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Περύληψη 
 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα αληίιεςεο 

ηεο κνπζηθήο θαη κέζσ ηεθκεξίσλ παξνπζηάδνπλ αλεπαξθή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίιεςε κέζα απφ ηε κνπζηθή. Όκσο, δελ βξέζεθαλ παξφκνηεο πιεξνθνξίεο γηα 

άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

κειεηεζεί εάλ παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ή αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηε κνπζηθή, ζε πνην βαζκφ θαη αλ 

ε κνπζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάθξηζε κέζα απφ 

ηε κνπζηθή. 

Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε φια ηα 

ζρνιεία ηεο Κξήηεο γηα καζεηέο κε πηζηνπνηεκέλε ηαηξηθά απψιεηα αθνήο θαη ρξήζε 

θάπνηνπ ηχπνπ βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο. Σν δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε ήηαλ 

14 καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη 14 καζεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, ειηθίαο 6 έσο 17 εηψλ. Κάζε παηδί έπξεπε λα 

αθνχζεη έμη δηαθνξεηηθά κνπζηθά απνζπάζκαηα ηα νπνία «εθπξνζσπνχζαλ» 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηξία δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, ηελ θιαζζηθή 

κνπζηθή, ην ηξαγνχδη θαη ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. Έπεηηα, δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ αλαγλψξηζαλ ζε έλα εηδηθά 

δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην. 

 Σα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ κέζσ αλάιπζεο x2 (chi-square). Ζ πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε πσο αλαγλψξηζε ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηα κνπζηθά 

απνζπάζκαηα. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κνπζηθήο αλάκεζα ζην 
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θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη ζην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Δπίζεο, ε κνπζηθή εθπαίδεπζε 

ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά 

απνζπάζκαηα ήηαλ θαη απηή κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 ε απηή ηελ έξεπλα δελ βξέζεθε ζεκαληηθή αλεπάξθεηα ζηελ αλαγλψξηζε 

ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηε κνπζηθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καηαιεθηηθά,  δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα ή αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: θνριηαθφ εκθχηεπκα, αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, κνπζηθή, 

ζπλαηζζήκαηα  
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Abstract 

Previous studies have shown that both children and adults using cochlear 

implants present a limited ability in the perception of music through exhibiting 

insufficient perception of musical emotions. Such data was not found concerning 

users of hearing aids. Our purpose was to investigate whether basic musical emotions 

are recognized from children using cochlear implants or hearing aids and to which 

extent, among different types of music, and whether musical training affects the 

recognition of musical emotions in the hearing impaired. 

All schools in the island of Crete were contacted and students with medically 

proven hearing loss were identified from their archives. A number of 14 students 

using cochlear implants and 14 using hearing aids participated, aged from 6 to 17 

years old. Each participant was required to listen to six different musical excerpts that 

elicited different emotions from three different music types, namely classical, song 

and electronic music. They were then asked to record their evoked emotions on a 

specifically designed questionnaire.  

The resulting data was analyzed using chi-square analysis. Musical emotions 

were correctly recognized by the majority of participants.  The results showed no 

statistically significant difference in the perception of emotions per aid type. Musical 

training in relation to types of music was found to be statistically insignificant as well.  

No significant impairment of musical emotion recognition was found among 

hearing impaired students. There was no significant difference between students using 

cochlear implants or hearing aids in the recognition of musical emotion among the 

three different types of music. 

Keywords:  cochlear implant, hearing aid, music, emotions 
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Πρόλογος  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηά ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα 

θαη αθνπζηηθφ βαξεθνίαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηε 

κνπζηθή, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Δηδηθή αγσγή, εθπαίδεπζε θαη απνθαηάζηαζε» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ε 

πνιχρξνλε ελαζρφιεζε κνπ κε ηελ κνπζηθή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ελδηαθέξνπζα 

έξεπλα πνπ δηάβαζα γηα ηελ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο. Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κνπζηθήο θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ αθφκα θαη αλ 

ρξεζηκνπνηεί αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ή θνριηαθφ εκθχηεπκα. 

Ζ έξεπλα δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ άδεηα απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ην νπνίν ρνξήγεζε ηελ έγθξηζε δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο. 

ην ζεκείν απηφ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ θ Καξηαζίδνπ 

Λεπθνζέα, ε νπνία αλέιαβε ηελ επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, κε ηελ 

πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηεο, ηε ζηήξημε πνπ κνπ πξφζθεξε θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο 

ρξήζηκεο ππνδείμεηο ηεο ψζηε λα επηηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηήλ ηελ 

έξεπλα. Δπραξηζηψ ζεξκά θαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έδσζαλ ηελ 

έγθξηζή ηνπο, δηφηη ρσξίο απηνχο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ θαη 

ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ φζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηνπ βηβιίνπ απηνχ. 
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Διζαγωγή  

 

Ζ κνπζηθή είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο ηέρλεο, πνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεη 

ηαπηφρξνλα ηελ έλλνηα ηνπ απφιπηα αθεξεκέλνπ θαη ηνπ βαζχ ζπλαηζζήκαηνο. Γελ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξηζηά ηίπνηα ην ζπγθεθξηκέλν ή ην εμσηεξηθφ, έρεη φκσο 

κία κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα εθθξάδεη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

(Sacks, 2007). H κνπζηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη λα 

ζπκβάιεη   ζηελ πλεπκαηηθή πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη ηε κνλαδηθή ηδηφηεηα λα είλαη 

ην πην επηζπκεηφ κέζν νξγαλσκέλεο αηζζεηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη άλζξσπνη ζε φινλ 

ηνλ θφζκν αληαπνθξίλνληαη ζην άθνπζκα ηεο κνπζηθήο θαη βξίζθνπλ ηθαλνπνίεζε 

θαη λφεκα κέζσ ηεο επαθήο ηνπο καδί ηεο θαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο, ηδίσο, πνπ 

βηψλνπλ, παξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο ζηηο κνπζηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

επαηζζεζίεο ηνπ θαζελφο (Παπαδαξήο, 1991).  

Οη επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη επξέσο 

απνδεθηέο θαη γη’ απηφ ην ιφγν έρεη εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο 

κάζεκα βάζεη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη σο επηπξφζζεην βνεζεηηθφ 

πιηθφ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Μία απφ ηηο θαίξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κνπζηθήο, φπσο αλαθέξεηαη ζην «Πξφγξακκα ζπνπδψλ κνπζηθήο αγσγήο» είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο εθθξαζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

χκθσλα κε επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ αλαδεηθλχεηαη πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ επεξεάδεηαη απφ ηα δηάθνξα κνπζηθά 

εθθξαζηηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ην ηέκπν, ε έληαζε, ν ξπζκφο θαη ε ηξνπηθφηεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη πσο ν κείδσλ ηξφπνο ζπλδέεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ραξάο ελψ ν ειάζζσλ ηξφπνο κε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο (Gregory, Worrall & 

Sarge, 1996).ηελ έξεπλα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, 
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θαηαδεηθλχεηαη ν κείδσλ ηξφπνο , αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε ησλ 

παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ζηα αθνπζηηθά 

θνκκάηηα πνπ πεξηθιείνπλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο .  

Οη δηαρσξηζκνί ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ραξάο θαη ιχπεο, 

βαζίδνληαη ζηελ ξπζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ άξζξσζε ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. 

Ζ πςειή ξπζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην staccato νδεγνχλ ζην αίζζεκα 

ηεο ραξάο, ζε αληίζεζε κε ηε ρακειή ξπζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην legato ηα νπνία 

νδεγνχλ ζην αίζζεκα ηεο ιχπεο (Kratus, 1993). Απφ ηα απνηειέζκαηα πνηθίισλ 

εξεπλψλ θαίλεηαη φηη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία είλαη ηθαλά λα δηαθξίλνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Γηαθνξεηηθφ ,φκσο, ηξφπν αληίιεςεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηελ κνπζηθή παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο κε πξνβιήκαηα αθνήο θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ κε ζηαηηζηηθή 

επηηπρία θαη ηα δχν ζπλαηζζήκαηα αιιά κε κεγαιχηεξε δπζθνιία.  

ε εξεπλά  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παηδηά ειηθίαο 6-14 εηψλ, ε Darrow 

(2006) κειέηεζε ηε δηαθνξά αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε κνπζηθή 

αλάκεζα ζε παηδηά κε αθνή θαη ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

κε πξνβιήκαηα αθνήο είραλ απφ κέηξηα έσο θαη ζνβαξή απψιεηα αθνήο. Ζ δνθηκαζία 

πεξηειάκβαλε 12 κνπζηθά θνκκάηηα ηαηληψλ θαη δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

αλαγλσξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αθνχνληα παηδηά 

θαη ζε εθείλα κε πξνβιήκαηα αθνήο. Δπίζεο, επηζεκάλζεθε ζπκπεξαζκαηηθά πσο ηα 

κνπζηθά ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ πην εχθνια ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο είλαη νη ζηίρνη, ν ηφλνο θαη ν ξπζκφο.  
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ηε ζπλέρεηα, πην πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ παξνπζηάζεη φηη ε αληίιεςε θαη ε 

επραξίζηεζε ηεο κνπζηθήο πνηθίιεη αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θψθσζεο, 

κε ηε ρξήζε θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο είηε αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο. ε πεξηπηψζεηο 

,ινηπφλ, παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο ηα θξηηήξηα ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο 

δηαθνξνπνηνχληαη. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο, ε 

πξφζιεςε αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδεηαη αλεπαξθήο γηα ηνπο ζχλζεηνπο 

κνπζηθνχο ήρνπο. πλήζσο νη ρξήζηεο θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο παξνπζηάδνπλ 

ρακειή κνπζηθή αληηιεπηηθφηεηα, ελψ αμηνζεκείσην είλαη πσο θάπνηεο θνξέο ε 

κνπζηθή γίλεηαη πεξηζζφηεξν δπζάξεζηε κε ην θνριηαθφ εκθχηεπκα παξά πξηλ απφ 

ηελ ρξήζε ηνπ (Koelscha, Wittfothc, Wolfa, Mu¨llerd & Hahne, 2003). 

Δπηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ ξπζκφ κε 

παξφκνην ηξφπν πνπ ηνλ αληηιακβάλνληαη νη αθνχνληεο. εκαληηθέο δπζθνιίεο φκσο, 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ αληίιεςε ηεο κεισδίαο, ζην ηέκπν θαη ζην χςνο, εηδηθφηεξα 

φηαλ δελ ππάξρεη θσλεηηθή ζπλνδεία (Migirov, Kronenberg & Henkin, 2009). 

Σνλίδεηαη φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ε ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ 

ηε κνπζηθή ησλ παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα δελ δηέθεξε απφ απηή ησλ παηδηψλ 

κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηθαλνπνηεηηθή, ηδίσο 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο.  

Ζ κνπζηθή ραξαθηεξίδεηαη σο ε γιψζζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Αθφκα θαη γηα 

ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ θάηη ην δηαθνξεηηθφ θαη δελ 

έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, απιά απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο 

(Καξηαζίδνπ, 2004) .Δξεπλεηέο έρνπλ δειψζεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηε 

κνπζηθή είλαη κία ζπκπεξηθνξά πνπ καζαίλεηαη θαη βαζίδεηαη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Έηζη, ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο πξέπεη λα κάζνπλ κέζα απφ 
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πνηθίιεο εκπεηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππνιεηκκαηηθή αθνή γηα λα εξκελεχνπλ 

ήρνπο. 

Ζ έξεπλα απηή έρεη σο ζηφρν λα ειέγμεη ζε πνην είδνο ηεο κνπζηθήο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο είλαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηά απφ παηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα αιιά θαη αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Ζ αλαγλψξηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζα δηεξεπλεζεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, ζε έλα 

νξρεζηξηθφ θνκκάηη, ζε έλα κνπζηθφ θνκκάηη κε ηξαγνχδη θαη ηέινο ζε έλα κνπζηθφ 

θνκκάηη ειεθηξνληθήο κνπζηθήο φπνπ ν ήρνο δελ είλαη πξαγκαηηθφο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλ ε 

αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο είλαη αληηιεπηή ζε (i) 

νξρεζηηθφ θνκκάηη, (ii) ζε κνπζηθφ θνκκάηη κε ηξαγνχδη, (iii) ζηελ ειεθηξνληθή 

κνπζηθή. Δπίζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ζρεηηθά κε ην αξρηθφ εξψηεκα ηεο 

χπαξμεο, ή κε, δηαθνξάο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, αλάκεζα ζηα παηδηά 

πνπ έρνπλ ιάβεη κνπζηθή εθπαίδεπζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ. Σέινο, ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη ζε 

εθείλα κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο.  
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Κεθάλαιο 1: Θεωρηηικό Πλαίζιο 

 

1.1 Μουςικό και Συναύςθημα 

Ζ κνπζηθή είλαη ίζσο ε κνλαδηθή απφ ηηο ηέρλεο πνπ κεηαδίδεη ή θαη εθθξάδεη 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε κεγαιχηεξε έληαζε θαη επθνιία. Ζ άπνςε απηή 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή. Ο Αξηζηνηέιεο ζηα 

«Πνιηηηθά» αλαθέξεη πσο ε ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο επηδξά ζηηο ςπρηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ αθξναηψλ θαη είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζνκνίσζε κε ηνλ έλα ή 

κε ηνλ άιιν ραξαθηήξα. Οη κνπζηθνί ηφλνη δηαθέξνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, ψζηε 

θαηά ηελ αθξφαζή ηνπο λα εκθαλίδνπκε δηαθφξσλ εηδψλ δηαζέζεηο θαη λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε δηαθνξεηηθά ζε θαζέλαλ απφ απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, 

αθνχγνληαο  έλα κνπζηθφ είδνο αηζζαλφκαζηε πεξηζζφηεξε ζπκπφληα θαη ζιίςε, ελψ 

αθνχγνληαο ηφλνπο θάπνηνπ άιινπ είδνπο πνπ είλαη ιηγφηεξν απζηεξνί, απαιχλεηαη ε 

δηάζεζή καο. Παξφκνηα άπνςε είρε εθθξάζεη ν Ηππνθξάηεο ζηελ αξραηφηεηα, ν 

νπνίνο ππνζηήξηδε φηη δηάθνξα κνπζηθά εξεζίζκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πνηθίιεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Γεσξγηάδε, 2015). 

ηε ζχγρξνλε επνρή, νη απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Ηππνθξάηε θαίλεηαη 

λα ππνζηεξίδνληαη ή αθφκα θαη λα επηβεβαηψλνληαη κέζα απφ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί. Τπάξρεη ινηπφλ, ε πεπνίζεζε φηη ε κνπζηθή θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ζηνπο αθξναηέο (Scherer & 

Zetner, 2001). Θεσξείηαη πσο ε κνπζηθή απνηειεί έλα ζχλζεην αθνπζηηθφ ζηνηρείν, 

ην νπνίν έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα κε ακεζφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα, γη’ απηφ κάιηζηα ζπλαληάηαη ζπρλά ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο 

σο ζπλδεηηθφο θξίθνο ζπλαηζζεκάησλ (Bhatava, Laukka & Letvin, 2014).  
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Ζ κνπζηθή έρεη αλαγλσξηζηεί ζαλ δηαδηθαζία πνπ ξπζκίδεη θαη πνιιέο θνξέο 

θαζνξίδεη ηελ δηάζεζε. Ζ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο είλαη κηα ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία 

ρεηξίδνληαη θαη αμηνπνηνχλ νη αθξναηέο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ 

ηελ δηάζεζή ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ε ςπραγσγία πνπ πξνζθέξεη 

είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ θαζέλα θαη ζεσξείηαη σο κηα πεγή πξνζσπηθήο αλαλέσζεο θαη 

αλάξξσζεο. Παξφιν πνπ απηέο νη δχν ηδηφηεηεο, ηεο αλαλέσζεο θαη ηεο αλάξξσζεο, 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, είλαη παξφκνηεο κεηαμχ ηνπο θαζψο ξπζκίδνπλ ηελ 

δηάζεζε, θαζνξίδνληαο ηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ 

επράξηζηεο δηαδηθαζίεο (Saarikallio & Erkkila, 2007).  

Σν είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ ζα αθνχζεη θάπνηνο δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

φηαλ αλαδεηάεη ζηήξηγκα ζηε κνπζηθή γηα λα βειηηψζεη ηε δηάζεζή ηνπ. Ζ κνπζηθή, 

ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο, έρεη ηελ θαζνιηθή ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί 

θαηαπξαυληηθά ζηνλ ςπρηθφ πφλν, εξεκψληαο ηελ ςπρή θαη κεηαδίδνληαο ζεηηθά 

ζήκαηα ζε απηήλ. Γηα ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε κνπζηθή ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

αλζξψπνπ, ε Πξίλνπ θαη ε Πνιπρξνληάδνπ (1989) αλαθέξνπλ κηα ζεκαληηθή 

ιεπηνκέξεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ 

ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ είλαη πην έληνλε φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

θακία επαθή κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη έλα άηνκν κε 

κνπζηθή θαιιηέξγεηα θαη γλψζε, αθφκα θαη γηα  ηελ ηερληθή ηεο κνπζηθήο, έρεη κηα 

πξνδηάζεζε απέλαληη ζε θάζε λέα αθξφαζε πνπ ηνλ θάλεη λα αλαπηχζζεη αληηζηάζεηο 

θαη λα κελ αθήλεηαη εχθνια ζηελ ζπγθηλεζηαθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, ζε αληίζεζε 

κε έλα άηνκν πνπ πζηεξεί κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη γη’ απηφ είλαη επθνιφηεξν λα 

εζηηάζεη ζηηο αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο επίδξαζε.  

Ζ κνπζηθή είλαη κηα κνξθή κε ιεθηηθήο έθθξαζεο θαη ε δχλακή ηεο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη βνεζάεη λα εθθξαζηνχλ φζα είλαη δχζθνιν ή αλέθηθην λα εηπσζνχλ 
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κε ιφγηα. Οη άλζξσπνη αληινχλ απφ ηε κνπζηθή κηα κνλαδηθή ηθαλνπνίεζε θαη νη 

αηζζεηηθέο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ εκπινπηίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δσή. 

Όπσο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Gardner, άηνκα κε βιάβε ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

πεξηγξάθνληαη σο άηνκα ζηεξεκέλα ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπγθηλήζεσλ. Απηά ηα 

άηνκα ζπάληα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ πξνο ηε κνπζηθή, δηφηη δείρλνπλ αδπλακία  

ζηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δηάζηαζε. Έηζη, 

θαηαιήγνπκε ζην φηη ε κνπζηθή εκπινπηίδεη ηνλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ 

αλζξψπνπ κε έλαλ ηξφπν δεκηνπξγηθφ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο κνπζηθήο γηα ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ ηνλίδεηαη απφ ηνλ Dalcroze, ν νπνίνο αλαθέξεη 

φηη ε κνπζηθή είλαη έλα αλζξψπηλν εξγαιείν γηα λα «κάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο». Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ 

ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ππνγξακκίδεηαη ε βαξπζήκαληε αμία ηεο κνπζηθήο 

ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ, ε Μνπζηθή Παηδαγσγηθή, σο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη αζρνιείηαη κε ηελ δηδαζθαιία θαη 

ηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο κέζν θαη φρη σο απηνζθνπφ 

(ηαχξνπ,2008).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, ην παηδαγσγηθφ 

έξγν ηνπ .γλσζηνχ ζπλζέηε θαη κνπζηθνπαηδαγσγνχ CarlOrff, ν νπνίνο βαζίζηεθε 

ζηελ πεπνίζεζε φηη δελ ππάξρεη παηδί κε έιιεηςε κνπζηθφηεηαο, θαη αλ ππάξρεη είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάλην. Ζ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κία 

ξπζκηζκέλε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη απφ ην ξπζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ιέμεηο. 

Απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Παπαδαξήο, 1991). Ζ κνπζηθή, ε θίλεζε, θαη ν ιφγνο 

δελ είλαη ρσξηζηέο "νληφηεηεο" µεηαμχ ηνπο, αιιά δηακνξθψλνπλ µηα ελφηεηα ηελ 
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νπνία ν Orff νλφµαζε ζηνηρεηψδε µνπζηθή. Όηαλ αλαθέξεηαη ζηε 

ζηνηρεηψδε(elemental) µνπζηθή, ελλνεί ηε µνπζηθή, ηε θίλεζε, ή ηελ νµηιία πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ παηδηά θαη πνπ δελ απαηηεί θαµία εηδηθή θαηάξηηζε, ή µε άιια 

ιφγηα, ηα πξάγµαηα πνπ ηα παηδηά θάλνπλ ρσξίο πξαγµαηηθά λα ην πνιπζθεθηνχλ, 

θαζψο θαη ηελ πξσηφγνλε µνπζηθή. Ζ έλσζε απηψλ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε 

ηε βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ. Τπελζπκίδεηαη πσο ε πξψηε ηζηνξηθά βεβαησκέλε 

ζπλάληεζε ηνπ ιφγνπ, ηεο µνπζηθήο θαη ηεο θίλεζεο ζπληειείηαη ζην αξραίν δξάµα 

θηάλνληαο ζε πςειφ θαιιηηερληθφ επίπεδν θη απνθηψληαο µεγάιε παηδαγσγηθή 

δχλαµε.  

ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε νη ηξεηο ηέρλεο ζπλδένληαη άξξεθηα. Ζ Σέρλε 

ησλ Μνπζψλ (Μνπζηθή), ήηαλ ε έλσζε ηξηψλ ζηνηρείσλ «Λφγνπ – Μέινπο – 

Όξρεζεο» ηα νπνία ζπλέδεε ν Ρπζµφο. Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ε µνπζηθή είλαη 

µηα βαζηά ζπµθσλία αλάµεζα ζηελ θίλεζε σο έθθξαζε ηνπ ζψµαηνο, ηελ νµηιία σο 

έθθξαζε ηεο ζθέςεο θαη ηνλ ήρν, σο έθθξαζε ηεο ςπρήο. Ζ άπνςε ηνπ Πιάησλα φηη 

ε µνπζηθή, ε ρνξεία (φξρεζε θαη σδή) θαη ε γπµλαζηηθή έρνπλ θνηλή θαηαγσγή 

απνδεηθλχεη φηη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηεο µνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο είλαη πνιχ 

παιηφηεξε θαη απνηέιεζε πεγή έµπλεπζεο γηα ηνλ Orff. Ο Orff ζεψξεζε φηη ν ξπζµφο 

είλαη ην ζαηαληθφηεξν µέξνο ηεο µνπζηθήο. Απηφ επεηδή ν ξπζµφο είλαη απηφ πνπ ε 

θίλεζε, ν ιφγνο, θαη ε µνπζηθή έρνπλ απφ θνηλνχ. Υξεζηµνπνηεί απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε επεηδή ζεσξείηαη φηη ηα παηδηά πξέπεη λα αηζζαλζνχλ θαη λα θηλεζνχλ 

πξνο ηε µνπζηθή πξνηνχ λα θιεζνχλ λα αληηιεθζνχλ γηα απηήλ. 

       Ο Orff ήηαλ ππέξµαρνο ηεο ηδέαο φηη ηα εμειηθηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ αηφµνπ. Απηφ είλαη 

γλσζηφ σο ε ζεσξία ηεο αλαθεθαιαίσζεο ή βηνγέλεζεο. Σν ζχζηεµα ηνπ Carl Orff 

βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε µνπζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην 
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ζρήµα ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ ηεο αλζξσπφηεηαο (OrffGertrud, 1980). Ζ ζεσξία 

απηή ππνζηεξίδεη φηη µέζσ ηνπ παηρληδηνχ ην παηδί «απειεπζεξψλεηαη» απφ ηα 

αξρηθά ζηάδηα θαη κεηαθηλείηαη ζε πςειφηεξα ζηάδηα µνπζηθήο αλάπηπμεο (Οrff, 

1978). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζηφρνο είλαη ε κειέηε ηεο κνπζηθήο αλαγλψξηζεο. 

Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ λα γίλεη ιφγνο γηα ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

αηφκνπ, θαη ηδίσο γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή νηθνδνκείηαη. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε 

θαη ε θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ αλάπηπμε. Απηφ πνπ δελ έρεη δηαιεπθαλζεί αθφκα είλαη αλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ελφο παηδηνχ. Γλσξίδνληαο φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα, εχινγα γελληέηαη ε απνξία αλ ηα 

παηδηά απφ ηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ ην ζπλαίζζεκα, αλ 

δειαδή ηα ζπλαηζζήκαηα πθίζηαληαη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο  ή έζησ ην πξψην 

δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν δήηεκα θαη γη απηφ ην 

ιφγν έρεη κειεηεζεί κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Πνιινί εξεπλεηέο γηα ηε 

κειέηε ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηε βξεθηθή ειηθία, βαζίζηεθαλ ζηνλ 

ηξφπν αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο θπζηνινγηθέο 

αληηδξάζεηο, ζηηο θηλεηηθέο αληηδξάζεηο, ζηελ πνηφηεηα ηεο θσλήο, ζηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Liang, Liu, Xu, Zhang, Li, Wang, and 

Wang, 2017· Barnard-Brak, Abby, Richman, Chesnut, 2016). Έρεη παξαηεξεζεί φηη 

έλα λενγέλλεην εκθαλίδεη πξψηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο κηα δπζθνξία θαη φηη 

απφ ηνλ ηξίην κήλα θαη έπεηηα, εκθαλίδεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο 

επραξίζηεζεο. Παξάιιειε, ζεσξείηαη φηη είλαη ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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Αλ ππνζέζνπκε φηη ην ζπλαίζζεκα είλαη κία κνξθή αληίδξαζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηηο εμειίμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφηε ην παηδί καδί κε ηηο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλεη θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ, καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη. Σα θξηηήξηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

πνιιά. εκαληηθφ παξάγνληα ζηελ έθθξαζε θαη αλαγλψξηζε ηνπο, απνηειεί ε 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αηφκνπ (Brechet, 2017). Σν πξφζσπν θαζξεπηίδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη ην άηνκν, απφ ηελ βξεθηθή έσο θαη ηελ ελήιηθε ειηθία ηνπ 

(Carbajal-Valenzuela, Santiago-Rodriguez, Quirarte & Harmony, 2016) . Όκσο, 

επηπξνζζέησο θαίξην  ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ν ήρνο, ε θσλεηηθή έθθξαζε. 

Ζ θσλή ρξσκαηίδεηαη αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεηαη  ηελ εθάζηνηε 

ζηηγκή. Γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε έληαζε ζε πεξηπηψζεηο 

ραξάο ή ζπκνχ θαη ρακειφηεξε ζε πεξηπηψζεηο ιχπεο ή απνγνήηεπζεο. Πέξα απφ ηελ 

έληαζε εμέρνπζα ζεκαζία έρεη θαη ε ρξνηά, αθνχ ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 10 

εηψλ θαη έπεηηα, είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα παξαηεξνχλ 

ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ αιιαγή ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ. Έλα παηδί έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηιεθζεί κέζα απφ ηε θσλή θάπνηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ηε 

ραξά, ηε ιχπε, ηελ αεδία θαη ην ζπκφ (Johnson, Emde, Schere & Klinnert, 1986).  

Χζηφζν, ην ζπλαίζζεκα δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο δηάζεζεο. Ζ δηάζεζε εκπεξηέρεη ην ζπλαίζζεκα, ην ρξσκαηίδεη θαη ην 

ραξαθηεξίδεη. Απνηειεί κηα πην γεληθή αληίδξαζε, ε νπνία δελ πξνέξρεηαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, νχηε εθδειψλεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε. Έρεη, 

επηπιένλ, κεγάιε δηάξθεηα θαη κηθξή έληαζε, ζε αληίζεζε κε ην ζπλαίζζεκα πνπ 

απνηειεί ε αληίδξαζε θάπνηνπ εξεζίζκαηνο, ην νπνίν (ζπλαίζζεκα) έρεη κεγάιε 

έληαζε θαη κηθξή δηάξθεηα (Juslin & Zentner, 2002).  
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ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πιαίζηα θξίλεηαη αλαγθαίν, ηα παηδηά λα κάζνπλ λα 

εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αθνχ πξψηα ηα δηεξεπλήζνπλ θαη ηα 

θαηαλνήζνπλ. Με ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηα παηδηά απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ θαζψο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ, πνπ ηα πεξηβάιιεη. Σα παηδηά πνπ έρνπλ αλαπηχμεη φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έρνπλ κάζεη λα ηηο ρεηξίδνληαη κε επηηπρία, 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη απνθηνχλ κε πεξηζζφηεξε 

επθνιία θαιχηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Gottoman,2000). 

Έλαο ηξφπνο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη 

θαζνξηζηηθφο είλαη ε κνπζηθή. Ζ κνπζηθή αγσγή κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, πξνζθέξεη ζην παηδί ςπρνθηλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχλ ηνπο κχεο, ηε θσλή θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, φπσο ηελ αθνή θαη ηελ 

φξαζε (Diserens., 1923). Άιισζηε ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, ε πξφσξε 

αλάπηπμε ηεο αθνήο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αηζζήζεηο, θάλεη ηε κνπζηθή λα 

πιενλεθηεί ζε φηη αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ςπρηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνλ 

άλζξσπν. Οη αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ αληαλαθινχλ ηα αλζξψπηλα 

ζπλαηζζήκαηα. Δπεηδή αθξηβψο, νη ηέρλεο ζπκβνιίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ζηε κνπζηθή παξέρεη γλψζε θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ Langer,  «ε εθπαίδεπζε 

ζηηο ηέρλεο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ». 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επεξεάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ κνπζηθή. 

Όηαλ θάπνηνο αθνχεη κηα κνπζηθή πνπ ηνπ αξέζεη, ελεξγνπνηνχληαη νη ίδηεο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφιαπζε. Ζ δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ απφ 

ηε κνπζηθή είλαη έλα κεγάιν ζέκα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γη’ απηφ θαη  ζπδεηείηαη 

έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί 
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ζηελ αληίιεςε ησλ αθξναηψλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη φρη ζηελ 

δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζπγθηλεζηαθψλ αληηδξάζεσλ (Juslin & Zentner, 2002). 

ηε ζπλέρεηα, ε αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε κνπζηθή είλαη θαηά βάζε 

κηα αηζζεηήξηα κνπζηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δελ θαζξεπηίδεη απαξαίηεηα ηη αθξηβψο 

αηζζάλεηαη ν αθξναηήο. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη ππνρξεσηηθά 

ιππεκέλνο φηαλ αθνχεη κηα ιππεκέλε κνπζηθή. Όκσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ιακβάλνπλ θαη ληψζνπλ νη αθξναηέο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ θαζψο ε ζρέζε κεηαμχ αληίιεςεο θαη αίζζεζεο ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

πνιιαπιή. Απηφ επαιεζεχεηαη απφ ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο 

ππήξμαλ αξθεηνί καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο, νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ δηαθνξεηηθά 

ην ζπλαίζζεκα ηδίσο ηεο ιχπεο ή δελ θαηάθεξαλ λα αθνχζνπλ ηίπνηα ηδηαίηεξν, πνπ 

λα κπνξνχζαλ λα ην ραξαθηεξίζνπλ σο ραξά ή σο ιχπε. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαιεί ινηπφλ ε κνπζηθή είλαη δπζδηάθξηηα ελψ γεληθφηεξα ε ίδηα ε κνπζηθή έρεη 

απνδεηρηεί πσο εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα πην εχθνια ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο ηέρλεο 

(Scherer & Coutinho, 2013). 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «αηζζεηηθά», απηά δειαδή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή δελ απνηεινχζαλ 

πνηέ ζπνπδαίν άμνλα ζηελ έξεπλα ηεο ςπρνινγίαο, παξφιν πνπ έρνπλ κεγάιν 

ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν θαη απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ επηξξνή ηεο κνπζηθήο θαη γεληθφηεξα ησλ ηερλψλ, κάιινλ απαζρφιεζε 

πεξηζζφηεξν ηνλ ηνκέα ηεο θηινζνθίαο, θαη απηφ γηαηί ζρεηίδεηαη κε έληνλα 

πξνζσπηθά δεηήκαηα θαη εκπιέθεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπληζηψζεο.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξεπλεηέο ηεο ςπρνινγίαο ζεζπίδνπλ κηα λφξκα γηα 

λα κειεηήζνπλ ην θαηλφκελν, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πην απηέο ζρέζεηο φπσο ε 

αξέζθεηα ή ε πξνηίκεζε θαη εμεηάδνπλ ην εξέζηζκα ζχκθσλα κε ηελ πνιππινθφηεηα, 

ηελ πξνζδνθία θαη ηελ νηθεηφηεηα (Sloboda & Juslin, 2001). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζεγγίδεηαη ε «αξρηηεθηνληθή δνκή» ηεο κνπζηθήο  θαη ηα κνπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, σο πξνζπάζεηα απνκφλσζεο ηεο αηζζεηηθή αμίαο. Σα πξνβιήκαηα 

βέβαηα παξακέλνπλ, θαζψο ηα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

θακία απφ ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο. Όκσο, ππφ έλα άιιν πξίζκα, ε θαζνιηθφηεηα ηεο 

κνπζηθήο μεπεξλά θάζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο, θαη ίζσο εμαηηίαο απηνχ θαζίζηαηαη 

θαηάιιειε σο κέζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

ην ζεκείν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα πιαηζησζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ε 

πξναλαθεξζείζα άπνςε γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο κνπζηθήο σο κέζν 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ,  θξίλεηαη αλαγθαία ε παξνπζίαζε θάπνησλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε κνπζηθή 

αθξφαζε. Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ην πψο απηά (ηα ζπλαηζζήκαηα) αμηνπνηνχληαη κέζα  απφ 

γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Μηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε ζπλαληάηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο δηάζεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε, εθκαηεχνληαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε αθξναηή. Σν γεγνλφο πσο ε επηξξνή ηεο κνπζηθήο 

είλαη αλεμέιεγθηε θαη απξφβιεπηε αθφκα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηε 

βηψλνπλ (ηε κνπζηθή), έρεη πξνβιεκαηίζεη αξθεηά ηνπο εξεπλεηέο. Ο ιφγνο  πνπ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή επεξεάδεη ηφζν θάπνηνλ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί 

θαη λα  δηαιεπθαλζεί. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο  πνιιέο θνξέο νχηε ν ίδηνο 
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ν άλζξσπνο, πνπ βηψλεη ηε κνπζηθή θαη επεξεάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά, κπνξεί λα ην 

εμεγήζεη κε ζαθήλεηα.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη πσο 

ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κνπζηθή έρεη κηα αθεξεκέλε δηάζηαζε. ην 

αζαθέο ππφ κειέηε δήηεκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ, απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο. Ζ κειέηε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πιένλ, βαζίδεηαη ζηελ δνκή θαη ηηο απνθξίζεηο ηνπ εγθεθάινπ. 

Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχεη ην 

ππνθείκελν, κειεηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ κέζα απφ ηε καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία (functionalmagneticresonanceimaging (fMRI) technique)θαη ηελ 

ηνκνγξαθίαο εθπνκπψλ πνδηηξνλίσλ (positronemissiontomography (PET)technique). 

Δπηπξνζζέησο, έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε κνπζηθή πξνθαιεί αληίζηνηρεο 

θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο κε εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αιιαγή ζηνπο παικνχο ηεο θαξδηάο, ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο, ζηελ αλαπλνή θαη ζηελ έθθξηζε νξκνλψλ. Γηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο 

φκσο, φπσο επηζεκαίλεηαη, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφ λα πξαγκαησζεί δηάθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

βαζηζκέλε ζε ήδε ππάξρνληεο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο, κε ηε ρξήζε άιισλ 

ηερληθψλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ηεο κνπζηθήο εληνπίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα έρεη απνδεηρζεί φηη ηνλ «ελεξγνπνηεί». Ζ κνπζηθή επεξεάδεη ηηο 

πεξηνρέο ηνπ θινηνχ φπσο ηνλ ζάιακν θαη ηνλ ηππφθακπν. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αθξναηψλ. Αθνχγνληαο 

κνπζηθή πνιινί θιαίλε, γειάλε, ρακνγεινχλ, γεγνλφο πνπ έρεη εξεπλεζεί θαη κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά κέηξα ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ ζε ειεγρφκελα εξγαζηήξηα. 

Αθφκα θαη αλεπίζεκα φκσο, ζε κε επηζηεκνληθφ επίπεδν, είλαη επδηάθξηηεο νη 
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αιιαγέο ,φζσλ βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο κνπζηθήο, ζην πξφζσπν, ζηε θσλή θαη ζηηο 

ζσκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  ηνπο (Juslin, 2011). 

Σα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε κνπζηθή ζπρλά παίδνπλ βαξπζήκαλην 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ κεισδία θαη ν ξπζκφο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επηξξνή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, 

πεξηζζφηεξν κάιηζηα θαη απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα. Ο Meyer ην 1956, αλαθέξεη πσο 

ηα εηδηθφηεξα κνπζηθά ηερλάζκαηα, φπσο νη κεισδηθέο θηγνχξεο, ε εμέιημε ηεο 

αξκνλίαο θαη ε ξπζκηθή αγσγή, απνηεινχλ ηξφπνπο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

ελφο θσδηθνπνηεκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο. Απηνί νη ηξφπνη θαη ηα «ζήκαηα», γηα φζνπο 

αθξναηέο είλαη νηθείνη κε απηά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξνχο παξάγνληεο γηα 

ηνλ ηξφπν ζπλαηζζεκαηηθήο επηξξνήο θαη αληίδξαζεο ησλ  αθξναηψλ.  

Σα κνπζηθά ζηνηρεία πνπ δνκνχλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη  ζπλαηζζεκαηηθά 

έρνπλ δηεξεπλεζεί εθηελψο απφ ηνπο κειεηεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπλαίζζεκα 

πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ αθξναηή απφ ηε κνπζηθή βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ 

ηξφπν ζχλζεζεο ηεο κνπζηθήο κεισδίαο, φηαλ θπζηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη κνπζηθνί παξάκεηξνη πνπ δνκνχλ ηε 

κνπζηθή είλαη: ε κεισδία, ε αξκνλία, ην ηέκπν
1
 θαη ν ξπζκφο

2
, ε έληαζε θαη ν 

ηξφπνο
3
. Μηα κνπζηθή ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ βαζκνί έληαζεο απφ ην πνιχ ζηγαλφ σο 

ην κέηξηα ζηγαλφ, εθκαηεχεη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο απφ κηα 

κνπζηθή κεγαιχηεξεο έληαζεο. 

                                                           
1
 Σο τζμπο προζρχεται από τθν ιταλικι λζξθ tempo που ςθμαίνει χρόνοσ. τθ μουςικι χαρακτθρίηει 

το πόςο αργά ι γριγορα μπορεί να εκτελείται ζνα μουςικό κομμάτι. 
2
 Ρυκμόσ είναι θ αντικατάςταςθ των ιχων ςτο χρόνο. Είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ μουςικισ ςτο χρόνο. Ο 

ρυκμόσ μπορεί να υφίςταται χωρίσ μελωδία, ενϊ θ μελωδία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ ρυκμό. 
3
 Ο τρόποσ δθλϊνει τον τφπο ςχθματιςμοφ τθσ κλίμακασ (διαδοχι τόνων και θμιτονίων)και χωρίηεται 

ςε μείηονα και ελάςςονα. 
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Ζ ζηγαλή κνπζηθή κπνξεί λα ππνβάιεη ηελ αίζζεζε ηεο κειαγρνιίαο, ηνπ 

δένπο θαη ηεο κπζηηθφηεηαο, αλάινγα κε ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη 

θαη κε ην ραξαθηήξα ησλ άιισλ κνπζηθψλ παξακέηξσλ, φπσο ηνπ ξπζκνχ. Δπηπιένλ, 

ηα επίπεδα ηεο έληαζεο δελ είλαη ακεηάβιεηα θη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά 

κεηαβάιινληαη αιιά θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο επεξεάδνπλ εμίζνπ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ησλ αθξναηψλ. Έηζη, κπνξεί λα ππάξρνπλ βαζκηαίεο αιιαγέο έληαζεο, νη 

νπνίεο δπλεηηθά πξνθαινχλ αξθεηέο αληηζέζεηο. 

Χζηφζν, δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα κνπζηθή ζχλζεζε  έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζπλαίζζεκα κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην βαζκφ ηεο έληαζεο. Ο ραξαθηήξαο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ έλα κνπζηθφ θνκκάηη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ 

ην ξπζκφ θαη ην ηέκπν ηνπ θνκκαηηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρακειήο έληαζεο κνπζηθή 

κε αξγφ ηέκπν κπνξεί λα εθθξάζεη ηξαγηθφηεηα ή ιχπε, ελψ ε ρακειήο έληαζεο 

κνπζηθή κε γξήγνξν ηέκπν κπνξεί λα εθθξάδεη ραξά ή ηξπθεξφηεηα. Αλ ε κνπζηθή 

ζχλζεζε έρεη ρακειή έληαζε, αξγφ ηέκπν θαη παίδεηαη ζε ειάζζνλα ηξφπν, ηφηε 

ζεσξείηαη φηη εθθξάδεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Αληίζεηα, αλ έρεη πςειή έληαζε, 

γξήγνξν ηέκπν θαη παίδεηαη ζε κείδνλα ηξφπν, ηφηε παξαπέκπεη ζε ζπλαηζζήκαηα 

ραξάο (McClellan, 1997).  Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ επηιέρζεθαλ 

γηα απηήλ ηελ έξεπλα βαζίδνληαη ζηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά.  

 Έρεη δηαπηζησζεί φηη ν κείδσλ θαη ν ειάζζσλ ηξφπνο ηεο κνπζηθήο 

επεξεάδνπλ κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ραξάο θαη ιχπεο ηαπηφρξνλα. 

Όπσο επίζεο θαη φηη ε αξκνληθή κεισδία απμάλεη ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα ησλ 

ραξνχκελσλ ζπλαηζζεκάησλ (Gregory, Worrall, Sarge, 1996). Όζνλ αθνξά ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ηνπ αθξναηή, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο βαζίζηεθαλ ζηελ παξαπάλσ 

ζεσξία.  Δπηπξφζζεηα, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο 



24 
 

ησλ κνπζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ ςπρνθπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ηελ 

αλαπλνή θαη ηνπο παικνχο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ λα ζπζρεηίδνληαη.  

Γεληθφηεξα, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ είραλ βηψζεη νη αθξναηέο αληηζηνηρνχζε πιήξσο κε ηελ 

εθάζηνηε επαθή ηνπο κε απηά, δειαδή ηα κνπζηθά ζηνηρεία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βίσλαλ ήηαλ ίδηα κε απηά πνπ ιάκβαλαλ. Σν γεγνλφο απηφ ππνλνεί φηη ε εζσηεξηθή 

δνκή ηεο κνπζηθήο επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα ην ηέκπν θαη ε ξπζκηθή δνκή είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηα θπζηνινγηθά ζηνηρεία αθνχ φπσο 

παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κνπζηθή πνπ πξνθάιεζε ηαρχηεξε 

αλαπλνή θαη θαξδηαθνχο παικνχο, ήηαλ γξήγνξε, ηνληζκέλε θαη ζηαθάην (Gomez, 

Damuser, 2007). 

Πξφηεξα αλαιχζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ην ζπλαίζζεκα θη 

επηπιένλ έγηλε ιφγνο γηα ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο κνπζηθήο. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην, 

ζε απηφ ην ζεκείν λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηε θχζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σν 

ζπλαίζζεκα, ινηπφλ, νξίδεηαη σο κηα αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα δηεγεξηηθφ 

εξέζηζκα πνπ έρνπλ πξνζιάβεη νη αηζζήζεηο ηνπ, απνηειψληαο ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ηνπ ζσκαηηθνχ θαη ηνπ λνεηηθνχ νξγάλνπ. Θεσξείηαη αθφκε πσο ην 

ζπλαίζζεκα είλαη έλα πνιχπινθν ζχλνιν ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ 

παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηέο επηδξνχλ 

ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο 

εκπεηξίεο. Απφ ηελ άιιε, ε κνπζηθή, αλ θαη άςπρε, δηαζέηεη κία δχλακε θαη 

ακεζφηεηα ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δεκηνπξγεί ππαξθηά 

ζπλαηζζήκαηα θαη φρη απιά ηηο ηδέεο ή ηηο ζθέςεηο απηψλ. Μέζα απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο κεισδίαο ν αθξναηήο βηψλεη πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα 
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νπνία πξνθαινχληαη απφ δηάθνξνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο αλαθέξζεθε θαη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ση ζπκβαίλεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ελφο αηφκνπ πνπ 

έρεη δηαγλσζηεί κε βαξεθνΐα; Υξεζηκνπνηψληαο αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ή θνριηαθφ 

εκθχηεπκα κπνξεί άξαγε λα αθνχζεη ηε κνπζηθή θαη λα αλαγλσξίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαδίδεη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε άηνκα πνπ 

έρνπλ θπζηνινγηθή αθνή; 

Πξνηνχ δηεξεπλεζεί ελδειερψο ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο κε ηε κνπζηθή, ζηα αθφινπζα θεθάιαηα γίλεηαη απνζαθήληζε ησλ 

φξσλ «βαξεθνΐα», «αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο» θαη «θνριηαθφ εκθχηεπκα». Κξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ελ ιφγσ δηαζαθήληζε ησλ φξσλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, θαζψο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο έρνπλ δηαθνξεηηθή κνπζηθή αληίιεςε 

απφ ηα άηνκα κε θπζηνινγηθή αθνή, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν 

δηάθξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη. Μεηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο βαξεθνΐαο, αλακέλεηαη, εχινγα, λα θαηαλνεζεί επθνιφηεξα θαη 

εηο βάζνο, ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο κε ηε κνπζηθή, 

θαζψο θαη ηα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ. 
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1.2 Οριζμός, θύζη και ταρακηηριζηικά Βαρηκοΐας 

Με ηνλ φξν βαξεθνΐα νξίδνπκε ηελ κφληκε κείσζε ηεο αθνπζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ απηηνχ κε ζπλέπεηα ην άηνκν λα κελ 

αθνχεη θαλνληθά. Ζ βαξεθνΐα απνηειεί κία ζεκαληηθή αληθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ πάζρνληα. Μηα 

ακθνηεξφπιεπξε βαξεθνΐα 35 db ή αθφκε θαη πεξηζζφηεξα, ζηηο ζπρλφηεηεο νκηιίαο 

(500-3000Hz), κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ αζζελή, ηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη κε ηα αλάινγα αθνπζηηθά βνεζήκαηα (Υειηδφλεο, 2002). 

Ζ θψθσζε νξίδεηαη σο ε πιένλ ζνβαξή αηζζεηεξηαθή δηαηαξαρή ε νπνία 

παξεκπνδίδεη ην άηνκν λα πξνζιακβάλεη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ζε φιεο ή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο (ερεηηθέο) έθθαλζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία ηα άηνκα κπνξνχλ λα πξνζιακβάλνπλ νξηζκέλνπο ήρνπο αιιά δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα γηα λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ηεο 

νκηιίαο (ηαζηλφο, 2014). Ο φξνο παηδηθή θψθσζε ρξεζηκνπνηείηαη «εηδηθά γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ακθνηεξφπιεπξεο απψιεηαο αθνήο, ζηηο νπνίεο ε εθκάζεζε νκηινχκελεο 

γιψζζαο είλαη ζεκαληηθά δπζρεξείο, δηφηη ειάρηζηα ζηνηρεία ηεο νκηιίαο 

(πξνζσδηαθά θαη κεξηθά θσλεηηθά) κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά αθνπζηηθά». 

Σν έιιεηκκα ηεο αθνήο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη γλσζηφ σο αζφξπβε 

αλαπεξία. Δίλαη αζφξπβε γηαηί ηα βξέθε δελ κπνξνχλ λα πνπλ φηη δελ αθνχλ. 

Θεσξείηαη αλαπεξία θαζψο  αλ δελ γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, ζε θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αθφκε θαη ζε ζρνιηθή απνηπρία. Σν 50% ηεο παηδηθήο 

θψθσζεο παξνπζηάδεηαη κέζα ζην πξψην έηνο ηεο δσήο ηνπ λενγλνχ (Chermak, 1981 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Μαθξή, Σζηηζηπή, 2015). 
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Ζ βαξεθνΐα πνπ εθδειψλεηαη πνιχ λσξίο ζηελ βξεθηθή ειηθία νθείιεηαη ζε 

βιάβεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ λεπξναηζζεηεξηαθνχ ηκήκαηνο ηεο αθνήο. Σα αίηηα ηεο 

αθνπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζπλήζσο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηα 

εμσγελή θαη ζηα ελδνγελή. Σα εμσγελή αίηηα ζπλπθαίλνληαη κε παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ φπσο λφζνο, ηνμηθφηεηα θηι. Απηνί νη 

παξάγνληεο είλαη ηθαλνί λα κεηψζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζιακβάλεη θαη λα κεηαηξέπεη ήρνπο. Σα ελδνγελή αίηηα έρνπλ ηδηνζπζηαζηαθή 

γνληδηαθή θαηαβνιή θαη επνκέλσο θιεξνλνκνχληαη απφ ηνπο γνλείο.  

Χο θπξίαξρα αίηηα βαξεθνΐαο ζεσξνχληαη ε εξπζξά ηεο κεηέξαο, ε 

θιεξνλνκηθφηεηα, ν πξψηκνο ηνθεηφο θαη ε πεξίπινθε εγθπκνζχλε αιιά θαη ε 

κεληγγίηηδα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ αηηίσλ, αλαθέξνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο 

κέζε σηίηηδα θαη κφιπλζε ή θιεγκνλή ηνπ κέζνπ απηηνχ. Τπάξρεη σζηφζν έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ βαξεθνΐαο πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο 

άγλσζηεο αηηηνινγίαο (ηαζηλφο, 2014). Οη εθηηκήζεηο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνηθίινπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ρψξα ζε ρψξα αιιά θαη απφ κειεηεηή 

ζε κειεηεηή. χκθσλα φκσο, κε ηα δηεζλή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ε βαξεθνΐα ζηελ 

παηδηθή ειηθία θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 4-5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν 

πνζνζηφ απηφ αθνξά φινπο ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο βαζκνχο βαξεθνΐαο, ελψ ην 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 1-2% αθνξά ζηε κεγάινπ βαζκνχ ακθνηεξφπιεπξε 

λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα.  

ηε ζπλέρεηα, νη βαζκνί ηεο βαξεθνΐαο ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο. Πην 

αλαιπηηθά, ν ήρνο κεηξηέηαη σο πξνο ηελ έληαζε ηνπ κε έλα ινγάξηζκν πνπ ιέγεηαη 

decibels (db)
4
 θαη σο πξνο ηε ζπρλφηεηα κεηξηέηαη κε κνλάδεο πνπ νλνκάδνληαη Hertz 

                                                           
4
 Σο decibel (db) χρθςιμοποιείται ωσ μονάδα μζτρθςθσ τθσ θχθτικισ ζνταςθσ, το οποίο είναι 

λογαρικμικι μονάδα και εκφράηει το επίπεδο τθσ θχθτικισ πίεςθσ. 
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(Hz)
5
. Ζ αθνή ζπλήζσο κεηξηέηαη ζε έλα πεδίν ζπρλνηήησλ πνπ θπκαίλεηαη απφ 125 

έσο 8000 Hz ζε εληάζεηο απφ 10 έσο 110 dbHL.Οπδφο αθνήο 

(HearingThresholdLevel-HTL) νλνκάδεηαη ε ειάρηζηε έληαζε ηνπ ήρνπ ζε θάζε 

ζπρλφηεηα, θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν ήρνο (Hinchcliffe, Luxon 

& Williams, 2001).Οπδφο πφλνπ θαιείηαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ θαηά ηελ νπνία 

πξνθαιείηαη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ ζην απηί. πλήζσο θπκαίλεηαη ζηα 120 dBHL. 

Πεξηνρή αθνπζηφηεηαο ή πεδίν αθνήο νλνκάδεηαη ην πεδίν πνπ κπνξεί λα αθνχζεη ην 

απηί θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ νπδνχ αθνήο θαη ηνπ νπδνχ πφλνπ. Πεξηιακβάλεη 

ήρνπο ζπρλνηήησλ απφ 20 - 20000 Hz. Ο βαζκφο δηαηαξαρήο αθνήο ζπρλά 

παξνπζηάδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ ή ησλ νπδψλ αθνπζηφηεηαο, 

ζηηο ηξεηο βαζηθέο ζπρλφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη σο νη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ αληίιεςε 

ηεο νκηιίαο: 500, 1000 θαη 2000 Hz ή 500, 1000 θαη 4000 Hz (Κπξηαθίλεο, 2005). 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ νη βαξεθνΐεο δηαθξίλνληαη ζε: 

Ελαθρά ή μικρού βαθμού βαρηκοΐα. ηελ ειαθξά ή κηθξνχ βαζκνχ βαξεθνΐα 

ν νπδφο αθνήο είλαη κεηαμχ 25 θαη 45 dbHL. Ζ θαηάζηαζε ζεσξείηαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλαγθψλ ηνπ αζζελή, αθφκα θαη 

φηαλ ε πάζεζε είλαη ακθνηεξφπιεπξε.  

Μέηριοσ βαθμού βαρηκοΐα. ηελ βαξεθνΐα κέηξηνπ βαζκνχ ν νπδφο αθνήο 

είλαη κεηαμχ 45 θαη 65 dbHL. Όηαλ ε βαξεθνΐα είλαη κνλφπιεπξε δελ δεκηνπξγεί 

κεγάιν πξφβιεκα, φηαλ φκσο είλαη ακθνηεξφπιεπξε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. 

                                                                                                                                                                      
 
5
 Με το όνομα Hertz, φζρεται ςτθ φυςικι μονάδα μζτρθςθσ ςυχνότθτασ οποιουδιποτε ςφντομου 

περιοδικοφ φαινομζνου. Η μονάδα, που ςυμβολίηεται διεκνϊσ με λατινικά γράμματα Hz, αφορά 
περίοδο ενόσ δευτερολζπτου και είναι ίςθ με «ζνα κφκλο ανά δευτερόλεπτο». Με πιο απλά λόγια, 
ςυχνότθτα ενόσ Hz ςθμαίνει ότι το φαινόμενο που μελετάμε ςυμβαίνει μία φορά το δευτερόλεπτο.   
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Μεγάλοσ βαθμού βαρηκοΐα.Ζ κεγάινπ βαζκνχ βαξεθνΐα παξνπζηάδεη  νπδφ 

αθνήο κεηαμχ 65 θαη 85 dbHL. Ζ θαηάζηαζε απηή πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ηδηαίηεξα φηαλ ε βαξεθνΐα είλαη ακθνηεξφπιεπξε, νπφηε ε επηθνηλσλία ηνπ πάζρνληα 

κε ην πεξηβάιινλ είλαη πνιχ δχζθνιε θαη ν αζζελήο ζεσξείηαη θνηλσληθά αλάπεξνο. 

Βαριάς μορθής βαρηκοΐα. ηελ βαξηάο κνξθήο βαξεθνΐα, ζηελ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία κνξθή, ν νπδφο αθνήο είλαη πάλσ απφ 85 dbHL. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

ακθνηεξφπιεπξε πάζεζε, ν αζζελήο ζεσξείηαη πξαθηηθά θσθφο θαη ε επηθνηλσλία κε 

απηφλ είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. Οη πάζρνληεο κέλνπλ απαζείο ζην πεξηβάιινλ ηνπο ή 

πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ νκηιία απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεηιηψλ ηνπ ζπλνκηιεηή 

ηνπο, δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη ρεηιεαλάγλσζε. 

Οη βαζκνί βαξεθνΐαο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πνπ 

ιακβάλεη ην απηί. Δθηφο απφ ηελ έληαζε, έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε πνην ζεκείν ηνπ 

απηηνχ ππάξρεη ε βιάβε πνπ πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο αθνήο. ε ζρέζε ινηπφλ, κε ην 

ζεκείν ηνπ απηηνχ ζην νπνίν εληνπίδεηαη ε βιάβε, δηαθξίλνληαη νη εμήο ηχπνη 

βαξεθνΐαο: 

Βαρηκοΐα αγωγιμόηηηας. Ο ηχπνο βαξεθνΐαο θαιείηαη βαξεθνΐα αγσγηκφηεηαο 

φηαλ ε βιάβε βξίζθεηαη ζην ζχζηεκα αγσγήο ηνπ ήρνπ, δειαδή ζην έμσ ή κέζνλ νχο 

ή θαη ζηα δχν. Σα ερεηηθά θχκαηα εκπνδίδνληαη θαζψο θηλνχληαη κέζσ ηνπ έμσ ή 

κέζνπ απηηνχ. Αθνχ ν ήρνο δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί απνηειεζκαηηθά ε ερεηηθή 

ελέξγεηα πνπ θηάλεη ζην έζσ απηί είλαη αδχλαηε ή ρακειή. Ζ βαξεθνΐα 

αγσγηκφηεηαο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κφιπλζε, απφ πγξφ ζην κέζν απηί, απφ 

δηαηήξεζε ηεο ηπκπαληθήο κεκβξάλεο ή απφ χπαξμε μέλνπ ζψκαηνο ζηνλ αθνπζηηθφ 

πφξν. Αθφκε, κεξηθά παηδηά γελληνχληαη κε ειιηπή ή παξακνξθσκέλε ηελ αθνπζηηθή 

δίνδν επηθνηλσλίαο ηνπο. 



30 
 

ηνλ ηχπν απηφ δελ δηαπηζηψλεηαη πξφβιεκα κε ην ππφινηπν αθνπζηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ ην νπνίν ζε γεληθέο γξακκέο παξακέλεη αλέπαθν. Έηζη, ε 

αγψγηκε βαξεθνΐα κπνξεί ζπρλά λα δηνξζσζεί κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή κε ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.  

 

                                          Εικόνα 1. Βαρηκοΐα Αγωγιμότητασ 

 

Νεσροαιζθηηήρια βαρηκοΐα. Ο ηχπνο βαξεθνΐαο νλνκάδεηαη λεπξναηζζεηήξηα 

βαξεθνΐα φηαλ ε βιάβε βξίζθεηαη ζην κεραληζκφ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ερεηηθήο 

ελέξγεηαο ζε λεπξηθέο ψζεηο ή ζηε δηαβίβαζε ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ ζηνλ εγθέθαιν, 

δειαδή ζην φξγαλν ηνπ Corti
6
 ή ζην θνριηαθφ λεχξν ή θαη ζηα δχν. Σα ερεηηθά 

θχκαηα θηλνχληαη θαλνληθά κέζσ ηνπ έμσ θαη κέζνπ απηηνχ, ελψ ην έζσ απηί 

αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηηο δνλήζεηο ή αδπλαηεί λα ζηείιεη ηηο δνλήζεηο ζηνλ εγθέθαιν. 

Ο θνριίαο είλαη ην αθνπζηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν κεηαηξέπνληαη ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ ζε αληίζηνηρεο λεπξηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ν 

εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη θαη εξκελεχεη. πλήζσο ε λεπξναηζζεηήξηνο βαξεθνΐα 

εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν απηηά.  

                                                           
6
 Σο όργανο του Corti είναι μια ςπειροειδισ ςθραγγϊδθσ ζλικα ςτο ζςω αυτί, μζςω τθσ οποίασ 

διαμορφϊνεται ο ιχοσ που παραλαμβάνεται από το τφμπανο του αυτιοφ.   
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                                                      Εικόνα 2. Νευροαιςθητήριοσ Βαρηκοΐα 

 

 

Μικηή βαρηκοΐα. Ζ κηθηή βαξεθνΐα, ν ηξίηνο ηχπνο βαξεθνΐαο, απνηειεί 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξψησλ ηχπσλ, ηεο αγψγηκεο θαη ηεο λεπξναηζζεηήξηαο 

βαξεθνΐαο. Πξνθαιείηαη απφ βιάβε ζην έμσ, κέζσ φζν θαη ζην έζσ απηί. Σππηθά, ηα 

ερεηηθά θχκαηα δελ κεηαδίδνληαη απνηειεζκαηηθά ζην έζσ απηί, δελ αληρλεχνληαη 

θαη δελ πεξλάλε ζηνλ εγθέθαιν. Θεσξείηαη σο ν πιένλ ζνβαξφο ηχπνο βαξεθνΐαο. 

 

Εικόνα 3. Μικτή Βαρηκοΐα 

Κενηρική βαρηκοΐα. Ζ θεληξηθή βαξεθνΐα, ν ηειεπηαίνο ηχπνο βαξεθνΐαο 

ζπλαληάηαη φηαλ ε βιάβε βξίζθεηαη ζηα θινηψδε θέληξα ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ 

γίλεηαη ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο αθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο. Σν αθνπζηηθφ εξέζηζκα 
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θηάλεη θαλνληθά ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά είλαη αδχλαηε ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ ην αθνπζηηθφ εξέζηζκα λα γίλεη «αληηιεπηφ».  

 

Εικόνα 4. Κεντρική Βαρηκοΐα 
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1.3 Ακοσζηικό Βαρηκοΐας 

Σν αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο είλαη κηα κηθξνειεθηξνληθή ζπζθεπή, ε νπνία  

εληζρχεη ηελ έληαζε ησλ ήρσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηνί 

απφ ην άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αθνπζηηθφ. Σν αθνπζηηθφ ζήκα αθνχ έρεη 

εληζρπζεί, πνξεχεηαη θαλνληθά θαηά κήθνο ηεο αθνπζηηθήο νδνχ. Σν αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο απνηειεί ηελ πξψηε ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη αλ ππάξρεη αθνή, ε νπνία 

δπλεηηθά κπνξεί λα εληζρπζεί. Ζ αδπλακία ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο δελ είλαη 

ηερλνινγηθήο θχζεσο αιιά ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηδψλησλ 

ηξηρσηψλ θπηηάξσλ ηνπ θνριία. Αλ έλαο κφλν, κηθξφο αλαινγηθά αξηζκφο θπηηάξσλ 

είλαη βηψζηκνο, ε δηέγεξζε ηνπο απφ εληζρπκέλα αθνπζηηθά ζήκαηα δελ κπνξεί λα 

αλαπιεξψζεη ην θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ λεθξψλ ηξηρσηψλ 

θπηηάξσλ.  

Σν πξψην αθνπζηηθφ επηλνήζεθε απφ ηνλ F.Altv ζηελ Απζηξία θαη έηζη ην 

1952 κε ηε ρξήζε θξπζηαιινηξηφδσλ άξρηζε ε θαηαζθεπή αθνπζηηθψλ κηθξνχ 

κεγέζνπο. Κάζε βνήζεκα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη ξπζκηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε πάζεζεο, γεγνλφο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επρξεζηία ησλ βνεζεκάησλ, 

θαζψο  θάζε πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή θαη νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ δηαθνξεηηθέο. 

Σα θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπ αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηεο βαξεθνΐαο αιιά επίζεο βαζίδνληαη θαη ζηηο εμεηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζεί ην 

εθάζηνηε άηνκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ππάξρεη κηθξή ή κέηξηα βαξεθνΐα, 

εθαξκφδεηαη έλα αθνπζηηθφ ζην ρεηξφηεξν απηί. Αλ ε βαξεθνΐα είλαη κεγάιε, ε 

εθαξκνγή γίλεηαη ζην θαιχηεξν απηί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή αθνπζηηθψλ 

ακθνηεξφπιεπξα ζπληζηάηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη φηαλ  ν βαζκφο βαξεθνΐαο 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο βαξηάο κνξθήο. 
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Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο απνηεινχλ 

ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε αθνπνγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ θαη ηνλ ηχπν ηεο 

βαξεθνΐαο. Βαζηθφ επίζεο ζηνηρείν γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεί θαη ε κέηξεζε ηεο 

«νπδφ πφλνπ» UCL, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε Γπλακηθή Πεξηνρή 

(DynamicRange) ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ. Με ηελ ζσζηή ρξήζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (ηχπνο, κέγεζνο, ξπζκίζεηο) πνπ πξέπεη λα έρεη 

ην αθνπζηηθφ ζε θάζε πεξίπησζε. 

Κάζε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: 

o Σν κηθξφθσλν, ην νπνίν ζπιιακβάλεη ηνλ ήρν. Σα κηθξφθσλα κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία ηνπο ζηνπο ήρνπο απφ δηάθνξεο 

θαηεπζχλζεηο. Ο θιαζζηθφο ηχπνο ιακβάλεη ηνπο ήρνπο απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, 

ελψ ν ηχπνο νξηζκέλεο θαηεχζπλζεο ζπιιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηνπο ήρνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή κπξνζηά απφ ην κηθξφθσλν, παξά απφ πίζσ ή απφ ην 

πιάη.  

o Σνλ εληζρπηή, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο, 

εληζρχνληαο ην, φπνηε ζεσξείηαη απαξαίηεην. Απηή ηνπ ε ιεηηνπξγία, ηνλ θαζηζηά ην 

πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ αθνπζηηθνχ.  

o Σν κεγάθσλν, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη δέθηεο, κεηαηξέπεη ην εληζρπκέλν 

ζήκα ζε ήρν. Όπσο θαη ηα κηθξφθσλα, έηζη θαη ηα κεγάθσλα κπνξνχλ εχθνια λα 

επεξεαζηνχλ  απφ ηελ πγξαζία. Όηαλ απηφ ζπκβεί, ν ήρνο εκθαλίδεηαη αδχλακνο. 

o Σελ κπαηαξία. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη κπαηαξηψλ, φπσο ε κπαηαξία 

άλζξαθα, ε κπαηαξία πδξαξγχξνπ θαη νη ζπζζσξεπηέο. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ, φπσο ηνλίδεηαη βηβιηνγξαθηθά, είλαη πξνθαζνξηζκέλε, κε κεγαιχηεξε 

απηή ησλ πδξαξγπξηθψλ κπαηαξηψλ.  
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Πέξα απφ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθνπζηηθνχ ππάξρνπλ θαη ηα 

ειεθηξναθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά: ην Αθνπζηηθφ θέξδνο ή ε Αθνπζηηθή Δλίζρπζε 

(Gain) ζε dbHL. Αθνπζηηθφ θέξδνο θαιείηαη ε δηαθνξά ηεο έληαζεο ζε db, κεηαμχ 

ηνπ εμεξρφκελνπ εληζρπκέλνπ ήρνπ ζην κηθξφθσλν. Ζ θαίξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα  

αληηζηαζκίδεη ηελ αθνπζηηθή απψιεηα, είλαη κεηαβιεηφ θαη ε ξχζκηζή ηνπ γίλεηαη 

απηφκαηα ή απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε κε εηδηθφ ξπζκηζηή. Ζ Σειηθή Δλίζρπζε Δμφδνπ ή 

Αθνπζηηθή Δλίζρπζε (Output) ζε dbSPL είλαη ε κέγηζηε ελίζρπζε ηνπ αθνπζηηθνχ 

θαη αλαθέξεηαη κφλν ζηελ έληαζε ηνπ εμεξρφκελνπ εληζρπκέλνπ ήρνπ. Ζ κεηαβνιή 

ηεο Σειηθήο Δλίζρπζεο Δμφδνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ξχζκηζε ηνπ αθνπζηηθνχ είηε 

κε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ PC ή AGC, ε νπνία φκσο επηθέξεη ζπλήζσο θαη κία 

κηθξή κεηαβνιή ζην αθνπζηηθφ θέξδνο. Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην 

Φάζκα πρλνηήησλ (FrequencyResponse) ζε Hz, ηα φξηα, ην ειάρηζην θαη ην 

κέγηζην, κέζα ζηα νπνία ην αθνπζηηθφ δίλεη ην αθνπζηηθφ θέξδνο θαη ηελ ηειηθή 

ελίζρπζε εμφδνπ, ελψ νη ηηκέο ηνπο δελ είλαη ζηαζεξέο ζε φιν απηφ ην θάζκα. 

 Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά βξίζθνληαη ζε φια ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. 

Σν αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη 

ζχκθσλα βεβαίσο κε ην αθνπφγξακκα, ζην νπνίν αλεπξίζθεηαη ην ζεκείν εθείλν ηνπ 

απηηνχ φπνπ εληνπίδεηαη ην πξφβιεκα. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αθνπζηηθψλ, ψζηε 

λα θαιχπηεηαη φιν ην θάζκα ησλ αλαγθψλ, αλάινγα ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηχπν ηεο 

βαξεθνΐαο. Πνηθίινπλ, νη ηχπνη αθνπζηηθψλ, ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα 

επηιέμεη ην αληίζηνηρν πξντφλ πνπ ιεηηνπξγηθά αιιά θαη αθνπζηηθά ζα ηνλ εμππεξεηεί 

πεξηζζφηεξν. Οη βαζηθφηεξνη ηχπνη ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 Ακοσζηικό οπιζθοωηιαίοσ ηύποσ (BTE- Behindtheear). Σν αθνπζηηθφ 

νπηζζνσηηαίνπ ηχπνπ είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο αθνπζηηθνχ, ηνπνζεηείηαη πάλσ θαη 
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πίζσ απφ ην πηεξχγην ηνπ απηηνχ θαη δηαζέηεη αξθεηή ηζρχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ βαξεθντψλ. Έρεη απφδνζε κε αθνπζηηθφ θέξδνο 75-80 db, ελψ δελ 

είλαη επδηάθξηην αθνχ θξχβεηαη πίζσ απφ ην πηεξχγην θαη ηα καιιηά. Δπίζεο, είλαη 

εχρξεζην θαη ξπζκίδεηαη εχθνια. 

 

                                                        Εικόνα 5. BTE -οπιςθοωτιαίο ακουςτικό 

Ενδοωηιαίος ηύπος ακοσζηικού (ITE- Intheear). Σν αθνπζηηθφ ελδνσηηαίνπ 

ηχπνπ, ν δεχηεξνο ηχπνο αθνπζηηθνχ πνπ παξαηίζεηαη,  ηνπνζεηείηαη ζηελ θφγρε θαη 

ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ έμσ αθνπζηηθνχ πφξνπ. Δίλαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ ην 

BTE θαη ζπλήζσο έρνπλ θαη κηθξφηεξε ηζρχ, θαζψο ην αθνπζηηθφ θέξδνο θπκαίλεηαη 

ζηα 70 db. πλίζηαηαη ζε βαξεθνΐεο κηθξήο θαη κέηξηαο βαξχηεηαο θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν απνδεθηφ αηζζεηηθά ζε ζρέζε κε ην BTE. 

 

Εικόνα 6. ITE- Ενδοωτιαίο ακουςτικό 

Ενδοκαναλικός ηύπος ακοσζηικού (ITC-Inthecanal). Ο ηχπνο απηφο ηνλ 

αθνπζηηθψλ, ν ελδνθαλαιηθφο, είλαη ν κηθξφηεξνο ζε κέγεζνο, ηνπνζεηείηαη κέζα 
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ζηνλ έμσ αθνπζηηθφ πφξν θαη δελ θαίλεηαη θαζφινπ. Σν αθνπζηηθφ θέξδνο αλέξρεηαη 

ζε 65- 70 db. Σα ελδνθαλαιηθά αθνπζηηθά επεηδή δελ θαίλνληαη θαζφινπ, είλαη 

πεξηζζφηεξν απνδεθηά αηζζεηηθά θαη έρνπλ θαιχηεξα αθνπζηηθά απνηειέζκαηα. 

Πάξαπηα, επηζεκαίλνληαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ, φπσο ην 

θφζηνο ηνπο, θαζψο είλαη αθξηβφηεξα απφ ηα ππφινηπα, ε δπζθνιία ιήςεο ηνπ 

εθκαγείνπ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζεο ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη πην επαίζζεηα απφ 

ηα άιια αθνπζηηθά. 

 

Εικόνα 7. ITC- Ενδοκαναλικό ακουςτικό 

Σωμαηικός ηύπος ακοσζηικού (BW-Bodyworn). ηνλ ζσκαηηθφ  ηχπν 

αθνπζηηθνχ, ην κηθξφθσλν θαη ν εληζρπηήο καδί κε ηελ κπαηαξία βξίζθνληαη ζε κηα 

ζπζθεπή, ην βαξήθνν άηνκν ζηεξίδεη απηή ηε ζπζθεπή θάπνπ ζην ζψκα ηνπ, ελψ ην 

κεγάθσλν βξίζθεηαη ζην απηί θαη ζπλδέεηαη κε έλα θαιψδην. Σν αθνπζηηθφ απηφ 

δίλεη κεγάιε ελίζρπζε ηνπ ήρνπ θαη έηζη επηηπγράλεηαη κεγάιν αθνπζηηθφ θέξδνο. 

Γηα απηφ πξνηηκάηαη ζε βαξεθνΐεο κεγάινπ βαζκνχ, ζε παηδηά θαη ζε ελήιηθεο. Σα 

κεηνλεθηήκαηα  ηνπ είλαη ην κέγεζνο ηνπ, πνπ ην θαζηζηά ζρεηηθά δχζρξεζην, θαη ην 

φηη ηα ξνχρα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κηθξνθψλνπ. 
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Εικόνα 8. BW- ωματικό ακουςτικό 

Τύπος οζηέινης αγωγής (οζηεόθωνο).  Ο ηχπνο νζηέηλεο αγσγήο εθαξκφδεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ζειή ηνπ αθνπζηηθνχ ζηνλ πφξν, 

φπσο ζε ρξφληεο θιεγκνλέο, ζε σηφξξνηα θαη γεληθά ζε παζήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αγσγήο ηνπ ήρνπ. Πξνζαξκφδεηαη ζπλήζσο ζε βξαρίνλα νκκαηνυαιίσλ θαη 

εθαξκφδεηαη πάλσ ζηε καζηνεηδή. Ζ ζπζθεπή ελδείθλπηαη ζε κέζνπ ή κεγάινπ 

βαζκνχ λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα. Σν κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη ην πςειφ θφζηνο 

αγνξάο θαη ην φηη ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαηφπηλ εηδηθήο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη ηα οζηεοενζωμαηούμενα ακοσζηικά βαρηκοΐας, ηα 

νπνία έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά νζηεφθσλα θεθαιήο. Απηά, ζηεξεψλνληαη 

ζηε καζηνεηδή κε ηε βνήζεηα ηνπ θνριία απφ ηηηάλην θαη απνηεινχλ εμαηξεηηθά 

ηθαλνχο αγσγνχο ηνπ ήρνπ.   

 

Εικόνα 9. οςτζινησ αγωγήσ ακουςτικό 
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1.4 Κοτλιακό Δμθύηεσμα 

Σν θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη κηα ζπζθεπή πνπ εθαξκφδεηαη ζε αζζελείο κε 

βαξηά θνριηαθή βιάβε ή κε ιεηηνπξγηθφ θνριία αιιά κε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

θνριηαθνχ λεχξνπ, φηαλ δελ απνδίδνπλ ηα ζπκβαηηθά αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. 

Απνηειείηαη απφ δχν θχξηα ηκήκαηα, ην εμσηεξηθφ θαη ην ρεηξνπξγηθά εκθπηεπκέλν 

εζσηεξηθφ ηκήκα. Σν εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο ζπζθεπήο πεξηιακβάλεη ην κηθξφθσλν, 

ηνλ επεμεξγαζηή ηεο νκηιίαο θαη ην ζπείξακα-πελίν κεηάδνζεο ησλ εξεζηζκάησλ ζην 

εκθπηεπκέλν ηκήκα ηεο ζπζθεπήο. Σν εκθπηεπκέλν ηκήκα απνηειείηαη απφ ηνλ 

δέθηε-εξεζηζηή θαη απφ ηα ειεθηξφδηα δηέγεξζεο (εηθφλα10).  

 

 

Εικόνα 10. Σμήματα κοχλιακοφ εμφυτεφματοσ 

Σν κηθξφθσλν θαη ν επεμεξγαζηήο ηεο νκηιίαο αλαξηψληαη ζην χςνο ηνπ 

απηηνχ πίζσ απφ ην πηεξχγην φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο ηχπνπ BTE, ελψ ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπζθεπψλ ν 

επεμεξγαζηήο ηεο νκηιίαο ζηεξίδεηαη ζηε δψλε ηνπ αηφκνπ, φπσο ζην αθνπζηηθφ 

ζσκαηηθνχ ηχπνπ. Σν κηθξφθσλν πεξηζπιιέγεη ηνπο ήρνπο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπο απνζηέιιεη ζηνλ επεμεξγαζηή. Ο επεμεξγαζηήο αμηνινγεί ηα ζήκαηα πνπ 
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παξαιακβάλεη απφ ην κηθξφθσλν, ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα θσδηθνπνηεί, 

κεηαηξέπνληάο ηα ζε ειεθηξηθά δπλακηθά ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ. Σα δπλακηθά 

απηά κεηαβηβάδνληαη ζην πελίν κεηάδνζεο, ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη εμσηεξηθά, 

ζπγθξαηνχκελν ζηε ζέζε ηνπ κε ηε βνήζεηα καγλήηε, πάλσ αθξηβψο απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ δέθηε, πνπ έρεη εκθπηεπηεί ρεηξνπξγηθά θάησ απφ ην δέξκα. Σν εμσηεξηθφ 

ζπείξακα-πελίν κεηάδνζεο κεηαβηβάδεη ζηνλ εζσηεξηθφ δέθηε ηηο θσδηθνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ επεμεξγαζηή, καδί κε ηελ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ηζρχ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εκθπηεπκέλνπ ηκήκαηνο. Ζ κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γίλεηαη κέζσ ξαδηνθπκάησλ, ηα νπνία βέβαηα δελ επεξεάδνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαιακβάλεη ην εκθπηεπκέλν ηκήκα. Ο δέθηεο παξαιακβάλεη 

ηελ ειεθηξηθή ηζρχ θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην πελίν κέζσ ηνπ δέξκαηνο θαη εξεζίδεη 

αλάινγα θαη επηιεθηηθά ηα ειεθηξφδηα δηέγεξζεο, αθνινπζψληαο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δέρεηαη απφ ηνλ επεμεξγαζηή.  

Σα ειεθηξφδηα δηέγεξζεο είλαη δηαηεηαγκέλα ππφ κνξθή δαθηπιίσλ πάλσ ζε 

ειαζηηθφ θνξέα πνπ εηζάγεηαη ζηελ ηπκπαληθή θιίκαθα ηνπ θνριία. Οη ειεθηξηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ δέθηε δηα κέζνπ ησλ ειεθηξνδίσλ, εξεζίδνπλ 

θαη δηεγείξνπλ ηηο λεπξηθέο απνιήμεηο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

εγθέθαινο αληηιακβάλεηαη ηνπο λεπξηθνχο παικνχο σο αθνπζηηθή πιεξνθνξία 

(Υειηδφλεο, 2002). 

Έπεηηα, ε επηινγή ηνπ ππνςήθηνπ αζζελή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο απαηηεί ηε ζπιινγηθή απφθαζε κηαο νκάδαο εηδηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξνχξγνπ, ηνπ αθνπνιφγνπ, ηνπ ινγνζεξαπεπηή, ηνπ 

εηδηθνχ εθπαηδεπηή, ηνπ ςπρνιφγνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Παξάιιεια 

επηβάιιεηαη ε εθηίκεζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζή ηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ εηδηθψλ ζρεηηθά κε ην 
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είδνο ηνπ αθνπζηηθνχ βνεζήκαηνο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηελ φιε 

κεζφδεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηηο κεηεγρεηξεηηθέο απαηηήζεηο.  

Γηα λα επηιεγεί έλαο αζζελήο ζαλ ππνςήθηνο γηα εθαξκνγή θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά θξηηήξηα. Αξρηθά, είλαη 

απαξαίηεην λα εκθαλίδεη βαξηά ακθνηεξφπιεπξε-λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα θαη λα 

κελ έρεη δηαγλσζηεί κε κεηακεληγγηηηδηθή νζηενπνίεζε ηνπ θνριία. Ζ βαξεθνΐα ζα 

πξέπεη λα ρξνλνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο θαη λα έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ρξήζεο 

ζπκβαηηθνχ αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο γηα έμη κήλεο ηνπιάρηζηνλ, κε ειάρηζηα ή 

αζήκαληα νθέιε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεηαγισζζηθή έλαξμε ηεο 

βαξεθνΐαο. Ζ πξνγισζζηθή ή ζπγγελήο εκθάληζε ηεο θψθσζεο ζε ελήιηθεο δελ 

απνηειεί έλδεημε γηα ηελ εθαξκνγή θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο. Αληίζεηα, ζηα παηδηά 

κε πξνγισζζηθή ή ζπγγελή θψθσζε ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή ηνπ, κε θαιχηεξν 

δηάζηεκα εκθχηεπζεο απφ 2-5 ρξφληα (Υειηδφλεο, 2002). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελδείμεηο θνριηαθήο εκθχηεπζεο ζε παηδηά 

επηζεκαίλνπλ δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, ην ειηθηαθφ φξην θάησ ησλ 2 εηψλ θαη ηε 

ζηαζηκφηεηα ηεο  αλάπηπμεο ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ παξά ηελ θαηάιιειε 

ελίζρπζε ηεο αθνήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ βιάβεο 

ζηελ θεληξηθή αθνπζηηθή νδφ ή λα ππάξρεη απνπζία ελδείμεσλ απιαζίαο ηνπ 

αθνπζηηθνχ λεχξνπ θαζψο θαη απνπζία γεληθψλ αληελδείμεσλ γηα ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. Ζ χπαξμε ηζρπξνχ θηλήηξνπ θαη ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη απαξαίηεηε φπσο θαη ε δπλαηφηεηα έληαμεοηνπ 

αηφκνπ ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ππνζηεξηθηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αθνήο.  

Ζ επηινγή ησλ αζζελψλ νθείιεη λα γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα,  παξφιν πνπ 

ε επξεία πιένλ εθαξκνγή θνριηαθψλ εκθπηεπκάησλ θαη ε εμ απηήο απνξξένπζα λέα 
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γλψζε ηξνπνπνηεί ξαγδαία ηα δεδνκέλα. Τπάξρνπλ, πξνο ην παξφλ νη θαζηεξσκέλεο 

ελδείμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αιιά θαη νη αληελδείμεηο – ρεηξνπξγηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο- νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη πξηλ ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. 

πλεπψο ην θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία απνθαζηζηά ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ αθνή ηνπ αηφκνπ κε πξφβιεκα αθνήο, φπσο θαη ην αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο.  Πνηα ε δηαθνξά ηνπο φκσο ζηε ιεηηνπξγία αιιά θαη πνηα ηα θξηηήξηα 

επηινγήο αλάκεζα ζηηο δχν κεζφδνπο ππνβνήζεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο αθνήο;  

Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο βνεζνχλ άηνκα κε θάπνην 

βαζκφ βαξεθνΐαο, φπσο ηνλ κηθηφ θαη ηνλ κέηξην. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ήρνπ πνπ εηζέξρεηαη ζην απηί, κε απνηέιεζκα ην ερεηηθφ εξέζηζκα λα 

ιακβάλεηαη κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη έληαζε απφ ηνλ ρξήζηε.  

Αληίζεηα, ην θνριηαθφ εκθχηεπκα πξννξίδεηαη κφλν γηα άηνκα πνπ έρνπλ 

βιάβε ζηηο πεξηνρέο ηνπ απηηνχ, ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ 

ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη απνζηέιινληαη ζηνλ εγθέθαιν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

ζεσξείηαη φηη ηα άηνκα έρνπλ ζνβαξνχ βαζκνχ βαξεθνΐα ή θψθσζε. Σν θνριηαθφ 

εκθχηεπκα ιεηηνπξγεί κεηαηξέπνληαο ηνλ ήρν ζε ειεθηξηθνχο παικνχο, νη νπνίνη 

κεηαδίδνληαη ζην αθνπζηηθφ λεχξν, πνπ ζα πξέπεη θαη απηφ, έζησ θαη ππνηππσδψο λα 

ιεηηνπξγεί. 

Αλακθηζβήηεην είλαη ην γεγνλφο, φηη ην θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη κία 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ε νπνία επηηξέπεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

απψιεηα αθνήο λα αθνχζνπλ θαη πάιη θαιχηεξα. Πνιινί άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ 

αθνχζεη πνηέ ήρνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ηελ αθξφαζε γηα πξψηε θνξά. 

Αμηνζεκείσην είλαη, αθφκε, ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ 

εκθχηεπκα, φπσο απνδεηθλχεηαη βάζεη εξεπλψλ, αλαπηχζζνπλ γξεγνξφηεξα ηνλ 
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πξνθνξηθφ, ιφγν ζε ζρέζε µε ηα παηδηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ζπζθεπή 

(Blamey, et all, 2001). Αθνχ ινηπφλ, ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα, φπσο θαη ηα 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, παξέρνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε 

πνιινχο βαξήθννπο απνθαηάζηαζε ηεο αθνπζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ζπλεπάγεηαη φηη 

πξνζθέξνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα. 

Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε αληίιεςε ηεο κνπζηθήο 

απνδεηθλχεηαη φηη πνιινί βαξήθννη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα ή 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ηέκπν, ηνλ ξπζκφ αιιά θαη ηελ αλζξψπηλε θσλή φηαλ ππάξρνπλ 

ζηίρνη. 

Οη άλζξσπνη κε βαξεθνΐα, αθφκα θαη ρσξίο θάπνην εληζρπηηθφ ηεο 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο, αηζζάλνληαη ηηο δνλήζεηο πνπ πξνθαιεί ν ήρνο ζην ζεκείν 

εθείλν ηνπ εγθεθάινπ ζην νπνίν νη αθνχνληεο αληηιακβάλνληαη ηνλ ήρν. Απηή ε 

ιεηηνπξγία, ηνπο επηηξέπεη λα αηζζάλνληαη ηε κνπζηθή κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν. Με 

γλψκνλα απηφ ην δεδνκέλν ινηπφλ, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζπκκεηνρήο θσθψλ θαη 

βαξήθνσλ ζε  κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο αθνξνχλ εηδηθφηεξα 

εθείλνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ή θνριηαθφ εκθχηεπκα. 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ βαξεθνΐα, θαη 

ηδίσο ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ βαξήθνσλ ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κνπζηθήο, φπσο ηε κεισδία, ην ηέκπν, ηελ έληαζε θαη ηνλ ηφλν. ηελ παξνχζα 

εξγαζία κειεηάηαη εξεπλεηηθά ε ελ ιφγσ ζρέζε, παηδηψλ κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη 

θνριηαθφ εκθχηεπκα, κε ηε κνπζηθή. ηφρνο θη εδψ φπσο θαη ζε πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο, είλαη , φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ε κειέηε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ 

βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δηαθνξεηηθά φκσο κνπζηθά είδε. 
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1.5 Μοσζική και Βαρηκοΐα  

 Ζ άπνςε φηη «ε κνπζηθή ηθαλφηεηα ππάξρεη κέζα ζε θάζε άλζξσπν» 

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο δηαθφξσλ επηζηεκψλ. Μνπζηθή δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα κία θαιά ελαξκνληζκέλε κεισδία, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αθφκα θαη 

κφλν απφ ην ηέκπν, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ θάπνηνο ρηππάεη ην ρέξη ηνπ ζην 

ηξαπέδη κε ξπζκφ. Με απηή ηε ινγηθή, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη άλζξσπνη κε 

βαξεθνΐα κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ ηε κνπζηθή κέζα απφ ηηο παικηθέο δνλήζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη. Μπνξνχλ φκσο λα αθνχζνπλ; Έξεπλεο παξνπζηάδνπλ φηη άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ή ην θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη ηθαλά λα 

αθνχζνπλ κνπζηθή. θάπνηα κάιηζηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο ηα δηαθξίλνπλ κε 

κεγαιχηεξε επθνιία, ελψ ζε άιια, φπσο ηε κεισδία δπζθνιεχνληαη παξαπάλσ.   

Ζ κνπζηθή είλαη κηα πνιχ-αηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηνο 

δελ κπνξεί λα ηελ αθνχζεη δελ είλαη αξθεηφ γηα λα ηνπ ζηεξήζεη ηελ απφιαπζε ηεο 

εκπεηξίαο απηήο. Χο «γιψζζα ησλ ζπλαηζζεκάησλ» ε κνπζηθή, αθφκα θαη γηα ηα 

άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ θάηη ην δηαθνξεηηθφ θαη δελ 

έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα, απιά απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο 

(Καξηαζίδνπ, 2004) .Δξεπλεηέο έρνπλ δειψζεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηε 

κνπζηθή είλαη κία ζπκπεξηθνξά πνπ καζαίλεηαη θαη βαζίδεηαη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Έηζη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο πξέπεη λα κάζνπλ κέζα απφ 

πνηθίιεο εκπεηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππνιεηκκαηηθή αθνή γηα λα εξκελεχνπλ 

ήρνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ βαζίδεηαη ζε άηνκα θαη παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα βξεζνχλ πνηα κνπζηθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη κε 

κεγαιχηεξε επθνιία κέζα απφ ηε κνπζηθή. Ζ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο ζε άηνκα κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 
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ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε επραξίζηεζε απφ ηε κνπζηθή αληίιεςε κπνξεί λα αλαιπζεί 

απφ ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη ρξήζηεο ηνπ 

θνριηαθνχ ιακβάλνπλ ηε κνπζηθή κε ιηγφηεξν επράξηζην ηξφπν, ζε ζρέζε κε άηνκα 

πνπ δελ έρνπλ πξφβιεκα αθνήο (Vecchiato, Maglione, Scorpecci, Malerba, Graziani, 

Cherubino, Astolfi, Marsella, Colosimo, & Babiloni, 2013).  

Σα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζπλήζσο έρνπλ ηε δπζθνιία λα δηαθξίλνπλ 

ηα αλεπαίζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά ζήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηελ νκηιία θαη έηζη 

βαζίδνληαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Όζν αθνξά ηε κνπζηθή φκσο, δίλνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε δπν κνπζηθά ζηνηρεία, ζην ηέκπν θαη ζηνλ κνπζηθφ ηξφπν, αλ 

δειαδή είλαη ζε κείδνλα ή ζε ειάζζνλα ηξφπν (Barton & Robbins, 2015). Ζ παξνχζα 

έξεπλα εζηηάδεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ κνπζηθνχ ηξφπνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη ζηαηηζηηθά ζε πνην βαζκφ είλαη ζε ζέζε ηα παηδηά κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα λα αλαγλσξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα αληηιακβάλνληαη ηνπο κνπζηθνχο ήρνπο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

βαξεθνΐαο, κε ηνλ ηχπν ηνπ εκθπηεχκαηνο αιιά θαη (αλάινγα) κε ην αλ νη ρξήζηεο 

ήηαλ πξνγισζζηθά ή κεηαγισζζηθά θσθνί. 

Σα παηδηά ζε ειηθία 18 κελψλ, αξρίδνπλ λα αλαθαιχπηνπλ πσο κπνξνχλ λα 

κηκνχληαη θαη λα παξάγνπλ ήρνπο. Σα παηδηά πνπ έρνπλ βαξεθνΐα  θαζπζηεξνχλ λα ην 

αληηιεθζνχλ, φκσο κε ην θνριηαθφ εκθχηεπκα, ηα πξνγισζζηθά θσθά παηδηά 

παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή θαζαξφηεηα ζηελ παξαγσγή ησλ ήρσλ θαη ηνπ ιφγνπ ηνπο. 

Ζ κνπζηθή ηνπο αληίιεςή φκσο, θαίλεηαη πσο εμαθνινπζεί λα είλαη θησρή, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο δηάθξηζεο ζην χςνο, ζηελ ηνληθή αληίιεςε θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο κεισδίαο. Σνλ ξπζκφ, αληίζεηα, ηνλ αληηιακβάλνληαη φπσο θαη ηα 

αθνχνληα παηδηά (Xu, Zhou, Chen, Li, Schultz, Zhao & Han, 2009). ε έξεπλά ηνπο νη 
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Moran, Rousset θαη Looi (2016) κειέηεζαλ ηελ αληίιεςε ηεο κνπζηθήο ζε ελήιηθεο 

ρξήζηεο θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο πνπ ήηαλ πξνγισζζηθά θαη κεηαγισζζηθά θσθνί. 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ήηαλ ίδηα κε εθείλα πνπ είραλ πξφηεξα 

κειεηεζεί ζε παηδηά, ζεκεηψλνληαο πσο εκθάληδαλ αληίζηνηρα επίπεδα ζηε κνπζηθή 

εθηίκεζε. 

Δπηπξνζζέησο, ην θνριηαθφ εκθχηεπκα βειηηψλεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ζε 

παηδηά κε ζνβαξνχ βαζκνχ βαξεθνΐα θαη κε θψθσζε. Όκσο, αθφκε δελ έρεη 

επηηεπρζεί, κέζσ ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο, ε θάιπςε θάπνησλ άιισλ, εμίζνπ 

ζεκαληηθψλ, αλαγθψλ, φπσο ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε 

βηνινγηθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη αθνπζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο θχζεσο ηνπ 

θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο (Shirvani, Jafari, Sheibanizadeh, Zarandy & Jalaie, 2014). 

Δμαηηίαο ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ειεθηξνδίσλ θαη ηεο κεηάδνζεο ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ ζπρλνηήησλ απφ έλα ειεθηξφδην, είλαη πηζαλφλ ε κνπζηθή λα παίδεη λφηεο ζε 

δηαθνξεηηθφ χςνο, κε αληηζηνηρία ελφο ειεθηξνδίνπ, θαη έηζη ,θαηά ζπλέπεηα, ν 

ρξήζηεο λα ην αληηιακβάλεηαη σο έλα χςνο (Shirvani, Jafari, Zarandi, Jalaie, 

Mohagheghi & Tale, 2015). 

Σν ηέκπν θαη ν ξπζκφο ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ, θαίλεηαη πσο απνηεινχλ 

ηνπο δχν βαζηθνχο παξάγνληεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γηα ηα παηδηά κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα. εκεηψλεηαη φηη ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή αθνή, ιακβάλνπλ 

ππφςε, εθηφο ηνπ ηέκπν θαη ηνπ ξπζκνχ, ην χςνο, ηε ρξνηά θαη ηνλ ηξφπν, 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία, ηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαγλψξηζήο ηνπο (Looi, Teo & Loo, 2015 θαη Plant, 2015). 

Μέζα απφ πνξίζκαηα εξεπλψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ζηε κνπζηθή ην γξήγνξν ηέκπν 

θαη ν κείδσλ ηξφπνο παξαπέκπνπλ ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ ην αξγφ ηέκπν θαη ν 

ειάζζσλ ηξφπνο ζε αξλεηηθά (Caldwell, Rankin, Jiradejvong, Carver & Limb, 2015).   
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Γη’ απηφ ην ιφγν, γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη 

εδψ, ζην δεχηεξν κέξνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επνπηηθά κέζα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ 

εκπεξηέρνπλ γξήγνξν ηέκπν θαη κείδνλα ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ζεηηθψλ 

αηζζεκάησλ θαζψο θαη κνπζηθά θνκκάηηα πνπ εκπεξηέρνπλ αξγφ ηέκπν θαη ειάζζνλα 

ηξφπν, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξλεηηθψλ αηζζεκάησλ. Αλακέλεηαη ηέινο, ε 

δηεμαγσγή πνξηζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κνπζηθήο 

αληίιεςεο ησλ παηδηψλ κε θνριηαθφ θαη κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, κε κείδνλα θαη 

ειάζζνλα ηξφπν, θαζψο θαη νη επηθείκελεο ζπγθξίζεηο ή θαη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αλάκεζά ηνπο.   
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Κεθάλαιο 2: Μεθοδολογία 

  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα αληρλεχζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε πνπ πξνθαινχλ δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ 

θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο ηθαλφηεηαο ή ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ εθάζηνηε 

παηδηνχ, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, λα αλαγλσξίζεη ηα κνπζηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο 

ραξάο θαη ηεο ιχπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλψληαη ηξία κνπζηθά είδε. Σν πξψην 

είλαη έλα νξρεζηξηθφ θνκκάηη, ην δεχηεξν πεξηέρεη θαη ηξαγνχδη ελψ ην ηξίην είλαη 

ειεθηξνληθή κνπζηθή, ε νπνία δελ βαζίδεηαη ζηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κνπζηθήο ζχλζεζεο.  

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζν είλαη πην επδηάθξηην ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ή ηεο ιχπεο ζε θαζέλα μερσξηζηά απφ ηα ηξία είδε ηεο 

κνπζηθήο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην απηί κε ην θνριηαθφ εκθχηεπκα ή ην αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη έλα νξρεζηξηθφ θνκκάηη σο ραξνχκελν κέζα απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλζέηνπλ, φπσο ε έληαζε θαη ν πην γξήγνξνο ξπζκφο, ζε ζρέζε 

κε πην ιππεκέλα θνκκάηηα ην legato κπνξεί δπλεηηθά λα κελ ην αληηιεθζεί. 

Αληίζηνηρα, ζε έλα κνπζηθφ θνκκάηη κε ηξαγνχδη, ε αλζξψπηλε θσλή κε ηνπο 

ρξσκαηηζκνχο ηεο κπνξεί λα θάλεη πην αληηιεπηή ηελ κεισδία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνκκαηηνχ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ην ηειεπηαίν είδνο, νη ήρνη 

είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη πην εχθνια 

αληηιεπηνχο ή θαη φρη. Ζ έληνλε παξνπζία ηνπ beat ίζσο λα κελ θάλεη μεθάζαξε ηελ 

κεισδία αθνχ κπνξεί λα ηελ επηζθηάδεη θαη έηζη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

λα είλαη πην δχζθνινο. 
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Σέινο, έλαο αθφκα ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αηφκσλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα κε εθείλσλ πνπ έρνπλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο κε 

βάζε ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη. Αλ ε κνπζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε δηάθξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηε κνπζηθή ζε ζρέζε κε εθείλα 

πνπ δελ έρνπλ κνπζηθή εθπαίδεπζε. 

 

Σσμμεηέτονηες 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειείηαη απφ παηδηά πξνζρνιηθήο, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ζρνιεία 

πνπ βξίζθνληαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο  λνκνχο ηεο Κξήηεο. Δηδηθφηεξα, έιαβαλ  κέξνο 

παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη παηδηά κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Σν δείγκα 

βξηζθφηαλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαζψο θαη ζε γεληθά ζρνιεία, ηκήκαηα έληαμεο θαη κε 

παξάιιειε ζηήξημε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά 28 

παηδηά, 14 παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη 14 κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, ηα πεξηζζφηεξα θνηηνχζαλ ζε γεληθφ 

ζρνιείν αιιά ζε ηκήκα έληαμεο ελψ δχν απφ απηά βξίζθνληαλ ζε εηδηθφ ζρνιείν. 

Υλικό 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη κηα ζεηξά 

απφ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε έλα ζέκα ζηηο νπνίεο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε ηξεηο εξσηήζεηο γεληθψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηη ηχπν βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο 
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ρξεζηκνπνηνχλ θαη εάλ έρνπλ ιάβεη κνπζηθή εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, νη εξσηήζεηο 

πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ ήηαλ πσο ζα ραξαθηήξηδαλ ην εθάζηνηε ην κνπζηθφ 

απφζπαζκα πνπ άθνπζαλ, αλάκεζα ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. Γίπια 

ζε θάζε εξψηεζε ζπλαηζζήκαηνο ππήξρε θαη ε επηινγή «ηίπνηα», γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ άθνπζαλ θαζφινπ, δειαδή δελ θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ αλ 

ην απφζπαζκα ήηαλ ραξνχκελν ή ιππεκέλν. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

θνηηνχζαλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην 

δφζεθαλ θαη εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη έλα 

νπδέηεξν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο πξνθάιεζε θάπνην ζπλαίζζεκα. Ο ηξφπνο απηφο 

εθαξκφζηεθε θαη ζηα παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηελ 

Α’ θαη Β’ δεκνηηθνχ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

ηα κνπζηθά απνζπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο άθνπζαλ ηξία 

δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο θαη ην θάζε είδνο είρε δχν κνπζηθά θνκκάηηα αληίζηνηρα 

γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Σν απφζπαζκα 

δηαξθνχζε έλα ιεπηφ, ρξφλνο πνπ ζεσξήζεθε αξθεηφο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Σα είδε ηεο κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ήηαλ θιαζζηθή κνπζηθή, ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη κνπζηθή κε ηξαγνχδη (βι. 

Παράρτθμα) 

Σα κνπζηθά θνκκάηηα επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ 

κειεηήζεθε θαη πξαγκαηεχεηαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη ηε κνπζηθή. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επηινγή ησλ θνκκαηηψλ βαζίζηεθε ζην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο, ζην 

ηέκπν, ζηελ έληαζε θαη ζηνλ ηφλν ηνπ θάζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. Όπσο αλαθέξεη ν 

Kratus ην 1993, νη δηαρσξηζκνί κεηαμχ ραξάο θαη ιχπεο βαζίδνληαη ζηε ξπζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ άξζξσζε ηνπ θνκκαηηνχ, δειαδή γξήγνξνο ξπζκφο θαη 
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ζηαθάην παξαπέκπεη ζε ραξνχκελε κνπζηθή ελψ ν αξγφο ξπζκφο ζε πην ιππεκέλε 

κνπζηθή. Έπεηηα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δψζνπλ βάζε ζηνλ ηφλν ηεο κνπζηθήο θαη έηζη ηε κεγαιχηεξε 

επίδξαζε γηα ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηελ έρεη ν ξπζκφο θαη ην ηέκπν 

(Volkova, Trehu, Schellenberg, Papsin, & Gordon, 2013· Μoore, Baer, Ives, 

Marriage, & Salorio-Corbetto, 2016). 

Σν ηέκπν, πνπ ζηα ηηαιηθά ζεκαίλεη ρξφλνο, νξίδεηαη σο ε ηαρχηεηα ηνπ 

ξπζκνχ ζηε ζχλζεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ θαη κεηξηέηαη ζχκθσλα κε ην beat- 

ρηχπν ην ιεπηφ. Οη θαηεγνξίεο ηνπ ηέκπν αλάινγα κε ηνλ ρηχπν αλά ιεπηφ (beats per 

minute) είλαη ην prestissimo, ην νπνίν είλαη ην πην γξήγνξν (200-208 bpm) θαη ην πην 

αξγφ είλαη ην largo κε 40-60 bpm. ηελ έξεπλα απηή ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ζε allegro, έλα 

ζρεηηθά γξήγνξν ηέκπν κε 120-168 bpm. Αληίζεηα, ηα κνπζηθά θνκκάηηα γηα ηελ 

ιχπε ήηαλ ζε ηέκπν andante, ην νπνίν έρεη 76-108 bpm (Fernández-Sotos, Fernández-

Caballero, & Latorre, 2016).  

ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ηα κνπζηθά απνζπάζκαηα πνπ αθνχζηεθαλ είραλ 

γξήγνξν ηέκπν. ηελ θιαζζηθή κνπζηθή έπαημε ην κνπζηθφ θνκκάηη «Pizzicato 

Polka» ηνπ νπνίνπ ην ηέκπν είλαη κεηαμχ andante κε moderato κε 180 bpm. ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ηξαγνπδηνχ, ην απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη «Daylight» έρεη 109 bpm 

θαη βξίζθεηαη θαη απηφ ζηελ θαηεγνξία ηνπ moderato. ηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή ην 

απφζπαζκα απφ ην κνπζηθφ θνκκάηη «I remember» είλαη allegro αθνχ έρεη 128 bpm. 

Αληίζεηα, ηα θνκκάηηα γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο πνηθίινπλ ζην ηέκπν. Σν 

απφζπαζκα απφ ην κνπζηθφ θνκκάηη «Adagio for strings», βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία 

adagio αθνχ ηα bpm είλαη 76. Σν απφζπαζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ «Nights white satin» 

έρεη 78 bpm θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία andante. Σέινο, ζηελ ειεθηξνληθή 
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κνπζηθή ην ηέκπν γηα ηε ιχπε είλαη πην γξήγνξν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαζψο 

ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή ηα πην αξγά ζε ηέκπν θνκκάηηα είλαη moderato (108-120 

bpm). Έηζη, ην απφζπαζκα απφ ην θνκκάηη «Prelude» έρεη ηέκπν κε 120 bpm ( 

www.songbpm.com).     

Καηαιεθηηθά, θαη ζηα ηξία είδε ηεο κνπζηθήο, ηα ραξνχκελα απνζπάζκαηα 

ήηαλ ζε κείδνλα ηξφπν θαη κε γξήγνξν ηέκπν θαη ξπζκφ. Αληίζεηα ηα κνπζηθά 

θνκκάηηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ιππεκέλα είραλ πην αξγφ ξπζκφ θαη ήηαλ ζε 

ειάζζνλα ηξφπν.   

Γιαδικαζία 

Αξρηθά, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο εμαζθαιίζηεθε ε πξναπαηηνχκελε 

άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Χο ρψξνο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο νξίζηεθε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζηνηε καζεηή-

ζπκκεηέρνληα, θαζψο γηα πνιιά παηδηά ήηαλ αδχλαηε ε εθαξκνγή ηεο έξεπλαο ζε 

εμσηεξηθφ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, φπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. Γηα ηελ εχξεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ ε έξεπλα ζα γηλφηαλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζηάιζεθε 

ζηα ζρνιεία επηζηνιή, ζηελ νπνία αλαγξαθφηαλ αλαιπηηθά ν ζηφρνο θαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο. Σν έληππν απηφ, ην παξαιάκβαλε ν δηεπζπληήο ηνπ εθάζηνηε 

ζρνιείνπ ψζηε λα ην πξνσζήζεη ζηνπο γνλείο. Ο δηεπζπληήο είρε έλα ρξνληθφ 

πεξηζψξην 2-3 εκεξψλ γηα λα δψζεη κφλν ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο απφ ηνπο γνλείο πνπ 

ήζειαλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαθπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ δελ επηζπκνχλ λα 

ιάβνπλ κέξνο. Αληίζεηα, γηα ηα παηδηά πνπ βξέζεθαλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, απφ ζπιιφγνπο θπξίσο, δφζεθε ζηνπο γνλείο επηζηνιή, φπνπ 

αλαγξαθφηαλ ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηελ νπνία έπξεπε λα 

ππνγξάςνπλ κφλν φζνη ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ.  
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ηε ζπλέρεηα, κε ηελ έγθξηζε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηνπ ππνπξγείνπ, μεθίλεζε 

ε δηαδηθαζία. Οη ζπκκεηέρνληεο  έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ην 

ζπλαίζζεκα πνπ ζα ηνπο πξνθαινχζε ην θάζε κνπζηθφ απφζπαζκα πνπ ζα άθνπγαλ. 

Πην αλαιπηηθά, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε απνζπάζκαηα έμη (6) κνπζηθψλ θνκκαηηψληνπ 

ελφο ιεπηνχ ηα νπνία  ρσξίδνληαλ ζε δχν νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ 

κνπζηθά θνκκάηηα πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζπλαηζζήκαηα ραξάο ελψ ε δεχηεξε ζε 

ζπλαηζζήκαηα ιχπεο. Σα είδε ηεο κνπζηθήο θαζψο θαη ηα κνπζηθά θνκκάηηα ήηαλ ηα 

ίδηα θαη γηα ηα άηνκα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα είδε ηεο κνπζηθήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ έλα νξρεζηηθφ 

θνκκάηη, έλα κνπζηθφ θνκκάηη κε ηξαγνχδη θαη έλα κε ειεθηξνληθή κνπζηθή, ζην 

νπνίν ν ήρνο δελ είλαη θπζηθφο θαη δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο κνπζηθήο 

ζχλζεζεο θαη αξκνλίαο. Σν θάζε παηδί μερσξηζηά, άθνπγε πξψηα ηα κνπζηθά 

θνκκάηηα πνπ παξαπέκπνπλ ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. Μεηά απφ θάζε θνκκάηη 

ζεκεηψλνληαλ νη αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε θαη ζηα 

κνπζηθά θνκκάηηα πνπ αθνξνχλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο θνηηνχζαλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθαλ θαη εηθφλεο πνπ 

απεηθφληδαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη έλα νπδέηεξν ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζην κνπζηθφ θνκκάηη θαλέλα ζπλαίζζεκα. Ο 

ηξφπνο απηφο εθαξκφζηεθε θαη ζηα παηδηά πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ζηελ Α’ θαη Β’ δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο έδεηρλαλ ηελ απάληεζε ηνπο θαη 

ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή απφ ηνλ εξεπλεηή. Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ηάμεηο ηεο Β’ δεκνηηθνχ θαη άλσ, νη εηθφλεο δελ 

παξαρσξνχληαλ θαζψο ζεσξήζεθε πσο ηα παηδηά γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη είλαη 

ηθαλά λα ην ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην κφλα ηνπο.  
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Ζ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξίπνπ 15 ιεπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ρξφλνπ αθξφαζεο ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, ηνπ δηαζηήκαηνο γηα ηελ επεμήγεζε ησλ 

νδεγηψλ θαη ηεο δηάξθεηαο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη επεμεγήζεηο 

δίλνληαλ κία θνξά ζηελ αξρή θαη έπεηηα μεθηλνχζε ε έξεπλα. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, επέιεμαλ ηελ έληαζε ζηελ νπνία ζα άθνπγαλ ηα 

θνκκάηηα, ε νπνία (έληαζε) δελ ελαιιαζζφηαλ. Σν θάζε θνκκάηη ην άθνπγαλ κνλάρα 

κία θνξά θαη ε έξεπλα γηλφηαλ αηνκηθά ζε θάζε παηδί. ην ρψξν εθηέιεζεο ηεο 

έξεπλαο, βξηζθφηαλ ν εμεηαδφκελνο, ν εξεπλεηήο αιιά θαη ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ 

αίζνπζα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ε έξεπλα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ απνκνλσκέλε απφ 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε θξίζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

αιινησζνχλ ηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν θάπνηα παηδηά εμεηάζηεθαλ εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζε κία εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα, κε ερνκνλσκέλνπο ηνίρνπο. 
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Κεθάλαιο 3: Αποηελέζμαηα 

 

 

Ζ θαηαγξαθή θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. ην παξφλ θεθάιαην ινηπφλ, παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απάληεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πεξηειάκβαλε ηξείο εξσηήζεηο γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ αηφκνπ, φπσο ηνλ ηχπν 

βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο, ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε, 

θαη έπεηηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα θαζέλα απφ ηα έμη ηξαγνχδηα 

πνπ άθνπζε (βι. Παξάξηεκα). 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα γίλεη ε παξνπζίαζε θαη ε εξκελεία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, θαηά πφζν ν ηχπνο βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο αιιά θαη ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε, επεξεάδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηε 

κνπζηθή.  

 

Πίνακας 1: Σστνόηηηες-Τύπος βοηθηηικού ζσζηήμαηος ακοής 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Ακουστικό 14 50,0 

Κοχλιακό 14 50,0 

Σύνολο 28 100,0 

 

 ηνλ πίλαθα 1, παξαηεξνχκε ηνλ πιεζπζκφ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα. 

πλνιηθά ήηαλ 28 παηδηά εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο 

ελψ ην ππφινηπν κηζφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, έρνπλ θνριηαθφ εκθχηεπκα. 
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Πίνακας 2: Σστνόηηηες- Μοσζική Εκπαίδεσζη 

 Συχνότητα  Ποσοστό 

 Όχι 19 67,9 

Ναι 9 32,1 

Σύνολο  28 100,0 

 

Ο πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ ιάβεη θάπνηα κνπζηθή εθπαίδεπζε ή φρη. Παξαηεξείηαη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δελ έρεη ιάβεη θακία εθπαίδεπζε, κε πνζνζηφ 67,9%, ελψ 

κφλν ην 32,1% είρε κνπζηθή εθπαίδεπζε.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αλά κνπζηθφ θνκκάηη. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζε θάζε κνπζηθφ θνκκάηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ λα δηαιέμνπλ έλα απφ 

ηξία ζπλαηζζήκαηα, ραξά, ιχπε θαη ηίπνηα. Έηζη, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

θαηαγξάθνληαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ αλά θνκκάηη.  

 

 

Πίνακας 3: Κλαζζικό κομμάηι-Σσναίζθημα Χαράς 

 Συχνότητα Ποσοστό  

 Χαρά 22 78,6 

Λύπη 5 17,9 

Τίποτα 1 3,6 

Σύνολο 28 100,0 

 

Σν πξψην θνκκάηη πνπ άθνπζαλ ηα παηδηά ήηαλ θιαζζηθή κνπζηθή, ε νπνία 

ππνδειψλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίνακας 3, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζεκείσζε ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο κε 78,6%. Έλα κφλν 

παηδί θάλεθε πσο δελ αηζζάλζεθε ηίπνηα ή δελ άθνπζε ηίπνηα (3,6%), ελψ ην 17,9% 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ φηαλ άθνπζε ην απφζπαζκα απηνχ ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ην 

ραξαθηήξηζε σο ιππεκέλν. 

  

Πίνακας 4: Κλαζζική κομμάηι- Σσναίζθημα Λύπης 

 Συχνότητα Ποσοστό  

 Χαρά 2 7,1 

Λύπη 17 60,7 

Τίποτα 9 32,1 

Total 28 100,0 

 

ε απηφλ ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην δεχηεξν 

θνκκάηη πνπ άθνπζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, ην νπνίν ήηαλ θιαζζηθή κνπζηθή θαη 

αθνξνχζε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επέιεμε 

ζσζηά ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο (60,7%), κεγάιν φκσο ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ζην 

νπνίν δε κπφξεζε λα δηαθξίλεη ην ζπλαίζζεκα, κε ηηκή 32,1%. Γχν απφ ηα 28 παηδηά 

ζπλνιηθά ζεκείσζαλ φηη αλαγλψξηζαλ ην θιαζζηθφ θνκκάηη σο ραξνχκελν. 

 

 

Πίνακας 5: Τραγούδι- Σσναίζθημα Χαράς 

 Συχνότητα Ποσοστό  

 Χαρά 25 89,3 

Λύπη  3 10,7 

Σύνολο  28 100,0 

 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία κνπζηθψλ θνκκαηηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο άθνπζαλ 

κνπζηθή κε ηξαγνχδη. ηελ πξψηε θάζε άθνπζαλ έλα απφζπαζκα κε ζηίρνπο, ην 

νπνίν είρε σο ζηφρν λα αλαγλσξίζνπλ ηε ραξά. Απ’ φηη θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα, ην 89,3% ζεκείσζε φηη ην αλαγλψξηζε σο ραξνχκελν, ελψ ην 10,7% σο 

ιππεκέλν. 
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Πίνακας 6: Τραγούδι- Σσναίζθημα Λύπης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Χαρά 4 14,3 

Λύπη 24 85,7 

Σύνολο  28 100,0 

 

 Ζ θαηεγνξία ηνπ ηξαγνπδηνχ πεξηειάκβαλε θαη έλα πνπ έρεη ζηφρν λα ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Όπσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ πίλαθα, ην 

85,6%, δήισζε φηη παξαπέκπεη ζην ζπλαίζζεκα ιχπεο φπσο είρε ζθνπφ ην 

ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα. Αληίζεηα, έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζεκείσζε ραξά, κε πνζνζηφ 14,3%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζεκείσζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηελ 

επηινγή «ηίπνηα». Φαίλεηαη πσο φινη θαηάθεξαλ λα αθνχζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ 

ην ζπλαίζζεκα κέζα απφ ην ηξαγνχδη.  

 

 

Πίνακας 7: Ηλεκηρονική Μοσζική- Σσναίζθημα Χαράς 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Χαρά 25 89,3 

Λύπη 3 10,7 

Σύνολο 28 100,0 

 

  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία κνπζηθήο πνπ άθνπζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε 

ειεθηξνληθή κνπζηθή. ε απηφ ην είδνο ηεο κνπζηθήο ε δηάθξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

είλαη πην δχζθνιε θαζψο δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο κνπζηθήο αξκνλίαο. 

Παξφια απηά, έπξεπε λα εμεηαζηεί εάλ ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. Σν πξψην θνκκάηη αλαθεξφηαλ ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίνακας 7, ε πιεηνςεθία ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ, κε πνζνζηφ 89,3% ζεκείσζε ραξά. Μφλν ην 10,7% ραξαθηήξηζε ην 

απφζπαζκα ιππεκέλν, ζε έλα θνκκάηη πνπ έρεη νξηζηεί φηη δειψλεη ζπλαηζζήκαηα 

ραξάο.  

 

 

Πίνακας 8: Ηλεκηρονική Μοσζική- Σσναίζθημα Λύπης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 Χαρά 15 53,6 

Λύπη 13 46,4 

Σύνολο 28 100,0 

 

Σν δεχηεξν θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο είρε νξηζηεί σο ιππεκέλν. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ζπρλνηήησλ, πξνθάιεζε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν 46,4% αλαγλψξηζε ζην απφζπαζκα ιχπε ελψ ην 53,6% 

ραξά. Παξαηεξείηαη φηη ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή δελ ήηαλ εχθνιε ε δηάθξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο. 

Οη πίλαθεο ησλ ζπρλνηήησλ παξνπζίαζαλ ηηο απαληήζεηο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλά κνπζηθφ απφζπαζκα πνπ άθνπζαλ. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο x
2
 γηα λα εληνπηζηεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ηχπν ηνπ βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο αλά κνπζηθφ 

απφζπαζκα.  Σν πξψην κνπζηθφ απφζπαζκα πνπ άθνπζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη είρε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα ραξάο. Απφ ηα 

παηδηά κε ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, ην 64,3% απάληεζε φηη ην ζεψξεζε ραξνχκελν, 

ην 28,6% φηη ιππεκέλν ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ κε 7,1% δελ κπφξεζε λα δηαθξίλεη 

θάπνην ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια, ηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα είραλ παξφκνηεο 

απαληήζεηο. Υαξά αηζζάλζεθε ην 92,9%  ελψ ην 7,1% ιχπε. Με x
2
= 3,527 θαη 

p=0,171 βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 
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ηχπν βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ αθνήο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο 

ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή. 

Παξακέλνληαο ζην ίδην κνπζηθφ είδνο, εξεπλάηαη εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ αθνήο ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο, κε πνζνζηφ 78,6% ζεκείσζαλ ιχπε ελψ ην 21,4% δελ θαηάθεξε λα 

αλαγλσξίζεη θάπνην απφ ηα δχν επηιεγφκελα ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ην 14,3% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην κνπζηθφ απφζπαζκα γηα ηελ ιχπε, 

ζεκείσζαλ ραξά. Δλψ, κε πνζνζηφ 42,9% αηζζάλζεθαλ ιχπε θαη κε ην ίδην πνζνζηφ 

δελ αηζζάλζεθαλ ηίπνηα. Με x
2
= 4,471 θαη p= 0,107, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο θαη ηνπ 

αθνπζηηθνχ βαξεθνΐαο ζην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή.  

 Έπεηηα, ην δεχηεξν κνπζηθφ είδνο πνπ εξεπλήζεθε γηα λα εληνπηζηεί αλ 

ππάξρεη δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ηνπ ηχπνπ 

βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο είλαη ε κνπζηθή κε ηξαγνχδη. Σν πξψην απφζπαζκα 

κνπζηθή κε ζηίρνπο πνπ άθνπζαλ νη ζπκκεηέρνληεο είρε ζθνπφ λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ραξνχκελν. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξνέθπςαλ ηα εμήο 

απνηειέζκαηα. Υαξά δήισζε ην 85,7% ησλ αηφκσλ κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα ην πνζνζηφ ήηαλ 92,9%. Αληίζεηα, ζην ίδην κνπζηθφ 

απφζπαζκα, ιχπε ζεκείσζε ην  14,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε αθνπζηηθφ ελψ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ιχπε ήηαλ 

ζην 7,1%.  Με x
2
= 0,373 θαη p=0,541, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο ζην ηξαγνχδη. 

ηελ θαηεγνξία ηνπ ηξαγνπδηνχ κειεηήζεθε θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηχπν βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε 
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αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ην αλαγλψξηζε σο ιππεκέλν φπσο πξννξηδφηαλ απφ ην 

ηξαγνχδη κε πνζνζηφ 78,6% ελψ ζην ίδην απφζπαζκα ην 21,4% δήισζε ραξά. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, 

θαζψο ην 92,9% ζεκείσζε ιχπε, ελψ ην 7,1% ραξά. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία αθνχ πξνθχπηεη x
2
= 1,167 θαη p= 0,280. 

Ζ έξεπλα ζπλερίζηεθε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαθνξάο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία κειεηήζεθαλ 

θαη ηα δχν ζπλαηζζήκαηα. ην πξψην απφζπαζκα πνπ αθνξνχζε ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ραξάο, ην 92,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα δήισζε ραξά ελψ ην 

7,1% φηη ην αλαγλψξηζε σο ιππεκέλν. Απφ ηα παηδηά κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ην 

14,3% ζεκείσζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ζεσξείηαη ιππεκέλν ελψ ην 85,7% 

ραξνχκελν. Με x
2
= 0,373 θαη p=0,541, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ραξάο ζηελ 

ειεθηξνληθή κνπζηθή. 

πλερίδνληαο ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, κειεηήζεθε ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ιχπεο. Απφ ηα 14 παηδηά κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, ηα κηζά δήισζαλ φηη ην 

απφζπαζκα ήηαλ ραξνχκελν (50%) ελψ ηα άιια κηζά ιππεκέλν (50%). Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην απφζπαζκα 

ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθή πνπ έπξεπε λα δηαθξίλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο, ήηαλ 

φηη ην 57,1% δήισζε ραξά ελψ ην 42,9% ιχπε. πλνιηθά, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο ζηελ 

ειεθηξνληθή κνπζηθή αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ αθνήο. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα εληνπηζηεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

ίδηα κνπζηθά απνζπάζκαηα. Ξεθηλψληαο κε ηελ θιαζζηθή κνπζηθή θαη ην απφζπαζκα 
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πνπ δήισλε ραξά, ην 78,9% απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ην ραξαθηήξηζε ραξνχκελν, ην 15,8% ιππεκέλν θαη ην 3,6% φηη δελ 

κπφξεζε λα δηαθξίλεη θάπνην απφ ηα επηιεγφκελα ζπλαηζζήκαηα. Αληίζεηα, απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ έζησ θαη κία ζηνηρεηψδε κνπζηθή εθπαίδεπζε ην 77,8% 

ζεκείσζε ραξά θαη ην 22,2% ιχπε. Καλέλα απφ ηα παηδηά κε κνπζηθή εθπαίδεπζε 

δελ ζεκείσζε φηη δελ αηζζάλζεθε θάπνην ζπλαίζζεκα. Έηζη, κε x
2
= 0,616 θαη p= 

0,735 ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία.  

Όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή, νη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 52,6% επέιεμαλ φηη ην 

απφζπαζκα ην ραξαθηήξηδε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Δπίζεο, πνζνζηφ ηνπ 42,1% 

δελ κπνξνχζε λα δηαθξίλεη θάπνην ζπλαίζζεκα ελψ ην 5,3% δήισζε ην ζπλαίζζεκα 

ηεο ραξάο. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνπζηθή εθπαίδεπζε, ε πιεηνςεθία κε 

πνζνζηφ 77,8% ζεκείσζε ιχπε, ην 11,1% ραξαθηήξηζε ην απφζπαζκα ραξνχκελν 

θαη ην 11,1% ηίπνηα. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζηελ θιαζζηθή 

κνπζηθή, θαζψο ην x
2
=2,754 θαη ην p= 0,252. 

Σν δεχηεξν κνπζηθφ είδνο πνπ κειεηήζεθαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ ην 

ηξαγνχδη, κνπζηθή κε ζηίρνπο. Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην SPSS ήηαλ ρ2 

ψζηε λα εληνπηζηεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ραξάο αθνχγνληαο έλα ηξαγνχδη ζε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. Με x
2
= 1,836 

θαη p=0,175, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Πην 

αλαιπηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ην 94,7% επέιεμε πσο ήηαλ ραξνχκελν ην ηξαγνχδη ελψ ην 5,3% 

ιππεκέλν. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε ηα απνηειέζκαηα δελ 
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δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε εθείλνπο  πνπ είραλ, αθνχ ην 77,8% ζεκείσζε 

ραξά θαη κφλν έλα 22,2% ιχπε. 

ηε ζπλέρεηα, ε ηδία αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηξαγνχδη πνπ είρε 

ζθνπφ λα αλαγλσξίζνπλ ζπλαηζζήκαηα ηεο ιχπεο. Απφ ηα 9 παηδηά κε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ην 78,9% ζεκείσζε ιχπε ελψ ην 21,1% ραξά. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά 

ρσξίο θάπνηα κνπζηθή εθπαίδεπζε, θαη ηα 19 παηδηά, δειαδή ην 100%, αλαγλψξηζε 

σο ζπλαίζζεκα ηε ιχπε αθνχγνληαο ην απφζπαζκα ελφο ιεπηνχ απφ ην ηξαγνχδη. 

χκθσλα κε ηελ x
2
 αλάιπζε, ζπκπεξαίλεηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάινγα κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ζην ιππεκέλν ηξαγνχδη, αθνχ x
2
= 

2,211 θαη p= 0,137.   

Ζ ηειεπηαία ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ζην είδνο ηεο 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη κειεηήζεθαλ θαη ηα δχν ζπλαηζζήκαηα, ραξάο θαη ιχπεο. 

Πξψηα έγηλε αλάιπζε x
2
 γηα λα εληνπηζηεί εάλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ είραλ κνπζηθή εθπαίδεπζε κε εθείλα πνπ δελ είραλ, 

ζε έλα ραξνχκελν απφζπαζκα ειεθηξνληθήο κνπζηθήο. Έηζη, κε x
2
= 0,002 θαη p= 

0,963 πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε πνπ είραλ, ε πιεηνςεθία αλαγλψξηζε ζην απφζπαζκα ην 

ζπλαίζζεκα ραξάο. Πην αλαιπηηθά, ην 89,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ είραλ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε δήισζε ραξά θαζψο θαη ην 88,9% εθείλσλ πνπ είραλ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ζεκείσζαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο.  

Σέινο, εξεπλήζεθε αλ ε κνπζηθή εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηα 

παηδηά πνπ δελ είραλ θάπνηα κνπζηθή εθπαίδεπζε, ην 52,6% ζεκείσζε ιχπε ελψ ην 

47,4% ραξά. Αληίζεηα, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε κνπζηθή εθπαίδεπζε ε 

πιεηνςεθία δήισζε ραξά, ζε πνζνζηφ 66,7% ελψ ιχπε ην 33,3%. πκπεξαίλεηαη φηη 
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ζην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάινγα κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε, αθνχ x
2
=0,914 θαη 

p=0,339. 

ε απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε απεηθφληζε θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο ζε παηδηά κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε βαζίζηεθε 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα απηήλ ηελ έξεπλα, φπνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα 

κειεηεζεί ζε πνην είδνο ηεο κνπζηθήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

αθνήο είλαη αλαγλσξίζηκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. ην θεθάιαην 

πνπ αθνινπζεί, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην. 
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Κεφϊλαιο 4: Συζότηςη- Συμπερϊςματα 
 

 

 ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. ηελ εξγαζία απηή επηδηψρζεθε λα απνηππσζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίιεςε παηδηψλ κε κεγάινπ βαζκνχ βαξεθνΐα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θνριηαθφ 

εκθχηεπκα ζε ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο.  

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε επξήκαηα 

εξεπλψλ απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα κνπζηθφ θνκκάηη ησλ βαξήθνσλ- θσθψλ παηδηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θνριηαθφ εκθχηεπκα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δειαδή δελ ππάξρεη δηαθνξά 

σο πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή δηάθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο 

θαη εθείλσλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. 

 Πην αλαιπηηθά, ζηελ θαηεγνξία ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην κνπζηθφ απφζπαζκα γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, κειεηήζεθε αλ ππάξρεη 

δηαθνξά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο θαη αλάινγα κε ηελ χπαξμε κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν θνκκάηη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή γηα ηελ ραξά  ήηαλ ην 

«Piccicato Polka». Δίρε γξήγνξν ξπζκφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήηαλ ην staccato, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν Kratus (1993) ζε έξεπλά ηνπ, ε πςειή ξπζκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην staccato νδεγνχλ ζηελ αίζζεζε ηεο 

ραξάο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή 

θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο ήηαλ ραξνχκελν. Ζ ζηαηηζηηθή 
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αλάιπζε παξνπζίαζε φηη ν ηχπνο βνεζεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνήο δελ δηαθνξνπνηεί 

ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θιαζζηθή κνπζηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα 

θνκκάηη κε γξήγνξν ξπζκφ. Ζ νκάδα παηδηψλ κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο απάληεζε κε 

ιηγφηεξε αθξίβεηα φηη αηζζάλζεθε ραξά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε ην θνριηαθφ 

εκθχηεπκα, θαζψο έλα κηθξφ πνζνζηφ (28,6%) δήισζε πσο ζην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα ηνπο πξνθάιεζε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο.    

 ην ίδην κνπζηθφ απφζπαζκα κειεηήζεθε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ραξάο αλάκεζα ζηα παηδηά πνπ είραλ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζε εθείλα πνπ δελ είραλ. Όκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά απηνχ ηνπ δείγκαηνο δελ έρνπλ θακία κνπζηθή εθπαίδεπζε. 

Παξφια απηά, θαη ζηηο δχν νκάδεο ε πιεηνςεθία ζεκείσζε πσο αηζζάλζεθε ραξά. 

Όκσο, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, κεξηθά απφ ηα παηδηά ρσξίο 

κνπζηθή εθπαίδεπζε δήισζαλ ηελ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «ηίπνηα». Γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη κε κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη επθνιφηεξε ε αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θιαζηθή κνπζηθή. Ζ Darrow (2006) ζε έξεπλά ηεο γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε ζηε κνπζηθή απφ βαξήθνα παηδηά, αλαθέξεη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ζηε κνπζηθή είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ καζαίλεηαη θαη 

εμαζθείηαη απφ κηθξή ειηθία.  Τπνζέηνπκε ινηπφλ, πσο ηα παηδηά κε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε έδσζαλ ζεκαζία θαη ζην ηέκπν ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ζηνλ κείδνλα 

ηξφπν πνπ είλαη γξακκέλν ην κνπζηθφ θνκκάηη.  

 Ζ έξεπλα ζπλερίζηεθε ζηελ θαηεγνξία ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο κε κνπζηθφ 

απφζπαζκα πνπ πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ιχπεο. Ζ ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εκθπηεχκαηνο παξνπζηάδεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζν αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη ζην θνριηαθφ εκθχηεπκα, 

θαζψο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παλνκνηφηππα.  
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Καηάθεξε λα αηζζαλζεί ιχπε έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα παηδηά κε 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο (78,6%) αιιά θαη ζρεδφλ ηα κηζά παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα (42,9%). Δληχπσζε φκσο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε απάληεζε «ηίπνηα» 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηθξάηεζε θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ηνπ εκθπηεχκαηνο. Απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, ην 21,4% δελ αηζζάλζεθε θάπνην απ ηα 

πξνζθεξφκελα ζπλαηζζήκαηα ελψ απφ ηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ην πνζνζηφ 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία  ήηαλ 42,9%.   Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνπζηθνχ απνζπάζκαηνο απφ ην ηξαγνχδη «Adagio for strings» 

είλαη ε ρακειή έληαζε θαη ην αξγφ ηέκπν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε έξεπλά 

ηεο ε Volkova ην 2013, ηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα παξνπζηάδνπλ κηα 

δπζθνιία ζην λα δηαρσξίδνπλ ηε κεισδία θαη επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην 

ξπζκφ. Δπηπξνζζέησο, νη ρξήζηεο θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο δπζθνιεχνληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ην ερφρξσκα ελφο νξγάλνπ αιιά ε δηάθξηζε απηή γίλεηαη επθνιφηεξε 

φηαλ πξφθεηηαη γηα φξγαλα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, έλα βηνιί θαη έλα ηχκπαλν (Gfeller, Knutson, Woodworth, Witt, DeBus, 

1998).   Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ απφζπαζκα πηζαλφλ λα κελ κπνξνχζαλ λα ην 

δηαθξίλνπλ αθνχ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ηα έγρνξδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα βηνιηά, ν ξπζκφο δελ είλαη έληνλνο θαη ε έληαζε ηεο κεισδίαο 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα.  

 Παξακέλνληαο ζην ίδην κνπζηθφ απφζπαζκα, εξεπλήζεθε αλ πθίζηαηαη 

δηαθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ιχπεο κέζα απφ ηελ κνπζηθή 

αλάινγα κε ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε δειψλνπλ πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

παηδηά πνπ έρνπλ κνπζηθή εθπαίδεπζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ. Όκσο, αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα παηδηά κε κνπζηθή εθπαίδεπζε αληηιήθζεθαλ ην ζπλαίζζεκα ηεο 
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ιχπεο κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, αθνχ ην πνζνζηφ ηνπο αλέξρεηαη ζην 77,8%, ζε 

αληίζεζε κε ηα παηδηά ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε (52,6%).  Κξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ηνληζηεί πσο ηα παηδηά κε κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξα (ελλέα ζηνλ 

αξηζκφ) απφ εθείλα ρσξίο εθπαίδεπζε (19 παηδηά). Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ε ελαζρφιεζε κε ηελ κνπζηθή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγεί ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε. Παξάδεηγκα απνηειεί ην 

ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα θαζψο, φπσο απνδείρζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ αθνήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.     

Σν δεχηεξν κνπζηθφ είδνο πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε, είλαη ην ηξαγνχδη. Σν πξψην απφζπαζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζηίρνπο ήηαλ γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο ήηαλ ην «Daylight». 

Σα κνπζηθά θνκκάηηα βξίζθνληαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα έηζη ψζηε λα κελ 

επεξεαζηνχλ απφ ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ην ηξαγνχδη απφ ην 

λφεκα ησλ ζηίρσλ, αιιά λα επηθεληξσζνχλ ζηα κνπζηθά ζηνηρεία ηνπ. πγθξίλνληαο 

ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, 

παξαηεξείηαη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Σα παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα θαη ηα παηδηά κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο παξνπζηάδνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληίιεςε ζην ηξαγνχδη θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο, αληηιακβάλνληαο ην κε ηδηαίηεξε επθνιία.  

Πξάγκαηη, ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ πεξηέρνπλ ιφγηα- ζηίρνπο θαζηζηνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο επθνιφηεξε θαη ζπλάκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

κεηαδίδεηαη απφ απηήλ. Ζ αλζξψπηλε θσλή, ε νπνία εκπινπηίδεη ηε κνπζηθή, δίλεη 

έκθαζε ζηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ αθνχ παηάεη αθξηβψο πάλσ ζε απηήλ.  Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε κεισδία κεηαηξέπεηαη ζε έλα πιένλ επδηάθξηην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα 
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άηνκα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Γηα θάπνηνπο ρξήζηεο θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο 

φκσο, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα νδεγεί ζε θησρά απνηειέζκαηα 

αληίιεςεο ηεο κνπζηθήο, θαζψο ην εκθχηεπκα κπνξεί λα παξέρεη αλεπαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζχλζεηνπο κνπζηθνχο ήρνπο θαη έηζη νη ρξήζηεο λα ην 

αληηιακβάλνληαη ζαλ ζφξπβν (Migirov, Kronenberg & Henkin,, 2009). 

 Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο δελ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα, 

αθνχ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε είραλ ρακειφηεξν πνζνζηφ 

επηηπρίαο, κε πνζνζηφ 77,8% λα δειψλνπλ πσο δηέθξηλαλ έλα ραξνχκελν 

ζπλαίζζεκα, ελψ ην 22,2% ιππεκέλν ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα, ε νκάδα ε νπνία έρεη 

ιάβεη κνπζηθή εθπαίδεπζε είρε πνζνζηφ επηηπρίαο 94,7%. Με άιια ιφγηα, ε αίζζεζε 

ηεο ραξάο κέζα απφ έλα απφζπαζκα κε ηξαγνχδη ζεσξείηαη εχθνιε, αλεμάξηεηα αλ 

ππάξρεη κνπζηθή εθπαίδεπζε.  

 Καηά ζπλέπεηα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξφκνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην 

ηξαγνχδη «Nights white satin» ην νπνίν αληηπξνζψπεπε ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο. Ζ 

νκάδα ησλ παηδηψλ κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα. ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά. Ίζσο, επεηδή νη ρξήζηεο έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ αλζξψπηλε θσλή θαη ηνπο 

ρξσκαηηζκνχο ηεο αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα. Σν ζπλαίζζεκα πνπ εθπέκπεη ε θσλή 

κεηαθέξεηαη θαη ζηε κνπζηθή αθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο κνπζηθνχο θαλφλεο 

ηνπ θνκκαηηνχ, δειαδή ηνλ ηφλν, ηελ έληαζε θαη ηνλ ξπζκφ. Πξάγκαηη, ε θσλή είλαη 

κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή, ε νπνία θαζηζηά ηα παηδηά ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ ηελ 
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κεισδία, ηνλ ηφλν αιιά θαη ηνλ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ (Bresin R. & Friberg A, 

2000). 

    Αληίζηνηρα, ζην απφζπαζκα γηα ην ηξαγνχδη πνπ δειψλεη ιχπε, δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

πνπ έρνπλ κνπζηθή εθπαίδεπζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο 

δχν θαηεγνξίεο θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο ζε κεγάιν 

πνζνζηφ. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε 

κπφξεζαλ φια λα δηαθξίλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο, κε πνζνζηφ 100%. ε απηφ 

ην ζεκείν δηαθαίλεηαη πφζν ρξήζηκε κπνξεί λα ππάξμεη ε αλζξψπηλε θσλή κέζα ζε 

έλα κνπζηθφ θνκκάηη γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο, αθνχ θαζηζηά ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε ηεο κνπζηθήο πην εχθνιε, αθφκα θαη 

γηα εθείλνπο πνπ δελ αθνχλ ζπρλά κνπζηθή. 

Σν ηειεπηαίν κνπζηθφ είδνο ζην νπνίν κειεηήζεθε ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλαγλψξηζε είλαη ε ειεθηξνληθή κνπζηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ είδνο θαίλεηαη 

πσο δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά αθφκα, παξφιν πνπ εκπεξηέρεηαη κέζα ζε φια ηα 

κνπζηθά θνκκάηηα πιένλ. ην απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη «I remember-deadmau5», 

ην ηέκπν είλαη γξήγνξν θαη επδηάθξηην θαη ε έληαζε ηνπ θνκκαηηνχ πςειή. Σν 

θνκκάηη απηφ επηιέρζεθε γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη ην απφζπαζκα πνπ 

κειεηήζεθε δελ έρεη ζηίρνπο, κνλάρα κνπζηθή. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ην αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο κε θνριηαθφ εκθχηεπκα παξνπζίαζαλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

Καηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο θαη νη δχν νκάδεο κε πςειφ 

πνζνζηφ επηηπρίαο. Σν ίδην απνηέιεζκα πξνθχπηεη θαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

γηα ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε απηφ ην κνπζηθφ είδνο θαίλεηαη  

πσο ε κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν, αθνχ αθφκε θαη ρσξίο 
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εθπαίδεπζε κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί ηνλ γξήγνξν ξπζκφ θαη ηελ έληαζε ελφο 

κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. Σα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο βάδνπλ ηελ κέγηζηε δπλαηή 

ζεκαληηθφηεηα ζην ηέκπν ζαλ ζεκάδη δηαρσξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ 

κνπζηθή (Hopyan, Manno, Papsin & Gordon, 2016). 

Ζ ειεθηξνληθή κνπζηθή είλαη έλα είδνο κνπζηθήο ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν 

έρεη γξήγνξν ξπζκφ θαη πςειή έληαζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κνπζηθά είδε. Σα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξνχληαη ζηα θνκκάηηα ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ηα 

νπνία ζεσξνχληαη πην ιππεηεξά. ην κνπζηθφ απφζπαζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ «prelude» 

απφ ηνλ Thrupence, νη ζπκκεηέρνληεο κε αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα παξνπζίαζαλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ηνπο. Όκσο, ηα παηδηά θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο απάληεζαλ δηαθνξεηηθά απφ 

ην ζπλαίζζεκα πνπ επηρεηξνχζε λα πξνθαιέζεη ην κνπζηθφ απφζπαζκα. Γήισζαλ φηη 

ην απφζπαζκα παξέπεκπε ζε ζπλαηζζήκαηα ραξάο. Οη απαληήζεηο απηέο επεξέαζαλ 

θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. Αλεμάξηεηα 

ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα πνζνζηά ήηαλ ζρεδφλ 50-50 γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ν γξήγνξνο ξπζκφο 

ππεξηεξεί ζε απηφ ην κνπζηθφ είδνο. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ αλαιχζεθαλ ζε 

παξαπάλσ θεθάιαην, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά παξαπέκπνπλ ζε ζπλαηζζήκαηα ραξάο, 

νπφηε δίλνληαο βαξχηεηα ζηνλ ξπζκφ είλαη πηζαλφ λα εγείξεη ζπλαηζζήκαηα ραξάο 

ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο. Δπίζεο, ζπλήζσο ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εκθπηεχκαηα έρνπλ εμνηθεησζεί ζε πην θπζηθέο κνξθέο ήρνπ θαη κνπζηθήο θαη 

ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίδεη θαη απηφ ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

ραξάο αληί γηα ηελ ιχπε. 

Καηαιεθηηθά, θαίλεηαη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε κέζσ ηεο 

κνπζηθήο ζηα παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα αλάκεζα ζηα παηδηά κε αθνπζηηθφ 
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βαξεθνΐαο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

παξαηεξείηαη φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο ραξάο γίλεηαη επθνιφηεξα αληηιεπηφ ζην 

ηξαγνχδη θαη ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή, εμαηηίαο ηεο έληνλεο παξνπζίαο ηνπ ξπζκνχ 

θαη ηεο αλζξψπηλεο θσλήο. Όζσλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο είλαη πην 

επδηάθξηην ζην ηξαγνχδη. Αθνινπζεί ε θιαζζηθή κνπζηθή, ε νπνία εμαηηίαο ηνπ 

αξγνχ ξπζκνχ, ηεο ρακειήο έληαζεο θαη ηελ πιεηνςεθία κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο απνηέιεζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληίιεςε αξθεηά πεξίπινθε. Αλαιχνληαο 

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο είλαη 

ιηγφηεξν αληηιεπηφ ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επεξέαζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνο ην αληίζεην ζπλαίζζεκα, εθείλν ηεο ραξάο.  

πλνςίδνληαο ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε αθξφαζε ηεο κνπζηθήο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαγλψξηζε κέζα απφ ηε κνπζηθή, είλαη δπζθνιφηεξε γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο, φκσο δελ είλαη αθαηφξζσηε. Ζ κνπζηθή απνηειεί κηα θαζνιηθή 

εκπεηξία φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα κεηέρεη ζε απηήλ. Ζ κεισδία θαη ν ήρνο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηθαζηζηνχλ ηηο ιέμεηο θαη λα εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζε 

απφιπην ζπλδπαζκφ κε ηε κνπζηθή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζήο ηεο.  

Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα ζεκεησζεί πσο απηή ε εξγαζία απνηειεί κηα 

αξρηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο γηα 

ηα άηνκα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο, ε νπνία ζα άμηδε λα 

κειεηεζεί εθηελέζηεξα θαη ζε κειινληηθέο εξγαζίεο.  
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Περιοριςμού ϋρευνασ 

 

Ζ εθαξκνγή απηή ηεο έξεπλαο πεξηείρε πνιιέο δπζθνιίεο αθνχ θπξίσο ην 

δείγκα ήηαλ αξθεηά κηθξφ θαη δπζεχξεην αλά ηνπο λνκνχο ηεο Κξήηεο. Γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο έξεπλαο έπξεπε λα ιεθζεί ζπγθεθξηκέλε άδεηα απφ ηνπο γνλείο ή ηνλ 

θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ, φπνπ αξθεηνί ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη αξλήζεθαλ θαη ην δείγκα 

ειαρηζηνπνηήζεθε θαηά πνιχ. Σα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηεο 

εξεπλήηξηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Δπηπξφζζεηα, δελ ήηαλ εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη έξεπλεο ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν κε ερνκφλσζε φπνπ έπξεπε λα εγθξηζεί άδεηα απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Σέινο, ην ζέκα απηφ ζα άμηδε λα κειεηεζεί εθηελέζηεξα κε κεγαιχηεξν 

δείγκα ζε κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

Εκπαιδευτικϋσ επιπτώςεισ 

  

Ζ κνπζηθή θαη ε βαξεθνΐα ήηαλ αλέθαζελ δχν έλλνηεο πνπ δελ ζεσξνχληαλ 

ζπκβαηέο. Δπηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ηα άηνκα κε βαξηάο κνξθήο βαξεθνΐα κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ ηε κνπζηθή κφλν κέζα απφ ηηο δνλήζεηο ζε δηάθνξα κέιε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο, γεγνλφο πνπ ελ κέξεη είλαη αιεζέο, αιιά πνιχ πεξηνξηζηηθφ, αλ 

ζθεθηεί θαλείο ην εχξνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ηη ελλννχκε κε ηνλ 

φξν κνπζηθφηεηα.   

ηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα επηζεκάλεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε κνπζηθή αθφκα θαη ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο. Μέζα απφ νξγαλσκέλα 

κνπζηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα εληζρπζεί ν ζπληνληζκφο ησλ 
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θηλήζεσλ, ε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θαη νη θσλεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα άηνκα κε 

βαξεθνΐα. Δηδηθφηεξα ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ βνεζεηηθά ζπζηήκαηα αθνήο, 

φπσο ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο θαη ην θνριηαθφ εκθχηεπκα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη έηζη ζηελ νκηιία λα έρνπλ κηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξπζκνχ θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

ερνρξσκάησλ ηεο θσλήο.  

Καηαιεθηηθά, ε κνπζηθή ζπκβάιεη ζηελ θαηάθηεζε ή θαη ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αθνινχζσο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο.    
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Παρϊρτημα  
 

Μνπζηθά θνκκάηηα: 

 1
ε
 θαηεγνξία: Οξρεζηξηθή κνπζηθή 

πλαίζζεκα ραξάο: Pizzicato Polka- Strauss  

 Απφζπαζκα 1:00-2:00 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0 

 

πλαίζζεκα ιχπεο: Adagio for strings- Samuel Barber 

Απφζπαζκα  4:00-5:00  

https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450 

 

 2
ε
 θαηεγνξία: Σξαγνχδη 

πλαίζζεκα ραξάο: Daylight – Matt & Kim  

Απφζπαζκα 0:30-1:30 

https://www.youtube.com/watch?v=WgBeu3FVi60 

 

πλαίζζεκα ιχπεο: Nights white satin – Moody Blues 

Απφζπαζκα 1:20- 2:20 

https://www.youtube.com/watch?v=QdykXAT19Go 

 

 3
ε
 θαηεγνξία: Ζιεθηξνληθή κνπζηθή 

πλαίζζεκα ραξάο: I remember- deadmau5 

Απφζπαζκα: 1:00-2:00 

https://www.youtube.com/watch?v=zK1mLIeXwsQ 

 

πλαίζζεκα ιχπεο: Prelude- Thrupence 

Απφζπαζκα: 0:30- 1:30 

https://www.youtube.com/watch?v=yUR2JJeQJMg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
https://www.youtube.com/watch?v=izQsgE0L450
https://www.youtube.com/watch?v=WgBeu3FVi60
https://www.youtube.com/watch?v=QdykXAT19Go
https://www.youtube.com/watch?v=zK1mLIeXwsQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUR2JJeQJMg
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Σφποσ εμφυτεφματοσ: 

□   Κοχλιακό Εμφφτευμα  □ Ακουςτικό Βαρθκοΐασ 

χολείο: 

□ Γενικό                   □ Ειδικό                        □ Σμιμα Ένταξθσ  

Μουςικι Εκπαίδευςθ: 

□ Ναι                 □ Όχι        

 

    ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Κατηγορία: Κλαςςική Μουςική 

1ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                   □ Λφπθ          □ Σίποτα   

2ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                   □ Λφπθ   □ Σίποτα   

Κατηγορία: Σραγοφδι 

1ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                     □ Λφπθ    □ Σίποτα   

2ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                     □ Λφπθ   □ Σίποτα   

 

Κατηγορία: Ηλεκτρονική Μουςική 

1ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                       □ Λφπθ    □ Σίποτα   
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2ο κομμάτι: 

□ Χαρά                                       □ Λφπθ   □ Σίποτα   

 

 

πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ: 

Υαξά    Λχπε    Οπδέηεξν 
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Έγθξηζε δηεμαγσγήο έξεπλαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ: 
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