερώσουν τους 

εκπαιδευτικούς για τον καθοριστικό ρόλο της μουσικής, την εκπαιδευτική διάστασή της 

αλλά και για να κατοχυρωθεί η αξία της μουσικής στην εκπαίδευση της σημερινής εποχής. 

Τέλος, θα ήταν ωφέλιμη η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης 

στη διδακτική πράξη με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της σημασίας της μουσικής 

εκπαίδευσης εξίσου στη γενική παιδεία και στην ειδική αγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ευρήματα μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και τα ευρήματα της παρούσας 

έρευνας, αξίζει να σημειωθεί ότι η τριβή των παιδιών με τη μουσική και η ανάπτυξη της 

μουσικής τους ακουστικότητας θα ωφελήσει σημαντικά στη φωνημική τους διάκριση και 

στη φωνολογική τους ενημερότητα. Απόρροια του παραπάνω θα είναι η ενίσχυση της 

αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η 

φωνολογική ενημερότητα στην επίδοση των παιδιών στην αναγνωστική διαδικασία. 

Η συσχέτιση που προκύπτει μέσα από την επισκόπηση ερευνών μεταξύ της 

μουσικής και της μάθησης κρίνεται σκόπιμο αξιοποιηθεί ενεργά προκειμένου να 

συνεισφέρει στην εκπαίδευση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η μουσική εκπαίδευση, με τη βοήθεια και άλλου είδους 

παρεμβάσεων, είναι ικανή να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στην κατάκτηση και 

βελτίωση της φωνολογικής ενημερότητας και γενικότερα της αναγνωστικής ικανότητας. 

Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο απουσιάζουν ανάλογες έρευνες που να στηρίζονται 

στη μουσική και στο ρόλο της στον ακαδημαϊκό τομέα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, θεωρείται απαραίτητο 

πρωτίστως να γίνει αποδεκτή η αξία της μουσικής και της εφαρμογής της στην εκπαίδευση 

και στην ειδική αγωγή, καθώς και η ανάγκη για σχεδιασμό και υλοποίηση μουσικών 
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προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ακαδημαϊκό πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση της 

φωνολογικής ενημερότητας και γενικότερα της αναγνωστικής διαδικασίας. 

Επιπροσθέτως, απαιτείται έντονη και ενεργή συνεργασία των δασκάλων και 

νηπιαγωγών με τους εκπαιδευτικούς μουσικής με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό και τη 

δημιουργία μουσικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες 

των παιδιών ώστε να συνεισφέρουν στη βελτίωση της φωνολογικής τους ενημερότητας 

και της αναγνωστικής τους ικανότητας. 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 1  Συσχετίσεις μεταξύ της Φωνημικής διάκρισης του Λ-α-Τ-ω και του PMMA (Τονικό – Ρυθμικό – 

Συνολικό) στην Ήπια Νοητική Αναπηρία 

Σύνολο 

Φωνημικής 
 ,533 ,449 ,504 

Ρυθμικό   ,821** ,932** 

Τονικό    ,972** 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01 (2-tailed) 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 (2-tailed) 

 

 

 
Πίνακας 2  Έλεγχος κανονικότητας τιμών (Ν=94) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
TOTAL 

FONIMIKI RYTHMIC TONAL 

TOTAL 

RYT.TON. 

N 44 44 44 44 

Normal Parameters
a,b

 Mean 31,09 27,98 29,68 57,66 

Std. Deviation 3,002 5,196 7,021 11,121 

Most Extreme Differences Absolute ,164 ,174 ,120 ,126 

Positive ,121 ,078 ,092 ,126 

Negative -,164 -,174 -,120 -,103 

Test Statistic ,164 ,174 ,120 ,126 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004
c
 ,002

c
 ,120

c
 ,079

c
 

a. Οι τιμές κατανέμονται κανονικά 

b. Υπολογίζονται από τα δεδομένα. 

. 

 

 

 

 
Πίνακας 3  Αποτελέσματα one-way ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή τη φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω και 

ανεξάρτητη την κατηγορία εκπαιδευτικές ανάγκες 

ANOVA 

TOTAL FONIMIKI   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 357,330 3 119,110 10,470 ,000 

Within Groups 1023,915 90 11,377   
Total 1381,245 93    
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Πίνακας 4  Αποτελέσματα one-way ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το ρυθμικό μέρος του PMMA και 

ανεξάρτητη την κατηγορία εκπαιδευτικές ανάγκες 

ANOVA 

RYTHMIC   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 388,833 3 129,611 4,498 ,005 

Within Groups 2593,635 90 28,818   
Total 2982,468 93    

 

 

 
Πίνακας 5  Αποτελέσματα one-way ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή το τονικό μέρος του PMMA και 

ανεξάρτητη την κατηγορία εκπαιδευτικές ανάγκες 

ANOVA 

TONAL   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 112,816 3 37,605 ,838 ,476 

Within Groups 4036,386 90 44,849   
Total 4149,202 93    

 

 

 
Πίνακας Π6 Αποτελέσματα two-way ANOVA με εξαρτημένη μεταβλητή τη φωνημική διάκριση του Λ-α-Τ-ω και 

ανεξάρτητες την αλληλεπίδραση φύλου-εκπαιδευτικής ανάγκης 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TOTAL FONIMIKI   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 375,930
a
 3 125,310 11,218 ,000 

Intercept 75140,285 1 75140,285 6726,871 ,000 

Gender 10,334 1 10,334 ,925 ,339 

SEN_R 294,683 1 294,683 26,381 ,000 

Gender * SEN_R 93,833 1 93,833 8,400 ,005 

Error 1005,315 90 11,170   
Total 82009,000 94    
Corrected Total 1381,245 93    
a. R Squared = ,272 (Adjusted R Squared = ,248) 

 


