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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των φωνητικών 

διαταραχών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους νηπιαγωγούς. 

Οι παιδαγωγοί όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων ανήκουν στους επαγγελµατίες 

χρήστες φωνής και αποτελούν ένα πληθυσµό όπου έχει διαπιστωθεί σηµαντικά 

µεγαλύτερος επιπολασµός φωνητικών διαταραχών. Η φύση της εργασίας, η 

παρατεταµένη χρήση φωνής, το περιβάλλον και οι συνήθειες φωνητικής υγιεινής 

αποτελούν ορισµένους µόνο από τους παράγοντες που η ερευνητική βιβλιογραφία 

έχει αναδείξει ότι συµβάλλουν στην εκδήλωση των φωνητικών διαταραχών στο 

συγκεκριµένο πληθυσµό. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα µελέτησε τις 

φωνητικές διαταραχές σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε 

νηπιαγωγούς, µε στόχο τη διερεύνηση διαφορών ανάµεσα σε αυτές τις δύο οµάδες. 

Πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, µε τη χρήση αντικειµενικών ερωτήσεων 

(συµπτώµατα, διάγνωση, επίσκεψη σε γιατρό) σε συνδυασµό µε τη χορήγηση της 

κλίµακας Voice Handicap Index (VHI)  προκειµένου να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί το επίπεδο της φωνητικής τους επιβάρυνσης. Από τις αναλύσεις των 

δεδοµένων δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους νηπιαγωγούς στην κλίµακα 

VHI, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι νηπιαγωγοί έχουν λάβει κάποια 

διάγνωση σχετική µε τις φωνητικές διαταραχές από ότι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Υψηλότερη επιβάρυνση στην κλίµακα αυτοαναφοράς 

σηµείωσαν οι συµµετέχοντες που έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό σχετικά µε 

φωνητικές διαταραχές και αυτοί που έχουν λάβει σχετική διάγνωση. Επίσης, η 

διδακτική προσέγγιση (παιδοκεντρική και δασκαλοκεντρική) δεν αποτέλεσε 

παράγοντα διαφοροποίησης. Αν και σε επίπεδο προσλαµβανόµενης φωνητικής 

επιβάρυνσης δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους 

νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι από τους συµµετέχοντες που έχουν λάβει διάγνωση φωνητικής 

διαταραχής είναι νηπιαγωγοί αναδεικνύει ότι οι το εργασιακό περιβάλλον στην 

προσχολική αγωγή ενδεχοµένως επιβαρύνει στην πραγµατικότητα περισσότερο την 

πραγµατική φωνητική υγεία των παιδαγωγών, αντίθετα µε την υπόθεσή µας.  
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Νηπιαγωγοί. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate voice  disorders in primary school 

teachers and nursery teachers. Teachers of all educational levels belong to 

professional voice users and are a population where a significantly higher prevalence 

of vocal disorders has been recorded. The nature of the work,  prolonged voice use, 

the environment and the subject’s hygiene habits are only some of the factors that the 

research literature has shown to contribute to the occurrence of voice  disorders in this 

particular population. In this context, the present study  investigated voice disorder 

prevalence in nursery and primary school teachers with the aim of investigating 

differences between these two groups. A quantitative study was carried out using 

objective questions (symptoms, diagnosis, whether there have been doctor’s visits on 

this issue) combined with the VHI (Voice Handicap Index) to evaluate the level of the 

participants’ vocal load. Data analysis did not reveal statistically significant 

differences between primary school teachers and nursery teachers in the VHI scores, 

but it was found that more nursery teachers had  received a  diagnosis of a voice  

disorders than primary school teachers. A higher burden on the self-reporting scale 

was seen by participants who had  visited a doctor about a voice  disorder and those 

who had had a diagnosis. However, the didactic approach (whether child-centered or  

teacher-centered) was not a factor of differentiation. Although there were no 

statistically significant differences between primary school teachers and nursery 

teachers, the fact that most of the participants who had  been diagnosed with a voice  

disorder are pre-school teachers suggests that the work environment in pre-school 

education may in fact be a contributing factor to the development of voice disorders, 

contrary to expectations. 

Key Words: voice  disorders, primary school teachers, pre-school teachers. 
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Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναγνωριστεί ότι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο να 

αναπτύξουν φωνητικές διαταραχές εξαιτίας των εργασιακών απαιτήσεων και την 

παρατεταµένη χρήση της φωνής. Πολλές µελέτες έχουν εξετάσει τον επιπολασµό, τη 

φύση, τους παράγοντες κινδύνου, τα συµπτώµατα και τις αιτίες των φωνητικών 

προβληµάτων στους εκπαιδευτικούς και τον αντίκτυπό τους στην εργασιακή τους 

καθηµερινότητα αλλά και τη γενική ποιότητα ζωής.  

Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν µια 

επαγγελµατική οµάδα που µεταχειρίζονται την λειτουργία της φώνησης ως “βασικό 

εργαλείο” για την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους (Βρεττός, 2003). Για το λόγο 

αυτό, τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι δάσκαλοι µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

επαγγελµατίες χρήστες φωνής, όπως συµβαίνει και για πολλούς ακόµα 

επαγγελµατίες, ενδεικτικοί των οποίων είναι ηθοποιοί, τηλεφωνητές, πολιτικοί, 

ιερείς, ψάλτες και τραγουδιστές (Martin & Lockhart, 2000). Για τους παραπάνω 

λόγους, οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε 

ιδιαίτερο κίνδυνο για εµφάνιση διαταραχών και προβληµάτων φωνής. 

Το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν προβλήµατα και διαταραχές φωνής που οφείλονται στη φύση του 

επαγγέλµατος που ασκούν, έχει υποστηριχθεί ερευνητικά τόσο στην ελληνική όσο 

και στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία. Έρευνα σε δείγµα 51 Ελλήνων 

Εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από τη Μεσσηνία ανέδειξε ότι το 

70% σχεδόν των εκπαιδευτικών είχε κάποια στιγµή παρουσιάσει πρόβληµα φωνής 

στην επαγγελµατική τους πορεία (Ψυχάρη, 2015). Στην Ελλάδα, επίσης, οι Helidoni, 

Murry, Chlouverakis, Okalidou & Velegrakis (2012) εξέτασαν όχι µόνο τη συχνότητα 

αλλά και τους παράγοντες που ευνοούν της εµφάνιση προβληµάτων και διαταραχών 

φωνής, και διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης απέδιδαν τα προβλήµατα φωνής στο γεγονός ότι µιλούν σε 

περιβάλλοντα µε έντονο θόρυβο, µε δυνατή ένταση φωνής, οι φλεγµονές στο 

ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα, η ανεπαρκής ενυδάτωση και η παλινδρόµηση. 

Οι φωνητικές διαταραχές συνεπώς αποτελούν ένα πραγµατικό πρόβληµα για 

τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς και τους νηπιαγωγούς σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες, και η ίδια η κατάσταση που καταγράφεται στις έρευνες αναδεικνύει την 



6 
 

αναγκαιότητα συστηµατικής διερεύνησης του θέµατος, ώστε να αναπτυχθούν 

κατάλληλες µέθοδοι πρόληψης και θεραπείας. Η παρούσα εργασία στο πλαίσιο αυτής 

της αναγκαιότητας αποσκοπεί να διερευνήσει εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση και την προσχολική αγωγής ως προς το επίπεδο που 

επιβαρύνονται οι παιδαγωγοί από τη φωνητική χρήση. Για το σκοπό αυτό 

πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα η οποία παρουσιάζεται στο δεύτερο µέρος της 

παρούσας εργασίας. Το πρώτο µέρος αποτελεί βιβλιογραφική και ερευνητική 

ανασκόπηση της φωνητικών διαταραχών, σε σχέση µε τον υπό µελέτη πληθυσµό, που 

είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι νηπιαγωγοί.  
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Κεφάλαιο 1ο: Φωνητικές Διαταραχές 

Για να κατανοήσει κανείς τις διαταραχές της φωνής καλύτερα, πρέπει πρώτα 

να έχει επαρκή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της φωνής υπό κανονικές 

συνθήκες και των τρόπων µε τους οποίους εκδηλώνεται η φωνητική διαταραχή. 

Η οµιλία απαιτεί τη συνδροµή από τέσσερα κύρια συστήµατα: αναπνοή, 

φωνή, συντονισµός και άρθρωση. Η φωνή είναι η κύρια πηγή του ήχου στην οµιλία. 

Δεν αναφέρεται σε πτυχές του λόγου που ελέγχονται από την κίνηση της γλώσσας, 

της γνάθου ή των χειλιών. Αντίθετα, η φωνή παρέχει την πηγή του ήχου, η οποία στη 

συνέχεια τροποποιείται από τις δοµές πάνω από τον λάρυγγα (Stemple, Glaze & 

Klaben, 2000). 

1.1. Η Φωνή 

Η φωνή παράγεται από την κίνηση των φωνητικών χορδών στον λάρυγγα. Η 

πίεση του αέρα από τους πνεύµονες συσσωρεύεται κάτω από τις φωνητικές 

αναδιπλώσεις, κατόπιν εξαναγκάζεται να περάσει, προκαλώντας την ταχεία δόνηση 

των φωνητικών χορδών (Stemple, Glaze & Klaben, 2000). Η υπερβολική χρήση και η 

κατάχρηση του φωνητικού µηχανισµού µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της 

φυσιολογίας στις φωνητικές χορδές. Αυτές οι φυσιολογικές µεταβολές µπορεί να 

περιλαµβάνουν κουρασµένους µύες, παθολογία όπως οζίδια ή πολύποδες και / ή τάση 

των µυών. Αυτές οι φυσιολογικές µεταβολές µπορούν να συσχετιστούν µε µια 

ποικιλία συµπτωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε 

αυτά, της µειωµένης ταχύτητας, µειωµένου ελέγχου του τόνου, µειωµένου ελέγχου 

της έντασης, αναπνοής, αυξηµένης προσπάθειας και / ή δυσφορίας (Stemple, Glaze & 

Klaben, 2000). 

Η χρήση φωνής αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επικοινωνίας. Κάθε ζώο 

έχει µια ξεχωριστή φωνή και όλα τα είδη ζώων έχουν κάποια µορφή καθορισµένων 

φωνητικών µοτίβων που χρησιµοποιούν για να επικοινωνούν. Η χρήση φωνής 

επιτρέπει στα ζώα να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο και να µεταδίδουν µηνύµατα. Οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούν επίσης τη φωνή για να επικοινωνούν για τις βασικές 

ανάγκες και τις επιθυµίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει επίσης αναπτύξει την ικανότητα 

να χρησιµοποιεί τη γλώσσα, η χρήση της φωνής έχει γίνει πιο εξειδικευµένη, ενώ η 

φωνή κάθε ανθρώπου είναι µοναδική. Η φωνή είναι ένα από τα καθοριστικά 
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χαρακτηριστικά της ατοµικότητάς. Τα βρέφη είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους 

φροντιστές τους µε βάση τη φωνή, ενώ η φωνή πληροφορεί τους άλλους σχετικά µε 

τη συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου (Sapienza&Ruddy, 2016).  

 

1.2. Αδρή Ανατοµία Φωνητικού Οργάνου 

Οι βασικές ανατοµικές δοµές που απαιτούνται για την παραγωγή της φωνής 

µπορούν βρίσκονται στο πλαίσιο του λάρυγγα. Ο λάρυγγας αποτελείται από έναν 

αριθµό µυών και χόνδρων που συνεργάζονται για την παραγωγή της φωνής. Ο 

λάρυγγας τοποθετείται µεταξύ της βάσης της γλώσσας και της κορυφής της τραχείας, 

που είναι το πέρασµα στους πνεύµονες. Ο λάρυγγας δεν έχει σχεδιαστεί για την 

καθηµερινή φθορά που δέχεται από την παρατεταµένη χρήση φωνής. Η βασική 

λειτουργία του λάρυγγα είναι η προστασία του αναπνευστικού αεραγωγού από ξένα 

σωµατίδια (δηλ. τροφή, υγρό) που µπορεί να κατευθύνονται προς τους πνεύµονες. Ο 

πρωταρχικός µυς που εµπλέκεται στην παραγωγή φωνής είναι ο θυρεοειδής µυς, ο 

οποίος είναι ο επίσηµος όρος για τις φωνητικές πτυχές. Ο θυρεοειδικός µυς 

αποτελείται από δύο ζώνες λείου µυϊκού ιστού που βρίσκονται αντικριστά και 

ευδιάκριτα πάνω από την τραχεία. Το ένα άκρο του µυός εισάγεται στο εσωτερικό 

του χόνδρου του θυρεοειδούς. Το άλλο άκρο συνδέεται µε τους αρυτενοειδείς 

χόνδρους. Όταν οι φωνητικές χορδές ανοίγουν σχηµατίζεται ένας χώρος ανάµεσα 

στις δύο πτυχές που ονοµάζονται γλωττίδα. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής, ο αέρας 

ρέει µέσα και έξω από τους πνεύµονες και περνά µέσα από τη γλωττίδα. Όταν οι 

φωνητικές χορδές κλείσουν, ο χώρος (ή η γλωττίδα) εξαφανίζεται (Stemple, 

Roy&Klaben, 2014).  

Για την παραγωγή της φωνής, οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τις δοµές του 

λάρυγγα, ιδιαίτερα µε τη δόνηση των φωνητικών χορδών. Για να παράγει φωνή, ο 

εγκέφαλος συντονίζει µε ακρίβεια µια σειρά γεγονότων. Το αναπνευστικό σύστηµα 

λειτουργεί ως η κινητήρια δύναµη της παραγωγής φωνής. Χωρίς την εµπρόσθια 

(εκπνεόµενη) ροή αέρα από τους πνεύµονες, δεν θα µπορούσε να γίνει παραγωγή της 

φωνής. Με την εκπνοή του αέρα, το φωνητικό σύστηµα είναι τότε υπεύθυνο για το 

κλείσιµο των φωνητικών χορδών εκούσια αλλά µε χαλαρό τρόπο. Μόλις οι 

φωνητικές χορδές κλείσουν, ο αέρας από τους πνεύµονες συσσωρεύεται κάτω από 

αυτούς µέχρι να «φουσκώσουν», προκαλώντας τους δόνηση, η οποία οδηγεί σε 
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παραγωγή ήχου. Αυτός ο ήχος ταξιδεύει προς τα έξω µέσα από τις στοµατικές και 

ρινικές κοιλότητες, οι οποίες χρησιµεύουν για τη διαµόρφωση ή την αντήχηση της 

ποιότητας του ήχου καθώς φεύγει από το στόµα. Ο αριθµός των φωνητικών 

αναδιπλώσεων ανά δευτερόλεπτο καθορίζει τη θεµελιώδη συχνότητα (F0) της φωνής. 

Η θεµελιώδης συχνότητα της φωνής ενός ατόµου µπορεί να είναι υψηλή ή χαµηλή, 

µεταβλητή (όπως στο τραγούδι) ή επίπεδη (µονοτονική). Η θεµελιώδης συχνότητα 

µπορεί βέβαια να έχει αλλαγές στην αναπτυξιακή πορεία, όπως συµβαίνει όταν τα 

αγόρια περνάνε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και «αλλάζει, βαραίνει» η φωνή 

τους (Mathieson, 2013).  

Μία από τις πρώτες σύγχρονες θεωρίες της κανονικής φωνητικής παραγωγής 

προτάθηκε από τον Γάλλο επιστήµονα Raoul Husson το 1950, ο οποίος ανάδειξε τη 

σηµαντική συζήτηση όσον αφορά τη φυσιολογία της δόνησης των φωνητικών 

χορδών. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, πρότεινε ότι η συχνότητα της δόνησης των 

φωνητικών χορδών εξαρτάται από τη διέγερση των νευρικών κυττάρων από το 

λαρυγγικό νεύρο (τµήµα του κρανιακού νεύρου Χ). Για παράδειγµα, αν οι φωνητικές 

χορδές δονηθούν σε ρυθµό 200 Ηz, σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, 200 παλµοί νεύρων 

ανά δευτερόλεπτο αποστέλλονται στον φωνητικό σύστηµα (φωνητικό δίπλωµα). H 

θεωρία του Husson αποδείχθηκε τελικά ως άκυρη, διότι τώρα πλέον είναι  γνωστό ότι 

τα νεύρα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν µε αυτόν τον τρόπο στη φωνητική 

παραγωγή.  

Αυτή η θεωρία τελικά αντικαταστάθηκε από τη µυοελαστική αεροδυναµική 

θεωρία φωνοποίησης το 1959 από τον Ολλανδό επιστήµονα, Janwillem van den Berg 

(1926-1985). Ο τίτλος της θεωρίας αποτυπώνει επακριβώς τη διαδικασία παραγωγής 

φωνής. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η κανονική δόνηση των φωνητικών χορδών 

συνεπάγεται το συντονισµό της έντασης των µυών και της πίεσης της αναπνοής. Για 

την παραγωγή φωνής, πρέπει να υπάρχει πίεση και ροή αέρα. Η ελαστική µυϊκή 

κίνηση των δοµών που συνθέτουν τον φωνητικό µηχανισµό είναι επίσης απαραίτητη 

και η όλη διαδικασία είναι δυναµική, µε συντονισµό κινήσεων και αλλαγών. Πιο 

πρόσφατα, οι Roy & Bless (2000) πρότειναν µια θεωρία για τη σχέση της 

προσωπικότητας και της συναισθηµατικής προσαρµογής στο πεδίο των φωνητικών 

διαταραχών. Βασική προϋπόθεση της θεωρίας είναι ότι η προσωπικότητα και τα 

συµπεριφορικά πρότυπα ενός ατόµου µπορεί να συµβάλλουν στην τελική ανάπτυξη 

µιας φωνητικής διαταραχής όπως είναι τα οζίδια. Με τη σειρά της, η επακόλουθη 
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φωνητική διαταραχή που αναπτύσσεται δηµιουργεί περαιτέρω συναισθηµατικά 

προβλήµατα και επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα της ζωής του ατόµου. 

1.3. Φωνητική Ποιότητα 

Η φωνητική ποιότητα αναφέρεται στην υποκειµενική πλευρά της φωνής που 

γίνεται αντιληπτή από τους ακροατές. Το µέγεθος και το σχήµα των φωνητικών 

χορδών, καθώς και το µέγεθος και το σχήµα των στοµατικών και ρινικών 

κοιλοτήτων, βοηθούν στον προσδιορισµό της ποιότητας της φωνής. Μια άλλη πτυχή 

της ποιότητας της φωνής είναι το δυναµικό φάσµα ή το εύρος φωνής. Ο όρος εύρος 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να περιγράψει το εύρος ήχου το εκκλησιαστικού 

οργάνου, όπου διαφορετικές περιοχές σωλήνων συνδυάστηκαν για να παράγουν 

συγκεκριµένους ηχητικούς τόνους. Μια τυπική φωνή οµιλίας έχει τρεις τύπους που 

καλύπτουν το χαµηλό, µεσαίο και υψηλό εύρος φωνής. Ο χαµηλότερος τύπος 

ονοµάζεται παλµογράφος και αναφέρεται στην παλµική ποιότητα που παράγεται µε 

τον χαµηλό τόνο φωνής. Ο µεσαίος τύπος ονοµάζεται «modal register» και είναι η 

περιοχή της φωνής που χρησιµοποιείται κατά την κανονική οµιλία. Ο υψηλότερος 

τύπος φωνής ονοµάζεται «falsetto» και χρησιµοποιείται σπάνια σε καθηµερινή 

οµιλία. Αυτή η ποιότητα φωνής µπορεί να ακουστεί όταν κανείς γελάει δυνατά ή 

όταν τραγουδάει σε έναν υψηλό τόνο (Sataloff, 2017).  

 

 

1.4. Ορισµός Φωνητικών Διαταραχών 

Ένας πολύ γενικός ορισµός για τη φωνητική διαταραχή της περιγράφει ως µια 

κατάσταση κατά την οποία η φωνή, η ποιότητα ή η ένταση της φωνής ενός ατόµου 

διαφέρουν από εκείνη των ατόµων του ίδιου φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής περιοχής ή 

του ίδιου πολιτιστικού υποβάθρου (Sataloff, 2017).  

Σε παλαιότερες έρευνες, υπήρξε αξιοσηµείωτη ασυνέπεια στον ορισµό του τι 

συνιστά φωνητική διαταραχή. Τρεις βασικές πηγές ασυνέπειας φαίνεται να είναι (1) η 

σοβαρότητα που πρέπει να φτάσει η κατάσταση πριν από τη διάγνωση της φωνητικής 

διαταραχής, (2) τα ανατοµικά και φυσιολογικά στοιχεία της δυσλειτουργίας του 

λάρυγγα και (3) η σχετική εκτίµηση των ασθενών και των ειδικών στην αντίληψή 

τους σχετικά µε το τι συνιστά απόκλιση από τον τυπικό ή κατάλληλο φωνητικό ήχο. 
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Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν αρκετά παραδείγµατα σχετικά µε τον τρόπο µε τον 

οποίο οι ερευνητές διαφέρουν ως προς τους ορισµούς της φωνητικής διαταραχής. Στη 

µελέτη του Verdolini και του Ramig (2001), η φωνητική διαταραχή ορίστηκε ως "µια 

κατάσταση επαρκούς ανησυχίας για τον φορέα που την αναφέρει, που βιώνει 

λειτουργική αναστάτωση εξαιτίας αυτού και / ή που αναζητά θεραπεία εξαιτίας 

αυτού" (σ.37) . Οι Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, Gray&Smith (2004) ορίζουν τη 

φωνητική διαταραχή ως "κάθε φορά που η φωνή δεν λειτουργεί, εκτελεί ή ακούγεται 

όπως πρέπει κανονικά, έτσι ώστε να διαµεσολαβεί στην επικοινωνία" (σελ.283). Ο 

Stemple (as in Lee, Stemple, Glaze & Kelchner, 2004) παρέχει τρεις πιθανούς 

ορισµούς, καθένας µε τα δικά του κριτήρια. Ένας ορισµός περιγράφει τη φωνή του 

οµιλητή που διαφέρει από τις φωνές των άλλων µέσα στην κουλτούρα, το εύρος 

ηλικίας κλπ. Ο δεύτερος δηλώνει ότι µπορεί να υπάρχει φωνητική διαταραχή όταν τα 

αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της φωνής αναστατώνουν και προκαλούν την προσοχή 

τον οµιλητή. Ο τρίτος ορισµός του Stemple περιγράφει τόσο τις φυσικές όσο και τις 

λειτουργικές πτυχές της φωνής, υποδεικνύοντας ότι µπορεί να υπάρχει φωνητική 

διαταραχή όταν υπάρχουν προβλήµατα µε τη δοµή, τη λειτουργία ή και τα δύο, του 

λαρυγγικού µηχανισµού (Lee et al., 2004). 

 

1.5. Βασική ταξινόµηση φωνητικών διαταραχών 

Σύµφωνα µε τον Aronson (1973), θεωρείται ότι υπάρχει φωνητική διαταραχή 

όταν «η ποιότητα, ο τόνος, η ένταση ή η ευελιξία διαφέρει από τις φωνές άλλων 

ηλικιών, φύλων και πολιτιστικών οµάδων». Στον δυτικό κόσµο, οι φωνητικές 

διαταραχές συνδέονται πρωτίστως µε βραχνάδα και κυµαίνονται από την ήπια 

κραταιότητα έως την πλήρη απώλεια φωνής. Υπάρχει µια διάκριση µεταξύ 

οργανικών και µη οργανικών φωνητικών διαταραχών. Παραδείγµατα οργανικών 

φωνητικών διαταραχών περιλαµβάνουν δυσπλασίες του λάρυγγα, οξεία ή χρόνια 

φλεγµονή των φωνητικών χορδών, τραυµατισµό, παράλυση φωνητικού κορµού, 

καλοήθεις ή κακοήθεις όγκους. Οι µη οργανικές φωνητικές διαταραχές ορίζονται ως 

µειωµένος φωνητικός ήχος ή / και µειωµένη φωνητική ικανότητα απουσία 

αιτιολογικής οργανικής λαρυγγικής παθολογίας. Οι µη οργανικές φωνητικές 

διαταραχές συχνά αποκαλούνται λειτουργικές ή ψυχογενείς διαταραχές φωνής (ή 

δυσφωνία) (Aronson & Bless, 2009). 
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Η βασική διάγνωση της µη οργανικής φωνητικής διαταραχής µπορεί να 

αποδειχθεί αποκλείοντας την ύπαρξη µιας οργανικής φωνητικής διαταραχής. Η 

διαφορική διάγνωση που επεκτείνεται στον τύπο της µη οργανικής φωνητικής 

διαταραχής µπορεί να γίνει µε φαινοµενολογικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτά δεν 

δίνουν ενδείξεις ως προς την αιτία της διαταραχής. Σε µια προσπάθεια να 

ταξινοµηθούν οι διαφορετικές µη οργανικές φωνητικές διαταραχές ως προς τις αιτίες, 

πολλοί ειδικοί βασίζονται σε όρους όπως «ψυχογενής», «ψυχοσωµατική», 

«σωµατοµετρική διαταραχή» ή «διαταραχή σωµατοποίησης». Αλλά αυτοί οι όροι 

χρησιµοποιούνται µε υπερβολική ασυνέπεια και οι ορισµοί τους δεν είναι σαφείς. 

είναι εποµένως πολύ πιο χρήσιµο να θεωρούνται όλες οι µη οργανικές φωνητικές 

διαταραχές ψυχογενείς ή επαγγελµατικές. Το τελευταίο προέρχεται συχνά όχι µόνο 

από κακή φωνητική χρήση, αλλά και από προβλήµατα στην εργασία (π.χ. χαµηλή 

εργασιακή ικανοποίηση) ή από συγκρούσεις στην ιδιωτική ζωή. Ακόµη και στην 

σπασµωδική δυσφωνία (που θεωρήθηκε προηγουµένως ως µια καθαρά ψυχογενής 

διαταραχή, αλλά σήµερα µια διαταραχή µε κυρίως νευρολογικά αίτια), οι 

ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι πιθανό να εµπλέκονται αιτιωδώς (Bradley, 2010). 

Ως εκ τούτου, ο Aronson (1973) προτείνει ότι όλες οι µη οργανικές φωνητικές 

διαταραχές είναι προτιµότερο να ταξινοµούνται ως «ψυχογενείς» ή εναλλακτικά ως 

ψυχοσωµατικές.  

Οι φωνητικές διαταραχές είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που µπορεί να 

εξεταστεί τόσο ως προς τους παράγοντες πρόκλησης όσο και ως προς τις συνέπειες 

που επιφέρουν. Η αιτία των φωνητικών διαταραχών είναι πολυπαραγοντική (De Jong 

et al., 2001). Μερικές φορές η αιτία για φωνητική διαταραχή είναι ένας πολύ ισχυρός 

αιτιολογικός παράγοντας, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος των 

διαταραχών της φωνής είναι ένας αριθµός επιβλαβών παραγόντων. Συχνά οι 

εκπαιδευτικοί εµφανίζουν λειτουργικές φωνητικές διαταραχές που σχετίζονται µε 

συνεχή και αυξηµένης έντασης οµιλίας σε περιβάλλοντα όπως οι σχολικές τάξεις των 

οποίων το φυσικό περιβάλλον (ακουστική, ποιότητα του αέρα) είναι επιβλαβές για τη 

φωνή, σε συνδυασµό µε έντονο στρες και συναισθηµατικούς παράγοντες που 

πηγάζουν από τη διαδικασία της διδασκαλίας (Mathieson, 2001). Οι συνέπειες των 

χρόνιων διαταραχών της φωνητικής λειτουργίας επηρεάζουν κάθε περιοχή της ζωής 

του ατόµου. Έχει αντίκτυπο στην σωµατική, κοινωνική, συναισθηµατική και 

επαγγελµατική τους ευηµερία (Ma, Yiu, 2001, Yiu, 2002). 
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Μια υγιής φωνή είναι αυτή που ανταποκρίνεται πλήρως στις επαγγελµατικές 

και / ή προσωπικές ανάγκες του οµιλητή και διατηρείται χωρίς δυσκολίες στη ζωή 

ενός ατόµου. Οι ορµονικές αλλοιώσεις, οι αλλεργίες, η γρίπη, τα αγγειακά 

προβλήµατα, οι νευρολογικές και ψυχοσυναισθηµατικές διαταραχές, οι χειρουργικές 

επεµβάσεις καθώς και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε τη γενική υγεία µπορεί 

να επηρεάσουν την φωνητική υγεία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τυποποιηµένες 

παράµετροι για την αξιολόγηση των προτύπων και ορίων µιας κανονικής φωνής και 

ορισµένες αλλαγές στη φωνή αναµένονται και κοινωνικά αποδεκτές κατά τη διάρκεια 

της φωνητικής συνοµιλίας. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις αλλαγές, µερικές 

αλλαγές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως δείκτες κοινωνικής ή συναισθηµατικής 

έκφρασης. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν συχνά ενδείξεις δυσφωνίας (Brown, 1996). 

Σύµφωνα µε την παθολογία της οµιλίας, δυσφωνία είναι οποιαδήποτε µεταβολή στην 

απόδοση ή την παραγωγή της φωνής που µπορεί να παρεµβαίνει στην επικοινωνία. 

Στο ιατρικό λεξικό American Heritage® Stedman (2000), η δυσφωνία ορίζεται ως µια 

δυσκολία στην οµιλία, που συνήθως αποδεικνύεται από την κραταιότητα. 

1.5.1. Δυσφωνία 

Διάφορες φωνητικές διαταραχές αναφέρονται στη θεωρητική και ερευνητική 

βιβλιογραφία. Η δυσφωνία, για παράδειγµα, αναφέρεται σε κάθε τύπο εξασθενηµένης 

φωνής και περιλαµβάνει µια κατάσταση που ονοµάζεται «αφώνια», η οποία είναι 

πρακτικά η αδυναµία παραγωγής οποιουδήποτε είδους φωνής. Η δυσφωνία αποτελεί 

τον πιο συχνό όρο που χρησιµοποιείται για να αποδώσει τις διαταραχές φωνής και 

διαγιγνώσκεται από λογοθεραπευτές και ωτορινολαρυγγολόγους, µετά µε κλινική 

αξιολόγηση που βασίζεται σε υποκειµενικούς και αντικειµενικούς παράγοντες. 

Διακρίνεται σε λειτουργικές διαταραχές, οργανικές διαταραχές και οργανικές-

λειτουργικές διαταραχές φωνής.  Η λειτουργική δυσφωνία προκαλείται από κακή 

φωνητική χρήση και συµβαίνει απουσία οργανικής αλλοίωσης. Η οργανική δυσφωνία 

δεν προκαλείται, αλλά µπορεί να επιδεινωθεί µε την κακή φωνητική συµπεριφορά. Η 

οργανική λειτουργική δυσφωνία είναι γενικά αποτέλεσµα µιας καθυστερηµένης 

διάγνωσης της λειτουργικής δυσφωνίας, που είναι συνεπώς συνέπεια της κακής 

φωνητικής. Οι περιπτώσεις λειτουργικών και οργανικών-λειτουργικών διαταραχών 

είναι, εποµένως, περισσότερο ενδιαφέρουσες επειδή µπορούν να αποφευχθούν, σε 

αντίθεση µε την οργανική δυσφωνία (Casper&Leonard, 2006). 
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1.5.2. Φωνητικές Διαταραχές Λόγω Κακής Χρήσης 

Ο πρώτος τύπος φωνητικών διαταραχών είναι εκείνες που σχετίζονται µε την  

κακή φωνητική χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βασική ανατοµία του λάρυγγα 

είναι φυσιολογική, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται ο λάρυγγας 

συµβάλλει στην εµφάνιση της φωνητικής διαταραχής (Morrison & Rammage, 1993). 

Φθορά φωνής (ονοµάζεται επίσης «phonotrauma») θεωρείται οποιαδήποτε 

ακατάλληλη ή αναποτελεσµατική φωνητική συµπεριφορά που µπορεί να βλάψει τις 

φωνητικές χορδές και να προκαλέσει προσωρινές ή µόνιµες αλλαγές στη φωνητική 

λειτουργία, την ποιότητα της φωνής ή/ και πιθανή απώλεια φωνής. Παραδείγµατα 

κακής φωνητικής χρήσης περιλαµβάνουν την υπερβολική οµιλία, το συνεχή 

«καθαρισµό» του λαιµού, το βήχα, την εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, το κάπνισµα, τα 

δυνατά ουρλιαχτά και την έντονη φωνή. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου ο ασθενής απλά χρησιµοποιεί τη φωνή του λανθασµένα µε 

ελάχιστες γνώσεις για οποιαδήποτε λανθασµένη ενέργεια (Mathieson, 2013). Οι 

διαταραχές της κακής φωνητικής χρήσης είναι οι πιο διαδεδοµένοι και αποτρέψιµοι 

τύποι φωνητικών διαταραχών καθώς οι άνθρωποι όλων των ηλικιών που 

χρησιµοποιούν υπερβολικά τη φωνή τους µπορεί να τις εκδηλώσουν. Τα µικρά 

παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι δικηγόροι, οι τραγουδιστές και άλλοι επαγγελµατίες 

χρήστες φωνής όπως είναι επιρρεπείς σε φωνητικές διαταραχές αυτού του είδους. 

Ορισµένες διαταραχές που προκύπτουν από κακή χρήση της φωνής είναι 

λαρυγγίτιδα, τα οζίδια και ο πολύποδας. Κάθε µία από αυτές τις διάφορες διαταραχές 

κακής φωνητικής χρήσης αντιπροσωπεύει µια µορφή υπερλειτουργικής φωνητικής 

διαταραχής (Gotaas & Starr, 1993). 

Η φλεγµονή ή το οίδηµα των φωνητικών χορδών οδηγεί σε λαρυγγίτιδα. Το 

«οίδηµα» είναι µια συσσώρευση υγρού στον ιστό που είναι µια φυσική, 

προστατευτική αντίδραση σε τραύµα ή κακή χρήση του φωνητικού οργάνου. Οι 

φωνητικές χορδές, επειδή είναι ένας λεπτός και ευαίσθητος µυς, είναι επιρρεπείς στο 

οίδηµα, ακόµη και κάτω από συνθήκες ελάχιστης κατάχρησης. Το οίδηµα µπορεί 

επίσης να αναπτυχθεί σε ιστούς του φωνητικού συστήµατος ως παρενέργεια από 

ορισµένα φάρµακα (Morrison & Rammage, 1993).Μερικά συµπτώµατα που 

σχετίζονται µε τη λαρυγγίτιδα είναι ο πονόλαιµος και η δυσκολία στην κατάποση. Η 
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διαταραχή µπορεί να προκληθεί από την υπερβολική φωνητική χρήση, από 

βακτηριακές ή ιογενείς λοιµώξεις ή την εισπνοή ερεθιστικών, ουσιών όπως τα 

εισπνεόµενα χηµικά ή την παλινδρόµηση των γαστρικών υγρών στο λαιµό. Η 

λαρυγγίτιδα εµφανίζεται σε δύο µορφές: (1) οξεία, η οποία διαρκεί µόνο λίγες 

ηµέρες, και (2) χρόνια, η οποία παραµένει για διάστηµα εβδοµάδων ή µηνών. Η 

χρόνια λαρυγγίτιδα µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη µιας πιο σοβαρής και 

µακροχρόνιας φωνητικής διαταραχής. Επιπλέον, τα παιδιά που αντιµετωπίζουν 

σοβαρές µορφές λαρυγγίτιδας µπορούν να διατρέξουν τον κίνδυνο δυσκολίας στην 

αναπνοή, επειδή οι φλεγµονώδεις φωνητικές χορδές µπορεί να περιορίσει το πέρασµα 

του αέρα που οδηγεί στους πνεύµονες (Sapienza & Ruddy, 2016). 

Τα φωνητικά οζίδια είναι µικρά, καλοήθη (µη καρκινικά) εξογκώµατα που 

σχηµατίζονται στις φωνητικές χορδές. Μπορούν να σχηµατιστούν στη µία ή και στις 

δύο πτυχώσεις, βρίσκονται στο µπροστινό µέρος των φωνητικών χορδών, και 

κυµαίνονται σε µέγεθος από το κεφάλι µίας καρφίτσας ως ένα διακριτό µπιζέλι. Τα 

οζίδια αναπτύσσονται από τον ερεθισµό που προκαλείται από την επανειληµµένη 

πίεση στην ίδια περιοχή των φωνητικών χορδών. Κατά τη διάρκεια της κανονικής 

παραγωγής φωνής, οι φωνητικές πτυχές θα πρέπει φυσικά να συναντηθούν σε µια 

θέση στη µέση γραµµή. Ωστόσο, όταν υπάρχει ένα φωνητικό οζίδιο, οι φωνητικές 

χορδές δεν είναι σε θέση να κλείσουν εντελώς, µε αποτέλεσµα την υπερβολική 

διαφυγή αέρα κατά την παραγωγή της φωνής. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η 

φωνή ενός ατόµου που έχει φωνητικά οζίδια επηρεάζεται έντονα και σε ακουστικό 

επίπεδο. Ο φωνητικός τόνος είναι επίσης ασυνήθιστα χαµηλός ως αποτέλεσµα της 

πρόσθετης µάζας του οζιδίου στις φωνητικές χορδές κατά τη διάρκεια της δόνησης. 

Τα φωνητικά οζίδια είναι ένας διαδεδοµένος τύπος φωνητικής διαταραχής που 

προκύπτει από την κακή φωνητική χρήση. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται επίσης και 

ως "κόµβοι του τραγουδιστή" επειδή είναι ένα συχνό πρόβληµα µεταξύ των 

επαγγελµατιών τραγουδιστών (Sataloff, 2017).  

Ο πολύποδας είναι µια µικρή, µη καρκινική νεοπλασµατική ανάπτυξη σε µία 

ή και στις δύο φωνητικές χορδές. Τα συµπτώµατα του πολύποδα του φωνητικού 

συστήµατος περιλαµβάνουν την ανώµαλη ποιότητα της φωνής, την φωνητική 

κόπωση και την αίσθηση ενός κόµπου στο λαιµό που συνεπάγεται διαρκή καθαρισµό 

του λαιµού. Ο πολύποδας τυπικά σχηµατίζεται µόνο σε µία φωνητική χορδή. Παρόλο 

που οι πολύποδες εµφανίζονται συχνότερα ως αποτέλεσµα ξαφνικού τραυµατισµού 
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του φωνητικού οργάνου, ένας ειδικός τύπος πολύποδα (γνωστός ως οίδηµα του 

Reinke) οφείλεται σε µακροχρόνιο κάπνισµα τσιγάρων, δηµιουργώντας τη γνωστή 

φωνή του καπνιστή. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν έναν φωνητικό πολύποδα 

συνήθως έχουν µια χαµηλή, «χοντρή» φωνή, παρόµοια µε τις φωνές ανθρώπων που 

έχουν φωνητικά οζίδια (Sataloff, 2017). 

Ένας τέταρτος τύπος φωνητικής διαταραχής λόγω κακής χρήσης είναι η 

ηβηφωνία («Puberphonia»)και αναφέρεται σε µια κατάσταση κατά την οποία ένας 

ενήλικας συνεχίζει να µιλάει µε ψηλή φωνή µετά την εφηβική ηλικία, όταν θα έπρεπε 

να έχει συµβεί µια φυσική πτώση του τόνου φωνής. Η κατάσταση είναι σπάνια και 

πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει µια µορφή ψυχογενούς διαταραχής. Ωστόσο, επειδή η 

φωνή δεν χρησιµοποιείται κανονικά, η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται ως διαταραχή 

κακής φωνητικής χρήσης (Sataloff, 2017). 

 

1.6. Η Έννοια της Φωνητικής Κόπωσης 

Ενώ υπερβολική χρήση της φωνής µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές 

όπως η αφώνια, µπορεί να προκύψουν και λιγότερο σοβαρά προβλήµατα. Τέτοια 

περίπτωση αναφέρεται ως "φωνητική κόπωση" (Welham & Maclagan, 2003). Η 

φωνητική κόπωση έχει οριστεί ως µια "αρνητική προσαρµογή φωνής που συµβαίνει 

ως συνέπεια της παρατεταµένης χρήσης της φωνής" (Welham & Maclagan, σελ. 22). 

Αυτή η αρνητική προσαρµογή µπορεί να συσχετιστεί µε αντιληπτικές διαφορές, όπως 

η ποιότητα της φωνής, η εµβέλεια και το εύρος, καθώς και το επίπεδο προσπάθειας 

που απαιτείται για να µιλήσει το άτοµο. Μπορεί επίσης να προκαλέσει φυσιολογικές 

αλλαγές επηρεάζοντας την ένταση και την άνεση του φωνητικού µηχανισµού, 

µειώνοντας τον έλεγχο, ή αλλάζοντας την αναπνευστική υποστήριξη. 

Η φωνητική κόπωση µπορεί να θεωρηθεί πρόδροµος ή ήπιας µορφής 

φωνητική διαταραχή. Τα συµπτώµατα της φωνητικής κόπωσης µοιάζουν πολύ µε 

άλλες περιγραφές της φωνητικής διαταραχής που περιλαµβάνουν αλλαγή στην 

ποιότητα της φωνής µετά από σύντοµη χρήση, δυσκολία παραγωγής της φωνής, 

δυσφορία και καταβολή αυξηµένης προσπάθειας κατά την οµιλία (Roy et al., 2004). 

Κατά τα πρώτα σηµάδια φωνητικής κόπωσης, οι οµιλητές θα µπορούσαν να λάβουν 

µέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τη φωνητική χρήση (αν είναι δυνατόν), να 
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ενισχύσουν τη φωνή τους ηλεκτρονικά ή να αλλάξουν το περιβάλλον οµιλίας για να 

µειώσουν τις απαιτήσεις για φωνητική ένταση. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση της 

φωνητικής κόπωσης θα µπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή των µεταγενέστερων 

φωνητικών προβληµάτων.  

Κεφάλαιο 2ο: Φωνητικές Διαταραχές στο Επάγγελµα των 

Εκπαιδευτικών 

2.1. Επιπολασµός των Διαταραχών Φωνής στον Γενικό Πληθυσµό 

και στους Εκπαιδευτικούς 

Το επίπεδο εκδήλωσης διαταραχών φωνής στο γενικό πληθυσµό κυµαίνεται 

µεταξύ 1% και 9,6% (Roy et al., 2004, Sliwinska-Kowalska et al, 2006). Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Κώφωσης και Άλλων Επικοινωνιακών 

Διαταραχών της Αµερικής, οι φωνητικές διαταραχές σε εκπαιδευτικούς βρίσκονται 

32 φορές περισσότερο από ό, τι σε εκπροσώπους άλλων επαγγελµάτων (NIDCD, 

2008). Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται τάση αύξησης του αριθµού των 

φωνητικών διαταραχών στους εκπαιδευτικούς (Sliwinska-Kowalska et al., 2006, 

Simberg et al., 2005). Εξηγείται από τις σηµαντικές αλλαγές τόσο στο σχολικό 

περιβάλλον όσο και στις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. 

Τα άτοµα που κάνουν επαγγελµατική χρήση της φωνής τους, ιδιαίτερα οι 

εκπαιδευτικοί, έχουν βρεθεί ότι διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο για φωνητικές 

διαταραχές. Ορισµένες µελέτες έχουν επικεντρωθεί στον πληθυσµό των 

εκπαιδευτικών και έχουν δείξει ότι ο επιπολασµός της φωνητικής δυσλειτουργίας 

ήταν σηµαντικά υψηλότερος στους εκπαιδευτικούς (από 11% σε 81,0%) σε σύγκριση 

µε πληθυσµούς που δεν ανήκουν στην επαγγελµατική κατηγορία των εκπαιδευτικών 

(από 1,0% έως 36,1%) (Sliwinska – Kowalska et al., 2006). Αυτός ο υψηλός 

επιπολασµός οφείλεται στην έντονη και παρατεταµένη επαγγελµατική φωνητική 

χρήση, στην οµιλία σε θορυβώδες περιβάλλον και στις αναποτελεσµατικές τεχνικές 

φώνησης. Οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε αφωνία, οίδηµα, πολύποδες 

και οζίδια από ό, τι τα επαγγέλµατα που δεν απαιτούν αυξηµένη χρήση της φωνής. Η 

φωνητική δυσλειτουργία οδηγεί σε χαµηλότερη ποιότητα διδασκαλίας, απουσίες από 

την εργασία και µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση. Μπορεί επίσης να προκύψουν 
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σοβαρές προσωπικές και συναισθηµατικές συνέπειες για τον κάθε εκπαιδευτικό 

(Smith, Gray, Dove, Kirchner & Heras, 1997).  

Στη µεγαλύτερη µελέτη σε αυτό το πεδίο, οι Roy et al. (2004) επικοινώνησαν 

τυχαία µέσω τηλεφώνου µε 1.243 εκπαιδευτικούς και 1.279 µη-εκπαιδευτικούς στη 

Γιούτα και την Αϊόβα. Ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης ήταν κατά 

πόσο οι φωνητικές διαταραχές ήταν πιο διαδεδοµένες µεταξύ των εκπαιδευτικών απ’ 

ό,τι σε άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες. Τα συµπτώµατα αυτών των φωνητικών 

διαταραχών συµπεριλάµβαναν βραχνάδα, µεταβολή της ποιότητας της φωνής µετά 

από σύντοµη χρήση, πρόβληµα στην οµιλία και  δυσκολία παραγωγής της φωνής, 

δυσφορία, µονότονη φωνή, και πικρή ή όξινη γεύση. Διαπιστώθηκε ότι το 11% των 

εκπαιδευτικών ισχυρίστηκε ότι είχε φωνητική διαταραχή κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, σε σύγκριση µε το 6,2% των µη εκπαιδευτικών, µία σχέση που αποδείχθηκε 

στατιστικά σηµαντικό. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν σηµαντικά 

υψηλότερο επιπολασµό των φωνητικών διαταραχών σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους σε σύγκριση µε τους µη εκπαιδευτικούς (57,7% και 28,8% αντίστοιχα). Δεν 

υπήρχε σηµαντική διαφορά µεταξύ του δείγµατος της Γιούτα και της Αϊόβα στον 

επιπολασµό της φωνητικής διαταραχής. Οι Roy et al. (2004) επίσης, συνέκρινα τις 

δύο οµάδες, βάσει ερωτηµατολογίου, σύµφωνα µε διάφορους πιθανολογούµενους 

παράγοντες κινδύνου (όπως φύλο, ηλικία, κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισµα) και 

επίσης σύµφωνα µε το ιστορικό της φωνητικής διαταραχής. Διαπιστώθηκε ότι οι 

γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα διαταραχών φωνής κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους σε σύγκριση µε τους άνδρες και υψηλότερη συχνότητα χρόνιων 

διαταραχών φωνής (διαρκείας µεγαλύτερης των τεσσάρων εβδοµάδων). Οι φωνητικές 

διαταραχές παρατηρήθηκαν επίσης περισσότερο γύρω από τη µέση ηλικία (ηλικία 40 

έως 59 ετών) και συσχετίστηκαν µε διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε την υγεία, 

όπως κρυολογήµατα, άσθµα, αλλεργίες και λοιµώξεις. 

2.2. Παράγοντες που Συµβάλλουν στην Ανάπτυξη Φωνητικών 

Διαταραχών στους Εκπαιδευτικούς 

Όπως προαναφέρθηκε, οι φωνητικές διαταραχές εκδηλώνονται πολύ 

συχνότερα στους εκπαιδευτικούς από ότι εκδηλώνονται στο γενικό πληθυσµό. Ως εκ 

τούτου, ένας µεγάλος αριθµός µελετών επικεντρώθηκε στους επαγγελµατικούς 

παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη φωνητικών διαταραχών. Τα έτη 
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διδασκαλίας έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου λόγω της σωρευτικής 

χρήσης της φωνής. Ο αριθµός των µαθητών στην τάξη έχει επίσης αποδειχθεί 

σηµαντικός παράγοντας , καθώς η διδασκαλία µιας µεγαλύτερης οµάδας απαιτεί 

περισσότερη φωνητική προσπάθεια. Η παρατεταµένος ή έντονος θόρυβος ή οι τάξεις 

µε η κακή ακουστική αναγκάζουν τον εκπαιδευτικό να µιλήσει πιο δυνατά, γεγονός 

που αυξάνει επίσης τον κίνδυνο. Άλλες δυσµενείς συνθήκες εργασίας, όπως ο ξηρός 

αέρας, η σκόνη, ο καπνός, οι µεταβολές της θερµοκρασίας, µπορεί να ερεθίσουν τον 

βλεννογόνο και να επηρεάσουν αρνητικά τη φωνή (Kostyk & Rochet, 1998). 

Οι ψυχοσυναισθηµατικοί παράγοντες και το στρες έχουν συστηµατικά 

αποδειχθεί ότι σχετίζονται µε τις φωνητικές διαταραχές στους εκπαιδευτικούς. Τα 

συναισθήµατα µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγή φωνής, ειδικά σε πιο 

ευαίσθητα άτοµα. Η αύξηση του άγχους µεταβάλλει το πρότυπο φώνησης µε 

επακόλουθη αύξηση του φορτίου φωνής. Το 2006-2007 πραγµατοποιήθηκε 

εκτεταµένη πιλοτική µελέτη (N = 733) για να διερευνηθεί η κατάσταση σχετικά µε τις 

φωνητικές διαταραχές στους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γνώση 

των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη φωνή, τη χρήση της και την επαγγελµατική υγιεινή 

δεν ήταν ικανοποιητική, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν επαρκείς γνώσεις για 

τίποτα από τα παραπάνω (Knecht, Nelson, Whitelaw & Feth, 2002). Συνεπώς, η 

ελλιπής εκπαίδευση και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη σωστή χρήση 

της φωνής και τη φωνητικής υγιεινή αποτελεί επίσης έναν ακόµη παράγοντα που 

αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης διαταραχών φωνής και µειώνει 

καθοριστικά την πρόληψή τους.  

Το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας στις τάξεις αποτελεί η λεκτική 

επικοινωνία και η διδασκαλία περιλαµβάνει συνεχή και εκτεταµένη χρήση της 

φωνής, Η παρατεταµένη αυτή χρήση της φωνής συνήθως αναφέρεται ως φωνητική 

κόπωση. Σε µελέτες που αφορούσαν οµάδες ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 

περισσότερα φωνητικά συµπτώµατα και προβλήµατα φωνής από άτοµα σε άλλα 

επαγγέλµατα, υποδεικνύοντας ότι η φωνητική κόπωση είναι σηµαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη φωνητικών διαταραχών (Gotaas & Starr, 1993, Morton & 

Watson, 1998,· Roy, et al., 2004 · Sala et al., 2001). Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 

υψηλότερη θεµελιώδη συχνότητα (F0) κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων παρά κατά 

τη διάρκεια των διακοπών (Rantala & Vilkman, 1999) και η θεµελιώδης συχνότητα 

F0 αυξάνεται προς το τέλος της εργάσιµης ηµέρας, πράγµα που µπορεί να αποτελεί 
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και ένδειξη φωνητικής κόπωσης (Rantala et al., 2002). Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν 

ότι παρουσιάζουν περισσότερα φωνητικά συµπτώµατα από τότε που άρχισαν να 

διδάσκουν από ό, τι παρουσίαζαν προηγουµένως . Αυτά τα συµπτώµατα τα 

παρατηρούν πιο συχνά το απόγευµα και στο τέλος της εβδοµάδας (Pekkarinen, 

Himberg & Pentti, 1992, Sala et al., 2001) και η ποιότητα της φωνής φαίνεται να 

βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών (Morton & Watson, 1998). 

Αυτές οι αναφορές δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ των φωνητικών 

συµπτωµάτων και της διδασκαλίας. 

Η παρατεταµένη χρήση της φωνής δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας 

κινδύνου για τις φωνητικές διαταραχές σε φωνητικά απαιτητικά επαγγέλµατα, καθώς 

συµβάλλουν και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ο θόρυβος του 

περιβάλλοντος, οι ακουστικές συνθήκες και η ποιότητα του αέρα (Morton & Watson 

1998). Σε µερικές µελέτες, διαπιστώθηκε ότι οι αίθουσες διδασκαλίας παρέχουν 

κακές ακουστικές συνθήκες (Knecht, Nelson, Whitelaw, & Feth, 2002). Η ακουστική 

των δωµατίων στα κέντρα ηµερήσιας φροντίδας και στα νηπιαγωγεία έχει επίσης 

αποδειχθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική (Truchon-Cagnon & Hétu, 1988). Υπάρχουν 

πολλές πηγές θορύβου στην τάξη. Ο θόρυβος από τη δραστηριότητα των µαθητών 

και από τον εξαερισµό και τον κλιµατισµό µπορεί να είναι ενοχλητικός. Επιπλέον, ο 

θόρυβος του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως ο θόρυβος από την κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων µπορεί να είναι ενοχλητικός (Crandell & Smaldino, 2000). Ο θόρυβος 

του περιβάλλοντος επηρεάζει την ικανότητα των µαθητών να αντιλαµβάνονται την 

οµιλία (Crandell & Smaldino, 2000). Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αυξήσουν τον τόνο της φωνής τους για να εξασφαλίσουν ότι οι φωνές τους 

ακούγονται σε θορυβώδεις τάξεις (Nelson & Soli, 2000, Pekkarinen & Viljancn, 

1991).  

Δύο µελέτες σχετικά µε τη φωνητική κόπωση εκπαιδευτικών που εργάζονται 

σε κέντρα ηµερήσιας φροντίδας και προσχολικής ηλικίας έδειξαν ότι τα επίπεδα 

θορύβου του περιβάλλοντος ήταν υψηλά για την προφορική επικοινωνία και ότι τα 

άτοµα που εργάζονταν σε αυτό το περιβάλλον χρησιµοποίησαν τη φωνή τους για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε υψηλά επίπεδα (Södersten, Granqvist, Hammarberg & 

Szabo, 2002). Η µελέτη των Sala et al. (2002) έδειξε ότι τα άτοµα που εργάζονται στα 

κέντρα ηµερήσιας φροντίδας χρησιµοποίησαν τη φωνή τους περισσότερο και 

χρησιµοποίησαν υψηλότερα επίπεδα φωνής από ό, τι µια διαφορετική επαγγελµατική 
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κατηγορία σε µια οµάδα ελέγχου. Αυτό πιθανότατα εξηγεί γιατί οι εκπαιδευτικοί στα 

κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ανέφεραν σηµαντικά πιο πολλά και πιο συχνά φωνητικά 

συµπτώµατα από µη-εκπαιδευτικούς στην οµάδα ελέγχου (Sala et al., 2001). 

Η χαµηλή υγρασία του αέρα έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή 

της φωνής (Hemler, Wieneke, & Dejonckere, 1997, Lauri,Vilkman Alku, Sala, & 

Sihvo, 1997, 1998, Verdolini, Titze & Fennell 1994, Vinturrietal., 2003). Δεν 

φαίνεται να υπάρχουν συστάσεις σχετικά µε τα επίπεδα σχετικής υγρασίας (Vilkman, 

2004), αλλά ο ξηρός αέρας έχει συσχετιστεί µε έντονη φωνητική παραγωγή και 

φωνητικά συµπτώµατα κατά τη διάρκεια δοκιµών φωνητικής κόπωσης σε 

εργαστηριακές συνθήκες (Vintturi, 2001). Οι εκπαιδευτικοί στις έρευνες συχνά 

«καταγγέλλουν» ότι ο αέρας στις σχολικές τάξεις είναι ιδιαίτερα ξηρός  (Viljanen & 

Pekkarinen, 1989). 

Οι λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος που προκαλούνται 

από τα συνήθη κρυολογήµατα αποτελούν γενική αιτία προσωρινών φωνητικών 

προβληµάτων (Stemple, Stanley&Lee., 1995). Ένας παράγοντας που εµπλέκεται ως 

αιτία προβληµάτων φωνής µεταξύ των εκπαιδευτικών είναι ότι συχνά εκτίθενται σε 

ιούς που σχετίζονται µε λοιµώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος (Sala et 

al., 2001, Smith et al., 1997). Τα αποτελέσµατα µιας µελέτης από τους Roy, Merrill, 

Thibeault, Parsa, et al., (2004) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σηµαντικά 

περισσότερα κρυολογήµατα ετησίως σε σύγκριση µε τους µη εκπαιδευτικούς. Η 

έρευνα των Sala et al., (2001) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του κέντρου ηµερήσιας 

φροντίδας ανέφεραν υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης συµπτωµάτων ρινίτιδας 

µεγάλης διάρκειας και ιγµορίτιδας σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. 

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν συχνότερα 

λαρυγγίτιδα σε σύγκριση µε το γενικό πληθυσµό (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et 

al., 2004, Sala et al., 2001). Η λαρυγγίτιδα µπορεί να είναι οξεία ιογενής ή 

βακτηριακής µόλυνσης ή µπορεί να είναι µια χρόνια διαταραχή. Το έργο των 

εκπαιδευτικών µε µικρά παιδιά περιλαµβάνει την κάµψη και την ανύψωση, που 

µπορεί να προκαλέσει παλινδρόµηση και η ίδια η φωνητική κόπωση µπορεί να είναι 

ένας παράγοντας που συµβάλλει στη λαρυγγίτιδα (Sala et al., 2001). 

Οι αλλεργίες φαίνεται επίσης να αποτελούν παράγοντα κινδύνου που 

συµβάλλει στις φωνητικές διαταραχές (Roy, etal., 2004) και ιδιαίτερη προσοχή 
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πρέπει να δοθεί στη θεραπεία αλλεργιών σε επαγγελµατίες φωνητικούς χρήστες 

(Jackson-Menaldi, Dzul, & Holland, 1999). Οι αλλεργικές αντιδράσεις στη σκόνη 

έχουν επίσης αναφερθεί ως ένας παράγοντας κινδύνου για τις φωνητικές διαταραχές 

(Spiegel et al., 1991) και η έκθεση σε σκόνη, όπως η σκόνη κιµωλίας έχει συσχετιστεί 

µε προβλήµατα αναπνευστικής οδού σε ενήλικες (Koskinen, Husman, Meklin , & 

Nevalainen, 1999). 

Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφέρει το ψυχολογικό στρες ως παράγοντα που 

συµβάλλει στις διαταραχές φωνής µεταξύ των εκπαιδευτικών (Morton & Watson, 

1998). Οι πολυάριθµοι παράγοντες άγχους που συνδέονται µε τη δουλειά των 

εκπαιδευτικών περιλαµβάνουν την προβληµατική συµπεριφορά των µαθητών και τον 

θόρυβο στις αίθουσες διδασκαλίας που προκαλούνται από την κακή συµπεριφορά 

των µαθητών (Jacobsson , Pousette, & Thylefors, 2001, Santavirta, Aittola, Niskanen, 

Pasanen, Tuominen, & Solovieva, 2001). Η κακή ακουστική στην τάξη µπορεί επίσης 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα πειθαρχικά ζητήµατα, καθώς µπορεί να έχει 

αντίκτυπο στη συγκέντρωση των µαθητών και έτσι να αυξάνει τα επίπεδα θορύβου 

(Knecht et al., 2002). Οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν άγχος µπορεί να αντιµετωπίσουν 

έναν φαύλο κύκλο: το άγχος συµβάλλει σε προβλήµατα φωνής και τα προβλήµατα 

φωνής συµβάλλουν στο άγχος. Στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα η επικοινωνία 

βασίζεται στην οµιλία. Τα αποτελέσµατα αρκετών µελετών δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα φωνητικά τους προβλήµατα επηρεάζουν αρνητικά τις 

επιδόσεις τους στην εργασία (Roy, Merrill Thibeault, Gray et al., 2004). Η εµφάνιση 

των φωνητικών συµπτωµάτων και των φωνητικών διαταραχών στα επαγγέλµατα 

όπου η φωνή είναι ένα βασικό εργαλείο µπορεί να προκαλέσει άγχος και στρες 

(Wellens & van Opstal, 2001). 

2.2.1. Η διδακτική προσέγγιση σε σχέση µε τις φωνητικές διαταραχές: παιδο-

κεντρική και δασκαλοκεντρική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί έχει υποστηριχθεί ότι 

µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο της επιβάρυνσης από την παρατεταµένη φωνητική 

χρήση. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι η δασκαλοκεντρική προσέγγιση θα πρέπει 

να επιβαρύνει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθότι 

η προσέγγιση αυτή απαιτεί περισσότερη, µεγαλύτερη και εντονότερη χρήση της 

φωνής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αντίθετα, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 
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ενδεχοµένως το παιδοκεντρικό ή µαθητοκεντρικό στυλ θα µπορούσε να συµβάλλει 

στον περιορισµό της φωνητικής χρήσης µέσα στην τάξη.  

Ο βασικός λόγος για µία τέτοια υπόθεση µάλλον εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

η παιδοκεντρική προσέγγιση – που εφαρµόζεται περισσότερο από τους νηπιαγωγούς -  

τοποθετεί τον µαθητή στο κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας µέσα στην τάξη 

(Gravoso, Pasa, Labra & Mori, 2008). Ο εκπαιδευτικός παρέχει στους µαθητές 

ευκαιρίες να µάθουν ανεξάρτητα και µεταξύ τους και τους βοηθούν ώστε να 

αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να µπορούν να επιτύχουν 

αποτελεσµατική την ανεξάρτητη συνεργατική µάθηση (Collins & O'Brien, 2003). Σε 

αντίθεση µε την πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που 

είναι η δασκαλοκεντρική, που θεωρείται ότι έχει ως επίκεντρο τον δάσκαλο και 

τοποθετεί όλη την έµφαση στον εκπαιδευτικό και όχι στον µαθητή, η παιδοκεντρική 

προσέγγιση δίνει τον κεντρικό ρόλο στο ίδιο το παιδί (Munyaradzi, 2013).  

Ένας από τους πιθανούς λόγους που ενδεχοµένως οι περισσότερες – αν όχι 

σχεδόν όλες – δηµοσιευµένες µελέτες που αφορούν τον επιπολασµό των φωνητικών 

διαταραχών στους εκπαιδευτικούς αφορούν εκπαιδευτικούς και όχι τους 

νηπιαγωγούς, µπορεί να είναι και η διδακτική προσέγγιση που οι πρώτοι επιλέγουν. 

Σε γενικές γραµµές είναι γνωστό ότι παρά τις περιορισµένες προσπάθειες για αλλαγή, 

οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθµια- και όχι µόνο εκπαίδευση υιοθετούν τη 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Η συγκεκριµένη προσέγγιση ακριβώς επειδή δοµείται 

µε επίκεντρο των εκπαιδευτικό, απαιτεί παρατεταµένη φωνητική χρήση, η οποία µε 

τη σειρά της οδηγεί σε µεγαλύτερη φωνητική κόπωση, και άρα περισσότερες 

πιθανότητες για ανάπτυξη φωνητικών διαταραχών. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση οδηγεί σε ένα «υπερλειτουργικο µοτίβο» φώνησης, το 

οποίο σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες µπορεί να επηρεάσει τη φωνητική υγεία 

των εκπαιδευτικών. Όµως, τα συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν έµµεσα από την 

παρατήρηση ερευνητικών ευρηµάτων που αποδίδουν µεγάλο µέρος της εκδήλωσης 

των φωνητικών διαταραχών στις παρατεταµένες, έντονες και επίπονες προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών να µεταδώσουν προφορικά µέσω της φωνής τους τη γνώση στους 

µαθητές, µε αποτέλεσµα αυτές οι συµπεριφορές να βλάπτουν σηµαντικά τη φωνητική 

τους υγεία (Baron, 2010). 
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Αν και δεν υπάρχουν άµεσα ερευνητικά ευρήµατα που να υποστηρίζουν ότι η 

χρήση της παιδοκεντρικής προσέγγισης θα µπορούσε να συµβάλλει στη µείωση των 

πιθανοτήτων για ανάπτυξη φωνητικών διαταραχών, έµµεσα θα µπορούσε κανείς να 

υποθέσει ότι οποιαδήποτε διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να 

χρησιµοποιεί λιγότερο σε συχνότητα, διάρκεια και σε ένταση τη φωνή του, µπορεί να 

συµβάλλει και στην πρόληψη των φωνητικών διαταραχών (Angelillo et al., 2009).  

 

2.3. Συνέπειες των Φωνητικών Διαταραχών για τους Εκπαιδευτικούς 

Η εµφάνιση διαταραχών φωνής µεταξύ των εκπαιδευτικών µπορεί να έχει 

διάφορες συνέπειες. Μελέτες που έχουν διερευνήσει ψυχοκοινωνικές συνέπειες 

δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί µε φωνητικές διαταραχές ανέφεραν χαµηλότερη 

ποιότητα ζωής και µειωµένη καθηµερινή συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις σε 

σύγκριση µε τους µη εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς χωρίς φωνητικές 

διαταραχές. Προηγούµενες µελέτες έδειξαν συσχετισµούς µεταξύ των περιορισµών 

στην κοινωνική ζωή και τις φωνητικές διαταραχές. Όσον αφορά τις οικονοµικές 

συνέπειες, µία µελέτη ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί αναζητούσαν (παρά) ιατρική 

βοήθεια σε περίπτωση φωνητικών διαταραχών συχνότερα από τους µη 

εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται οικονοµικά πού περισσότερο. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί απουσίαζαν από τη δουλειά λόγω των φωνητικών 

διαταραχών συχνότερα από, τι οι εργαζόµενοι σε άλλα επαγγέλµατα. Ωστόσο, 

υπάρχει έλλειψη µελετών σχετικά µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες των 

φωνητικών διαταραχών µεταξύ των εκπαιδευτικών (Chen, Chiang, Chung, Hsiao & 

Hsiao, 2010).  

Οι φωνητικές διαταραχές αντίκτυπο στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να 

διδάσκει. Σε µελέτη των Smith et al. (1 997), πάνω από το 20% των εκπαιδευτικών 

είχαν χάσει µία ή περισσότερες ηµέρες εργασίας το προηγούµενο έτος εξαιτίας 

φωνητικών προβληµάτων. Αντίθετα, σχεδόν καµία απουσία για παρόµοιους λόγους 

δεν αναφέρθηκε από τους µη-εκπαιδευτικούς (Roy, Merrill, Thibeault, Gray, &Smith, 

2004, Verdolini & Ramig, 2001). Οι Smith et al. διαπίστωσαν επίσης ότι πάνω από το 

ένα τρίτο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι οι φωνές τους δεν 

ανταποκρίνονταν στο κανονικό για περισσότερες από πέντε µέρες το χρόνο. 

Επιπλέον, το 39% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι µείωσαν τον αριθµό 
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των δραστηριοτήτων λόγω των προβληµάτων φωνής που αντιµετώπισαν (Smith, 

Kirchner, Taylor, Hoffman, &Lemke, 1998, όπως αναφέρεται στο Roy, Merrill, 

Thibeault, Gray&Smith, 2004).  

Έχει αποδειχθεί ότι οι δάσκαλοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 

επαγγελµατικής δυσφωνίας σε διάφορες χώρες όπως η Βραζιλία (Ferreira et al., 2010, 

de Medeiros et al., 2008), οι Ηνωµένες Πολιτείες (Roy et al 2004, Thibeault et al., 

2004), Ισπανία (Preciado-López et al., 2008), η Κίνα (Chen et al., 2010) και το 

Βέλγιο (Van Houtte et al., 2010). Σε αυτές τις µελέτες, η υψηλή συχνότητα 

δυσφωνίας συσχετίστηκε µε έντονη και παρατεταµένη επαγγελµατική φωνητική 

χρήση, µιλώντας σε ένα θορυβώδες περιβάλλον όπως είναι σχολική τάξη. Ένας 

µεγάλος αριθµός µελετών επικεντρώθηκε στους παράγοντες επικράτησης και 

επαγγελµατικού κινδύνου για προβλήµατα φωνής. Ωστόσο, ελάχιστη προσοχή έχει 

δοθεί στα αυξηµένα ποσοστά απουσίας των εκπαιδευτικών από τε εργασιακά τους 

καθήκοντα ως συνέπεια αυτών των διαταραχών. 

Οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να εργαστούν λόγω των φωνητικών 

προβληµάτων συχνότερα από άλλες επαγγελµατικές οµάδες (Van Houtte et al., 2010, 

Roy et al., 2004, Smith et al., 1998). Η απουσία από την εργασία εξαιτίας επεισοδίων 

ασθενείας (απουσία λόγω ασθενείας) είναι ένας τύπος απουσίας που έχει γίνει ζήτηµα 

στον τοµέα της δηµόσιας απασχόλησης λόγω της σηµαντικής συχνότητας της άδειας 

ασθενείας (Sala et al., 2009). Σύµφωνα µε τους Van Houtte et al.,  (2010), τα 

φωνητικά προβλήµατα µπορούν να οδηγήσουν σε µειωµένη ικανότητα διδασκαλίας, 

καθώς και σε εκτεταµένες περιόδους αναρρωτικής άδειας και φωνητικής 

αποκατάστασης, είτε συνδυάζονται είτε όχι µε χειρουργική επέµβαση, η οποία 

συνεπάγεται υψηλό οικονοµικό κόστος. 

Οι Åhlander et al. (2012) µελέτησαν εκπαιδευτικούς στη Σουηδία και 

διαπίστωσαν ότι οι απουσίες από την εργασία εµφανίζονται σε εκπαιδευτικούς µε και 

χωρίς φωνητικές δυσκολίες αλλά ήταν πολύ πιο συχνές στην οµάδα εκπαιδευτικών  

µε προβλήµατα φωνής (35% έναντι 9%). Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα φωνητικά 

προβλήµατα πιθανότατα δεν χρησιµοποιούνται ως δικαιολογία για την απουσία, 

καθώς και οι δύο οµάδες είναι ευρέως ικανοποιηµένες µε την εργασία τους. Από την 

άλλη πλευρά, ο Chen et al. (2010) δεν βρήκαν σηµαντική συνάφεια µεταξύ της 
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παρουσίας της φωνητικής διαταραχής και των απουσιών των εκπαιδευτικών από τα 

εργασιακά τους καθήκοντα. 

 

2.4. Αξιολόγηση των Φωνητικών Διαταραχών 

Η επαγγελµατική φωνητική αξιολόγηση που βασίζεται σε αυτο-αναφορές έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως ως µέσο, διότι οι φωνητικοί χρήστες είναι οι καλύτεροι 

αξιολογητές για δικές τους φωνές. Η αντιληπτική εκτίµηση από τους ειδικούς 

θεωρείται συχνά ως το βασικό πρότυπο της φωνητικής αξιολόγησης, επειδή η φωνή 

υπόκειται κυρίως στην ατοµική αντίληψη. Ωστόσο, κάποια κριτική στην αντιληπτική 

εκτίµηση είναι η υποκειµενικότητα της βαθµολογίας, διότι οι εκτιµήσεις θα 

µπορούσαν να εξαρτηθούν από τα εσωτερικά πρότυπα και την ερµηνεία των 

συµπτωµάτων. Από την άλλη πλευρά, η αντικειµενική αξιολόγηση (δηλαδή η 

ακουστική ανάλυση) µπορεί να είναι χρήσιµη στη διαφορική διάγνωση (λειτουργική 

έναντι οργανικής δυσφωνίας). Οι αντικειµενικές εκτιµήσεις είναι περισσότερο 

συγκρίσιµες και λιγότερο εξαρτηµένες από τα εσωτερικά πρότυπα των αξιολογητών. 

Ωστόσο, ο σωστός υπολογισµός ορισµένων µέτρων διακυµάνσεων, όπως το jitter, 

είναι πολύ ευαίσθητος στην παρουσία σηµάτων που διαταράσσονται έντονα. Στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, µεταξύ των παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

υποκειµενικών και αντικειµενικών παραµέτρων της φωνητικής αξιολόγησης. 

Ορισµένες µελέτες έδειξαν µια σχέση µεταξύ αυτο-αντιληπτών φωνητικών 

διαταραχών και κλινικών ή ακουστικών µετρήσεων αλλά άλλες µελέτες δεν έχουν 

δείξει αυτή τη σχέση. Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες έχουν 

µικρό µέγεθος δείγµατος και καµία από αυτές τις µελέτες δεν έχει συγκρίνει 

αυτοαναφερόµενες φωνητικές διαταραχές µε υποκειµενική αξιολόγηση της φωνής µε 

τις αντικειµενικές µετρήσεις των φωνητικών διαταραχών (Ahlander et al., 2012). 

Οι περισσότεροι ερευνητές που αναφέρουν σε εκπαιδευτικούς µε προβλήµατα 

φωνής δεν έχουν ελεγχθεί για τη λαρυγγική παθολογία (Gotaas & Starr, 1993, Kostyk 

& Rochet, 1998, Roy, Sapir etal., 1993, Schmidt, Andrews & McCutcheon, 1998), και 

κατά συνέπεια περιλάµβανε πολλαπλούς τύπους φωνητικών διαταραχών στις 

οµιλούµενες από φωνή οµάδες. Σε πολλές από αυτές τις µελέτες, τα µη ειδικά 

κριτήρια συµπερίληψης των θεµάτων και η έλλειψη επιχειρησιακών ορισµών για 

φωνητικές διαταραχές συµβάλλουν στην ανισότητα των υποκειµένων εντός των 
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οµάδων µε διαταραχές της φωνής. Αρκετοί ερευνητές έχουν περιορίσει την εστίασή 

τους στους καθηγητές και σε άλλους που παρουσιάζουν συµπτώµατα φωνητικής 

κόπωσης. Αν και αυτοί οι ερευνητές δεν έχουν συχνά ενσωµατώσει άµεση λαρυγγική 

διαλογή για παθολογία, ο στοχευόµενος πληθυσµός ήταν άτοµα µε συµπτώµατα 

φωνητικής κόπωσης αλλά χωρίς λαρυγγική παθολογία (Kostyk & Rochet, 1998, 

Rantala, Paavola, Korkko, & Vilkman, 1998). Ακόµη και µε αυτή τη στενότερη 

εστίαση, τα κριτήρια ένταξης και ο ορισµός της φωνητικής διαταραχής ποικίλουν 

σηµαντικά. 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των φωνητικών διαταραχών που εµφανίζεται στις 

περισσότερες µελέτες είναι η αντίληψη της αυξηµένης προσπάθειας που συνδέεται µε 

την οµιλία. Οι βαθµολογίες προσπάθειας συσχετίζονται καλά µε αρκετές µεταβλητές 

που είναι πιθανό να συνεισφέρουν στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε άτοµα µε 

φωνητικές διαταραχές (Cafarelli, 1982 · Chang & Karnell, 2004 · Colton & Brown Jr, 

1973 · Wright & Colton, 1972), και η προσπάθεια µπορεί να εκτιµηθεί ποσοτικά και 

αξιόπιστα (Colton & Brown Jr., 1973, Somodi, Robin, & Luschei, 1995, Wright & 

Colton, 1972). Ως εκ τούτου, η αυξηµένη προσπάθεια οµιλίας παρέχει ένα εργαλείο 

για τον χαρακτηρισµό των εκπαιδευτικών µε φωνητικές διαταραχές των οποίων τα 

προβλήµατα δεν σχετίζονται µε τη λαρυγγική παθολογία. 

Σε αντίθεση µε τις πολλαπλές µελέτες για τα ποσοστά επικράτησης και τα 

αντιληπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά της των διαταραχών στους 

εκπαιδευτικούς, λίγες µελέτες έχουν αντικειµενικά τεκµηριωµένα φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά της παραγωγής οµιλίας σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη διαγνωστεί 

µε φωνητικές διαταραχές. Έτσι, αν και η αυξηµένη προσπάθεια οµιλίας φαίνεται να 

είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που υποκρύπτει ορισµένα φωνητικά προβλήµατα, η 

φυσιολογική συσχέτιση αυτής της αυξηµένης προσπάθειας είναι σε µεγάλο βαθµό 

άγνωστη. Ο προσδιορισµός των φυσιολογικών διαφορών µεταξύ εκπαιδευτικών µε 

και χωρίς προβλήµατα φωνής θα αυξήσει την κατανόησή για την αιτιολογία των 

φωνητικών τους προβληµάτων και θα καθορίσει τις κατάλληλες τεχνικές θεραπείας. 

Η εκτίµηση των φυσιολογικών διαφορών στους εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα φωνής αλλά δεν παρουσιάζουν λαρυγγική παθολογία επιτρέπει την 

ερµηνεία αυτών των διαφορών ως χαρακτηριστικά της διαταραχής και όχι την 

αντιστάθµιση για µια αλλοιωµένη δοµή του λάρυγγα ή της λαρυγγικής βαλβίδας. 

Συνεπώς, ενόσω οι περισσότερες έρευνες αξιολογούν δείγµατα χωρίς φωνητικές 
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διαταραχές, στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει επαρκής γνώση που να µπορεί να 

συµβάλλει σε αποτελεσµατικές θεραπείες (Helidoni et al., 2012).  

 

2.5. Βασική Συµπτωµατολογία που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί 

Τα συµπτώµατα των φωνητικών προβληµάτων στους εκπαιδευτικούς έχουν 

µελετηθεί από διάφορους ερευνητές. Ένα σύµπτωµα που έχει περιγραφεί συχνά 

στους εκπαιδευτικούς είναι η φωνητική κόπωση. Οι Sapir, Keidar και Mathers-

Schmidt (1993) χορήγησαν ένα ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τα πολλαπλά 

συµπτώµατα σε 237 εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 54% των 

εκπαιδευτικών ανέφεραν την ταυτόχρονη ύπαρξη τριών ή ταυτόχρονων συµπτώµατα 

φωνητικής δυσκολίας, µε τα συχνότερα συµπτώµατα να είναι η ξηρότητα στο λαιµό, 

η κόπωση της φωνής, η βραχνάδα και η καταβολή έντονης προσπάθειας για να 

µιλήσουν. Όταν οι δάσκαλοι ερωτήθηκαν σχετικά µε τις αλλαγές στη φωνή τους από 

τότε που ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία ως εκπαιδευτικοί, 

ανέφεραν µεγαλύτερη κόπωση, περισσότερους πόνους, δυσφορία στο λαιµό, 

χαµηλότερη ένταση και τόνο φωνής, αίσθηµα πρηξίµατος και αυξηµένη προσπάθεια 

για παραγωγή οµιλίας. Οι Roy, Merril, Thibeault, Gray & Smith (2004) 

συγκέντρωσαν στοιχεία από περίπου 1200 εκπαιδευτικούς και 1200 συµµετέχοντες 

από άλλα  επαγγέλµατα. Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν σηµαντικά µεγαλύτερο 

αριθµό φωνητικών συµπτωµάτων από τους µη εκπαιδευτικούς. Συγκεκριµένα 

συµπτώµατα τα οποία ήταν σηµαντικά συχνότερα για τους εκπαιδευτικούς 

συµπεριλάµβαναν κόπωση της φωνής, αλλαγές στην ποιότητα της φωνής, δυσκολία 

στην περιοχή της έντασης του ήχου και δυσκολία προβολής της φωνής.  

Αρκετές άλλες µελέτες έχουν µετρήσει τα ακουστικά και αντιληπτικά 

χαρακτηριστικά της φωνής στους εκπαιδευτικούς όταν βρίσκονται στο εργασιακό 

τους περιβάλλον. Οι Rantala, Paavola, Korkko & Vilkman (1998) διαπίστωσαν ότι 

κατά τη σύγκριση των πρώτων µε τις τελευταίες εγγραφές, υπήρξε αύξηση της 

φασµατικής ενέργειας υψηλής συχνότητας στις ηχητικές καταγραφές στο τέλος της 

ηµέρας. Αυτή η αύξηση στην ενέργεια υψηλής συχνότητας ερµηνεύτηκε ως µια 

αλλαγή που σχετίζεται µε τη φωνητική κόπωση.  
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2.6. Πρόληψη της Ανάπτυξης Φωνητικών Διαταραχών στους 

Εκπαιδευτικούς 

Αρκετές µελέτες έχουν αναφέρει τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης στη 

φωνητική υγιεινή και της κατάρτισης για άτοµα που δεν πάσχουν από φωνητικές 

διαταραχές αλλά ανήκουν σε οµάδες κινδύνου απόκτησής τους. Οι Kaufman et al., 

(1997) ανέπτυξαν ένα προληπτικό φωνητικό πρόγραµµα για εκπαιδευτικούς στο 

οποίο συµπεριλαµβάνεται υλικό όπως η βιντεοκασέτα και ένα φυλλάδιο όπου 

περιγράφεται η ανατοµία και η φυσιολογία της φωνητικής παραγωγής, οι κοινές 

φωνητικές παθολογίες, οι στρατηγικές πρόληψης και τα πρώιµα προειδοποιητικά 

συµπτώµατα για φωνητικές διαταραχές. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, το πρόγραµµα 

έχει δεχθεί θετική ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν 

έχει γίνει περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας αυτού του προγράµµατος. 

Σε µια πειραµατική µελέτη από τον Chan (1994) σχετικά µε τις επιπτώσεις της 

προληπτικής εκπαίδευσης της φωνητικής υγιεινής για τους εκπαιδευτικούς του 

κέντρου ηµερήσιας φροντίδας, οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν µια 90λεπτη 

συνάντηση εργασίας και ακολούθησαν ένα πρόγραµµα φωνητικής υγιεινής για δύο 

µήνες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες έδειξαν σηµαντική φωνητική 

βελτίωση σε σύγκριση µε του εκπαιδευτικούς του κέντρου µέριµνας σε µια οµάδα 

ελέγχου που δεν συµµετείχε στο πρόγραµµα εκπαίδευσης φωνητικής υγιεινής. 

Σύµφωνα µε τον Yui (2002), οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να µάθουν 

περισσότερα για τη φωνητική φροντίδα και την παραγωγή φωνής και πιστεύουν ότι οι 

στρατηγικές φωνητικής υγιεινής θα τους βοηθούσαν να αποτρέψουν προβλήµατα 

φωνής. Ως περιεχόµενο για ένα πρόγραµµα φωνητικής υγιεινής, οι εκπαιδευτικοί 

πρότειναν στρατηγικές φωνητικής φροντίδας, ασκήσεις αναπνοής και κατάλληλες 

µεθόδους παραγωγής φωνής. Όσον αφορά τις πιο κοινές στρατηγικές για την 

αποφυγή των φωνητικών προβληµάτων, ανέφεραν ότι µιλάνε απαλά, ενυδατώνονται 

(πίνουν νερό), µιλούν λιγότερο και χρησιµοποιούν ενισχυτές (Yui, 2002). Η 

εκπαίδευση στην φωνητική υγιεινή µπορεί να είναι αποτελεσµατική ως προληπτικό 

µέτρο, αλλά τα αποτελέσµατα δύο µελετών (Holmberg, Hillman, Hammarberg, 

Södersten, & Doyle, 2001; Roy, Gray, Ebert, Dove, Corbin-Lewis & Stemple, 2001) 

ότι αν δεν συνδυαστεί µε προσεγγίσεις πιο άµεσης θεραπείας, η εκπαίδευση 
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φωνητικής υγιεινής δεν φαίνεται να είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος θεραπείας για 

όσους ήδη υποφέρουν από φωνητικές διαταραχές. 

Ένα µεγάλο µέρος αυτών των προβληµάτων µπορεί να αποφευχθεί και τα 

προγράµµατα πρόληψης πρέπει να αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν. Ο Bitritsky και 

ο Frank (1981) διενήργησαν αναδροµική µελέτη που συνέκρινε 40 εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι δεν έλαβαν καµία οδηγία για τη χρήση της φωνής µε  37 εκπαιδευτικούς που 

είχαν λάβει σχετικές οδηγίες, οι οποίοι ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν µια ώρα 

διδασκαλίας την εβδοµάδα για ένα έτος. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε 

ερωτηµατολόγια, αυτοαξιολόγησης και αντιληπτικές αξιολογήσεις φωνητικών 

ηχογραφήσεων. Η βαθµολόγηση των φωνητικών ηχογραφήσεων έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που δεν έλαβαν οδηγίες δεν παρουσίασαν διαφορές που θα µπορούσαν 

να είναι προγνωστικοί παράγοντες εκδήλωσης κάποιας διαταραχής της φωνής. Αυτοί 

οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν όµως έναν µεγάλο αριθµό σοβαρότερων φωνητικών 

συµπτωµάτων στις αξιολογήσεις αυτοαναφοράς. Το συµπέρασµα ήταν ότι η οµάδα 

που είχε λάβει οδηγίες είχε µεγαλύτερη επίγνωση της φωνητικής λειτουργίας και 

παρείχε και µια πιο ρεαλιστική αξιολόγηση των φωνών τους. Ο Chan (1994) 

πραγµατοποίησε ένα δυνητικό, πειραµατικό σχέδιο µε δύο οµάδες παιδαγωγικών. Η 

πειραµατική οµάδα 12 γυναικών εκπαιδευτικών παρακολούθησε εργαστήριο 90 

λεπτών µε στόχο την ανάπτυξη την κατανόησης και απόκτησης της γνώσης σχετικά 

µε τη φωνητικής κακοποίηση και τη φωνητική υγιεινή, ακολουθούµενη από 

καθηµερινή πρακτική φωνητικής υγιεινής για 2 µήνες. Η οµάδα ελέγχου 13 γυναικών 

εκπαιδευτικών δεν παρακολούθησε αντίστοιχη εκπαίδευση. Ο Chan (1994) 

υπογράµµισε ότι οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το εργαστήριο µπόρεσαν να 

βελτιώσουν τη φωνητική τους λειτουργία µέσω του προγράµµατος φωνητικής 

υγιεινής και ότι η οµάδα ελέγχου αντιµετώπισε πολύ µεγαλύτερη φωνητική κόπωση. 

Οι Timmermans, De Bodt, Wuyts & Van de Heyning (2004) έχουν πρόσφατα 

καταδείξει τη σηµασία της φωνητικής εκπαίδευσης των επαγγελµατιών χρηστών 

φωνής. 

Για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις φωνητικές 

απαιτήσεις ενός επαγγέλµατος που τους καθιστά οµάδα υψηλού κινδύνου, πρέπει να 

αναπτυχθούν και να αξιολογηθούν προγράµµατα εκπαίδευσης, πρόληψης και 

θεραπείας/αποκατάστασης (Russell, Oates, & Greenwood, 1998). Παρά τη συχνότητα 

των φωνητικών προβληµάτων µεταξύ των εκπαιδευτικών, υπάρχουν λίγες 
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ελεγχόµενες µελέτες για την αξιολόγηση των επιδράσεων των θεραπειών που 

αποσκοπούν στη διαφύλαξη αυτής της οµάδας από τις δυσµενείς επιπτώσεις της 

επαγγελµατικής φωνητικής χρήσης.  

Μια δηµοφιλής προσέγγιση θεραπείας για ένα ευρύ φάσµα φωνητικών 

διαταραχών είναι να δοθούν οδηγίες στους ασθενείς στην κατάλληλη φωνητική 

υγιεινή. Χωρίς εξαίρεση, τα σύγχρονα ευρήµατα υπογραµµίζουν τη σηµασία της 

σωστής φροντίδας του φωνητικού πτυχωµένου ιστού, υποδηλώνοντας ότι ορισµένες 

φωνητικές συµπεριφορές και µοτίβα, ο τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες 

µπορεί να είναι είτε επιβλαβείς είτε χρήσιµες για τις φωνητικές χορδές και κατά 

συνέπεια για την παραγωγή της φωνής (Andrews 1995; Boone & McFarlane, 2000; 

Stemple, Glaze && Klaben, 2000). Για να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η 

φυσιολογική φωνή, η προσέγγιση της υγιεινής συνήθως απαιτεί από τον ασθενή να 

εξαλείψει αυτές τις συµπεριφορές που είναι δυνητικά επιβλαβείς και να τις 

αντικαταστήσει µε συµπεριφορές που προάγουν την υγεία του φωνητικού 

συστήµατος. Παρόλο που µπορεί να υπάρχει κάποια παραλλαγή, τα περισσότερα 

προγράµµατα φωνητικής υγιεινής περιλαµβάνουν οδηγίες σχετικά µε: (α) την 

ποσότητα και το είδος της φωνητικής χρήσης, (β) τις φωνητικές συµπεριφορές που 

θεωρούνται επιβλαβείς για το φωνητικό σύστηµα, (γ) θέµατα ενυδάτωσης και (δ) µια 

συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες που µπορεί να 

ενισχύουν ή να βλάπτουν τη διατήρηση µίας υγιούς φωνής. 

Μία µέθοδος θεραπείας είναι να παρέχεται στον εκπαιδευτικό ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικής ενίσχυσης της φωνής (VA) για χρήση κατά τη διδασκαλία µέσα στην 

τάξη. Η ενίσχυση της φωνής πιστεύεται ότι µειώνει το φωνητικό φορτίο που 

επιβάλλεται στον λάρυγγα και προφανώς προστατεύει τον εκπαιδευτικό από τις 

επιβαρύνσεις της εκτεταµένης φωνής χρήσης. Με τη µείωση των επιπέδων έντασης 

και συνεπώς της δόνησης των φωνητικών χορδών, ο βαθµός τραυµατισµού των ιστών 

λόγω των συγκρούσεων και των δυνάµεων διατµήσεως είναι πολύ πιθανό να µειωθεί, 

πράγµα που θα οδηγήσει τελικά σε βελτίωση της ποιότητας της φωνής και πρόληψη 

της εξέλιξης της φωνητικής σε κόπωσης σε κάποια διαταραχή της φωνής. Πρόσφατα, 

ο Roy και οι συνάδελφοί του (Roy et al., 2002) απέδειξαν ότι  χρησιµοποιώντας τον 

φορητό φωνητικό ενισχυτή Chatter Vox µπορεί κανείς να συµβάλλει σηµαντικά σε 

µία αποτελεσµατική θεραπεία των διαταραχών φωνής σε εκπαιδευτικούς. Σε αυτή 

την τυχαιοποιηµένη κλινική δοκιµή, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µέτρα για την 
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αξιολόγηση της θεραπείας µε βάση τις αυτοαναφορές των ασθενών σε συνδυασµό µε 

ακουστική ανάλυση για να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα δύο 

προγραµµάτων θεραπείας. Οι εκπαιδευτικοί µε φωνητικές διαταραχές µοιράστηκαν 

τυχαία σε µία από τις τρεις οµάδες: τη οµάδα ενίσχυσης φωνής µε το Chatter Vox, 

την οµάδας εκπαίδευσης στη φωνητική υγιεινή (VH) και µια οµάδα ελέγχου χωρίς 

καµία θεραπεία. Πριν και µετά από µια φάση θεραπείας 6 εβδοµάδων, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση (α) του «Voice Handicap Index» (VHI, 

Jacobson et al., 1997), ένα εργαλείο αυτοαναφοράς που αποσκοπούσε στην εκτίµηση 

των ψυχοκοινωνικών συνεπειών των φωνητικών διαταραχών. β) µία κλίµακα 

αυτεπιστασίας της φωνητικής επιβάρυνσης και (γ) µια ηχητική εγγραφή που 

χρησιµοποιήθηκε για µεταγενέστερη ακουστική ανάλυση. Με βάση τις συγκρίσεις 

πριν και µετά τη θεραπεία, µόνο η οµάδα ενίσχυσης φωνής παρουσίασε σηµαντικές 

µειώσεις στις µέσες βαθµολογίες του VHI, στην αυτο-αξιολόγηση της επιβάρυνσης 

της φωνής και στις ακουστικές µετρήσεις του επιπέδου «jitter» και «shimmer». Αυτά 

τα αποτελέσµατα αντιπροσώπευαν τα πρώτα αντικειµενικά στοιχεία που 

υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα της φωνητικής ενίσχυσης ως εναλλακτικής 

θεραπείας για τους εκπαιδευτικούς µε διαταραχές φωνής. 

Μια δεύτερη στρατηγική θεραπείας για τη µείωση της φωνητικής 

επιβάρυνσης  περιλαµβάνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που ήδη έχουν 

φωνητικές διαταραχές είτε να χρησιµοποιήσουν τη φωνή µε έναν τρόπο που είναι 

πιθανώς λιγότερο τραυµατικός σε για τον φωνητικό ιστό και / ή να εξασκούν 

συστηµατικά τη φωνή τους για να την προστατεύσουν από τις επίπονες απαιτήσεις 

της διδασκαλίας . Από την άποψη αυτή, οι δύο προσεγγίσεις φωνητικής θεραπείας 

(δηλαδή ασκήσεις φωνητικής λειτουργίας [VFEs] και φωνητική θεραπεία 

συντονισµού [RT]) έλαβαν πρόσφατα την προσοχή των ειδικών ως πολλά 

υποσχόµενες τεχνικές για τη θεραπεία ενός ευρέος φάσµατος φωνητικών διαταραχών 

(Roy et al., 2003).  

Οι ασκήσεις φωνητικής λειτουργίας, VFE, όπως περιγράφονται από τους 

Stemple et al., (1994) φαίνεται ότι ενισχύουν και εξισορροπούν τα υποσυστήµατα 

που εµπλέκονται στην παραγωγή φωνής (δηλαδή αναπνοή, φώνηση και 

συντονισµός). Στην προσέγγιση αυτή, τέσσερις ειδικές ασκήσεις εκτελούνται στο 

σπίτι µε δύο επαναλήψεις κάθε φορά, δύο φορές την ηµέρα για µια περίοδο 6 έως 8 

εβδοµάδων. Οι ασκήσεις περιλαµβάνουν µεγιστοποίηση της επιµήκυνσης των 
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φωνηέντων και  τονικές κλίµακες, σε συγκεκριµένα τονικά και φωνητικά πλαίσια. 

Όλες οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν πιο µαλακά σε συνδυασµό µε 

την εµπρόσθια τοποθέτηση του τόνου. Ο Stemple υπολόγισε ότι βελτιώνοντας τη 

"δύναµη, την αντοχή και τον συντονισµό" των συστηµάτων που συµµετέχουν στην 

παραγωγή φωνής, οι ασκήσεις βοηθούν στην αποκατάσταση της φωνής και την 

προστασία του ασθενούς από τις αρνητικές επιπτώσεις της εκτεταµένης φωνητικής 

χρήσης (Stemple, Glaze, & Klaben, 2000) . 

Σε µια τυχαιοποιηµένη κλινική δοκιµή, οι Roy et al., (2001) αξιολόγησαν τις 

λειτουργικές επιδράσεις της φωνητικής υγιεινής έναντι των ασκήσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω για τους εκπαιδευτικούς µε φωνητικές διαταραχές. Οι 

ερευνητές χώρισαν τυχαία εκπαιδευτικούς µε φωνητικές διαταραχές σε µία από τις 

τρεις οµάδες: φωνητική υγιεινή, ασκήσεις και µια οµάδα ελέγχου χωρίς καµία 

θεραπεία. Οι εκπαιδευτικοί συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο VHI πριν και µετά από 

µια φάση θεραπείας 6 εβδοµάδων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο η οµάδα που 

προσχώρησε στο σχήµα θεραπείας µε τις ασκήσεις VFE ανέφερε σηµαντική µείωση 

στο µέσο όρου του VHI. Επιπλέον, σε σύγκριση µε την οµάδα της φωνητικής 

υγιεινής, η οµάδα των ασκήσεων VFE ανέφερε µεγαλύτερη συνολική φωνητική 

βελτίωση και µεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια στην οµιλίας µετά από τη θεραπεία. 

Παρόλο που πολλά ερωτήµατα παρέµειναν αναπάντητα, τα αποτελέσµατα αυτής της 

έρευνας αποτέλεσαν τα πρώτα αντικειµενικά στοιχεία για την υποστήριξη της 

κλινικής χρησιµότητας των ασκήσεων VFEs σε δείγµα εκπαιδευτικών µε φωνητικές 

διαταραχές (Roy et al., 2001). 

Το εκπαίδευση αντοχής (Resonant Training), είναι µια άλλη προσέγγιση 

νευροµυϊκής εκπαίδευσης, η οποία περιλαµβάνει την εκπαίδευση του ατόµου µε 

διαταραχή φωνής ώστε το άτοµο να παράγει φωνή µε ευκολότερο και πιο ανθεκτικό 

τρόπο. Η συντονισµένη φωνή ή η φωνή που δηµιουργείται µε κέντρο τον εµπρόσθιο 

– µετωπικό τόνο αποτελεί µια φωνή που σχετίζεται µε αυξηµένες δονήσεις στην 

µεσαία περιοχή. Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να επιτευχθεί η ισχυρότερη 

δυνατή φωνή µε τη λιγότερη προσπάθεια και αντίκτυπο µεταξύ των φωνητικών 

πτυχών για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τραυµατισµού. Οι Verdolini et al., 

(Verdolini, Druker, Palmer, & Samawi, 1998) πρότειναν ότι, όταν η φωνητική 

παραγωγή είναι σωστή, η φωνητική συνοµιλία συνδέεται µε φωνητικές πτυχές που 

µόλις προσκολληθούν ή µόλις απαχθεί. Αυτή η διαµόρφωση υποτίθεται ότι παράγει 
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µια φωνή που είναι σχετικά ισχυρή, παρέχοντας παράλληλα κάποια προστασία 

ενάντια στον τραυµατισµό των φωνητικών χορδών. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές 

της προσέγγισης RT (µε σηµαντικές διαδικαστικές διαφορές). Ωστόσο, υπάρχει 

σχεδόν η συναίνεση ότι για να είναι αποτελεσµατική, η RT απαιτεί στην κυριολεξία 

την βασική εκπαίδευση σε συνδυασµό µε την καθηµερινή πρακτική µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο πλαίσιο εξάσκησης (Stemple, 2000, Verdolini, 2000). Σε αυτήν την 

προσέγγιση νευροµυϊκής κατάρτισης, ο ασθενής προχωράει σε διάφορα στάδια σε µία 

σειρά όλο και πιο σύνθετων στόχων. Η πρόοδος µέσω της ιεραρχίας απαιτεί απόδειξη 

απόκτησης δεξιοτήτων σε προηγούµενα στάδια της θεραπευτικής ακολουθίας.  

Μέχρι σήµερα, µόνο µία έρευνα έχει αξιολογήσει αντικειµενικά την 

αποτελεσµατικότητα της RT (Verdolini-Marston, Burke, Lessac, Glaze, & Caldwell, 

1995). Ένας µία εντατική εκπαίδευση RT πραγµατοποιήθηκε σε συνδυασµό µε 

θεραπεία φωνητικής υγιεινής σε ασθενείς µε φωνητικά οζίδια για περίοδο 2 

εβδοµάδων. Η αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης RT σχετίζεται µε το εάν ο 

ασθενής ανέφερε ότι χρησιµοποίησε τις τεχνικές εκτός του κλινικού πλαισίου. Μόνο 

οι ασθενείς που ανέφεραν συµπληρωµατική εξάσκηση εµφάνισαν οφέλη από τη 

θεραπεία. Παρόλο που υπάρχουν άλλα αδηµοσίευτα στοιχεία που υποστηρίζουν την 

κλινική χρησιµότητα πολλών παραλλαγών της εκπαίδευσης RT, δεν υπάρχουν 

αντικειµενικά δεδοµένα που να αξιολογούν τα αποτελέσµατά τις σε δείγµα 

εκπαιδευτικών µε φωνητικές διαταραχές (Stemple, 2000). 

Μια τρίτη θεραπεία, γνωστή ως αναπνευστική µυϊκή εξάσκηση (RMT) έχει 

σχεδιαστεί για να ενισχύσει τους αναπνευστικούς µύες προκειµένου να βοηθήσει τους 

τραγουδιστές και τους άλλους επαγγελµατίες µε φωνητικές διαταραχές να αυξήσουν 

την ικανότητά τους να παράγουν πιέσεις εκπνοής. Η βασική αρχή που διέπει την 

αναπνευστική µυϊκή εξάσκηση είναι ότι όταν η αναπνευστική αντλία παρέχει 

ανεπαρκή κίνηση για τη φωνή, µπορεί να προκύψει εξισορροπητική λαρυγγική 

υπερλειτουργία. Αυτή η φωνητική υπερλειτουργία µπορεί να οδηγήσει σε 

τραυµατισµό του ιστού και µεταβολές στη φωνή. Με τη βελτίωση της δύναµης των 

αναπνευστικών µυών, το βάρος στον λάρυγγα υποτίθεται ότι µειώνεται, µε 

ταυτόχρονη µείωση της αντισταθµιστικής υπερλειτουργικής λαρυγγικής 

συµπεριφοράς, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο τραυµατισµός των ιστών. Οι 

υποστηρικτές της συγκεκριµένης µεθόδου υποδηλώνουν ότι οι µύες της αναπνοής 

είναι σαν τους άλλους σκελετικούς µύες και θα ανταποκριθούν σε προγράµµατα 
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ενίσχυσης και κλινικής προσαρµογής (Ruddy, Sapienza, Lehnman, Davenport, & 

Martin, 2001, Olson, Davenport , Sapienza, Martin, & Knafelc, 2001 · Sapienza, 

Brown, Martin, & Davenport, 1999 · Sapienza, Davenport, & Martin, 2002). Για την 

επίτευξη του RMT έχει αναπτυχθεί µια συσκευή ουδού πίεσης. Πρόκειται για µια 

βαθµονοµηµένη συσκευή που αποτελείται από ένα ακροστόµιο προσαρτηµένο σε µια 

µονόδροµη βαλβίδα ελατηρίου. Η βαλβίδα µπλοκάρει τη ροή αέρα έως ότου 

παραχθεί ένας προκαθορισµένος ουδός πίεσης για να ξεπεραστεί η δύναµη του 

ελατηρίου. Για να ξεπεραστεί ο ουδός πίεσης, το άτοµο πρέπει να εκπνεύσει δυνατά 

µε αρκετή προσπάθεια για να απελευθερώσει τη βαλβίδα του ρυθµιζόµενου 

ελατηρίου. Μόλις απελευθερωθεί η βαλβίδα, παράγεται µια ροή αέρα. Όσο 

διατηρείται ο ουδός πίεσης, ο αέρας θα ρέει µέσα από τη συσκευή (Ruddy, 2002). Τα 

θετικά αποτελέσµατα της αναπνευστικής εκπαίδευσης έχουν αναφερθεί σε 

επαγγελµατίες υψηλού κινδύνου και σε άλλα άτοµα µε φωνητικές διαταραχές. 

Εκείνοι που εµφάνισαν σηµαντικές βελτιώσεις είχαν αυξηµένη αντοχή του 

λαρυγγικού αεραγωγού λόγω παράλυσης ή στένωσης ή υψηλών βαθµών λαρυγγικής 

υπερλειτουργίας (Ruddy et al., 2004 · Sapienza, Brown et al., 1999, Sapienza, 

Hoffman-Ruddy, Davenport, Martin, & Lehman, 2001). Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

σήµερα στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρησιµότητά του ως αποτελεσµατική 

θεραπεία ευρείας κλίµακας για µια σειρά φωνητικών διαταραχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η σύγκριση των ψυχοκοινωνικών 

επιπτώσεων των διαταραχών φώνησης στους νηπιαγωγούς σε σχέση µε τους 

δασκάλους πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε ελληνικά σχολεία. Συχνά 

οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν λειτουργικές φωνητικές διαταραχές λόγω της συχνής 

και παρατεταµένης φωνητικής χρήσης σε περιβάλλοντα που δεν είναι ευνοϊκά για του 

ίδιους, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για 

αυτό το φαινόµενο σε διεθνές επίπεδο. Οι συνέπειες των χρόνιων διαταραχών της 

φωνητικής λειτουργίας επηρεάζουν κάθε περιοχή της ζωής του ατόµου, και αυτός 

είναι ένας ακόµη λόγος για τον οποίο υπάρχει τόσο συστηµατικό ερευνητικό 

ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Ma, Yiu, 2001, Yiu, 2002, Xu et 

al., 2010). Η ελληνική βιβλιογραφία από την άλλη, παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

περιορισµένη σε αυτό το θέµα, µε τις περισσότερες έρευνες να εντοπίζονται σε µη 

δηµοσιευµένες εκπαιδευτικές εργασίες και ελάχιστες σε επίσηµες δηµοσιεύσεις. Ένα 

τέτοιο ερευνητικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, δηµιουργεί την ανάγκη για 

διεξαγωγή περισσότερων ερευνών, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν το 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που είναι 

πιθανό να επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, σε σχέση µε 

τους εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από την άλλη, δεν εντοπίζονται 

αναφορές που να αφορούν τη σύγκριση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και νηπιαγωγών ως προς τη φωνητική επιβάρυνση και τις ψυχοκοινωνικές της 

επιπτώσεις, και µε αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται και η πρωτοτυπία της παρούσας 

έρευνας. 

 

 

Ερευνητικά Ερωτήµατα και Υποθέσεις  
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Προκειµένου να διερευνηθεί ο σκοπός της παρούσας έρευνας, αναπτύχθηκαν 

προς απάντηση συγκεκριµένα ερευνητικά ερωτήµατα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα της 

παρούσας µελέτης είναι :  

I. Υπάρχουν διαφορές, στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των διαταραχών 

φώνησης, µεταξύ των νηπιαγωγών και των δασκάλων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης;  

II. Υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο φωνητικής επιβάρυνσης 

(συµπτώµατα, διάγνωση, επίσκεψη σε γιατρό) µεταξύ των 

νηπιαγωγών και των δασκάλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης; 

III. Υπάρχουν διαφορές σε συµµετέχοντες µε διαφορετικά δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά; (ηλικία, έτη υπηρεσίας, κλπ). 

Τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν µε τον 

έλεγχο των παρακάτω ερευνητικών υποθέσεων: 

1. Αναµένεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

και την επιβάρυνση της φωνητικής χρήσης ανάµεσα στους νηπιαγωγούς και 

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και συγκεκριµένα, οι 

εκπαιδευτικοί Α’ βάθµιας εκπαίδευσης αναµένεται να επιβαρύνονται 

περισσότερο από τη φωνητική χρήση. 

2. Αναµένεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους συµµετέχοντες 

που εφαρµόζουν δασκαλοκεντρικό στυλ διδασκαλίας και σε εκείνους που 

εφαρµόζουν παιδοκεντρικό στυλ διδασκαλίας, και συγκεκριµένα οι 

συµµετέχοντες που εφαρµόζουν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση αναµένεται 

να επιβαρύνονται περισσότερο. 

3. Αναµένεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους συµµετέχοντες µε 

περισσότερα και σε εκείνους µε λιγότερα έτη υπηρεσίας, και συγκεκριµένα 

αναµένεται οι εκπαιδευτικοί µε περισσότερα έτη υπηρεσίας να επιβαρύνονται 

περισσότερο από τη φωνητική χρήση. 

4. Αναµένεται να υπάρχει  σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους συµµετέχοντες 

µικρότερης και µεγαλύτερης ηλικίας, και συγκεκριµένα αναµένεται οι 

µεγαλύτερη σε ηλικία εκπαιδευτικοί να επιβαρύνονται περισσότερο από τη 

φωνητική χρήση. 
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5. Αναµένεται να υπάρχει σηµαντική διαφορά στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

ανάµεσα σε συµµετέχοντες που αναφέρουν µεγαλύτερη επιβάρυνση 

(συµπτώµατα, διάγνωση, επίσκεψη σε γιατρό) και εκείνους που αναφερουν 

µικρότερη επιβάρυνση του φωνητικού συστήµατος, και συγκεκριµένα οι 

συµµετέχοντες που έχουν µεγαλύτερη επιβάρυνση από τη φωνητική χρήση 

αναµένεται να αναφέρουν και µεγαλύτερες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. 
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Κεφάλαιο 3ο: Μεθοδολογία 

3.1. Δείγµα 

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν συνολικά 59 εκπαιδευτικοί και νηπιαγωγοί 

(Ν=59), εκ των οποίων οι 57 ήταν γυναίκες (96.6%) και οι δύο άνδρες (3.4%). 

Γράφηµα 1. Φύλο συµµετεχόντων.  

 

Από το σύνολο, οι 31 είναι ηλικίας 25-30 ετών (53.4%), οι πέντε είναι 31-40 

ετών (8.6%), οι έξι είναι 41-50 ετών (10.3%) και οι 16 είναι άνω των 51 ετών 

(27.1%).  

Γράφηµα 2. Ηλικία συµµετεχόντων.  
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Οι 29 από τους συµµετέχοντες είναι νηπιαγωγοί (49.2%) και οι 30 είναι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (50.8%).Οι 32 συµµετέχοντες έχουν 0-5 

έτη υπηρεσίας (54.2%), οι 16 έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας (27.1%) και οι 11 έχουν 

περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας (18.6%).  

Γράφηµα 3. Έτη υπηρεσίας συµµετεχόντων. 

 

 Οι εννέα διδάσκουν σε τάξεις µε λιγότερα από εννιά παιδιά (15.3%), οι 24 

διδάσκουν σε τάξεις µε 10-20 (44.1%) και οι 26 διδάσκουν σε τάξεις µε περισσότερα 

από 20 παιδιά (44.1%). Για τη συλλογή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε 

δειγµατοληψία ευκολίας.  

Γράφηµα 4. Αριθµός µαθητών µέσα στην τάξη.  
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Από τους νηπιαγωγούς (Ν=29), οι 14 είναι ηλικίας 25-30 ετών (48.3%), οι 13 

είναι άνω των 51 ετών (44.8%) ένα άτοµο είναι ηλικίας 41-50 ετών (3.4%) ενώ ένας 

από τους συµµετέχοντες δεν συµπλήρωσε την ηλικία (3.4%). Ως προς το φύλο, οι 27 

είναι γυναίκες (93.1%) και οι δύο νηπιαγωγοί είναι άνδρες (6.9%). Όλοι οι 

νηπιαγωγοί απάντησαν ότι εφαρµόζουν παιδοκεντρικό στυλ διδασκαλίας (Ν=29, 

100%). Οι 15 νηπιαγωγοί έχουν ως πέντε έτη υπηρεσίας (51.7%), οι έξι έχουν 11-20 

έτη υπηρεσίας (20.7%) και οι οκτώ έχουν περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας 

(27.6%). Δύο νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι έχουν λιγότερους από δέκα µαθητές (6.9%), 

οι 17 απάντησαν ότι έχουν 10-20 µαθητές (58.6%) και οι 10 απάντησαν ότι έχουν 

περισσότερους από 20 µαθητές (34.5%).  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Ν=30), οι 17 

είναι 25-30 ετών (56.7%), οι πέντε είναι 31-40 ετών (16.7%), πέντε είναι 41-50 ετών 

(16.7%) και τρεις είναι άνω των 51 ετών (10%). Και οι 30 εκπαιδευτικοί είναι 

γυναίκες (Ν=30, 100%), ενώ επίσης όλοι απάντησαν ότι εφαρµόζουν το 

δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας. Από τους 30, οι 17 έχουν µέχρι πέντε έτη 

υπηρεσίας (56.7%), οι 10 έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας (33.3%) και τρεις έχουν 

περισσότερα από 20 έτη υπηρεσίας (10%). Επτά εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουν 

λιγότερους από 10 µαθητές (23.3%), επτά εκπαιδευτικοί έχουν 10-20 µαθητές 

(23.3%) και 16 εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερους από 20 µαθητές (53.3%). 

Δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες  ως 

προς τις ηλικίες τους, τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά ούτε ως προς τον αριθµό παιδιών 

µέσα στην τάξη. 

3.2. Σχεδιασµός 

Πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων. 

Χρησιµοποιήθηκε ποσοτική έρευνα καθώς ο σκοπός ήταν να εξεταστεί η ύπαρξη, η 

κατεύθυνση και η ένταση της σχέσης µεταξύ δυο µεταβλητών (Σταλίκας, 2005). Τα 

πλεονεκτήµατα των ποσοτικών σχεδιασµών είναι η µεθοδική παρατήρηση η οποία 

µειώνει το σφάλµα µέτρησης και η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων µέσω 

της συγκρότησης αντιπροσωπευτικών δειγµάτων (Σταλίκας, 2005).  Τα δηµογραφικά 

στοιχεία των συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες µεταβλητές, ενώ το 

επίπεδο της επιβάρυνσης της φωνής όπως αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

αποτελεί την εξαρτηµένη µεταβλητή της παρούσας έρευνας.  
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3.3. Ερευνητικό Εργαλείο 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 

δύο ερωτηµατολόγια που συµπλήρωναν οι συµµετέχοντες:.  

1. Το πρώτο  αποτελείται από ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία 

των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών, όπως είναι η βαθµίδα (νηπιαγωγείο ή 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση), το φύλο, η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας.  

2. Το δεύτερο  αποτελείται από το ερωτηµατολόγιο Voice Handicap Index που 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.  

Το Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson et al, 1997) αποτελεί ένα 

ψυχοµετρικό εργαλείο αυτοαναφοράς που µπορεί να καλύψει ένα µεγάλο εύρος 

διαταραχών φώνησης. Συγκεκριµένα, το VHI είναι ένα ερωτηµατολόγιο 

αυτοαξιολόγησης το οποίο χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των ψυχοκοινωνικών 

συνεπειών που προκαλούνται από τις διαταραχές φωνής. Το VHI αποτελεί ένα 

έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο µέτρησης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων σε άτοµα 

µε ή χωρίς διαταραχές φωνής (επαγγελµατίες ή µη επαγγελµατίες χρήστες φωνής) και 

έχει σταθµιστεί διατηρώντας την αξιοπιστία του σε αρκετές γλώσσες. Για τη χρήση 

του ερωτηµατολογίου στα ελληνικά, έχει γίνει η στάθµιση και η προσαρµογή του 

ερωτηµατολογίου για τον ελληνικό πληθυσµό από τους Helidoni, Murry, 

Moschandreas, Lionis, Printza, & Velegrakis, (2010). 

 Αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις-δηλώσεις, οι οποίες διακρίνονται σε 

τρεις οµάδες: λειτουργικές, οργανικές και συναισθηµατικές. Ο συµµετέχων καλείται 

σε κάθε ερώτηση-δήλωση να επιλέξει την απάντηση που τον αντιπροσωπεύει 

περισσότερο σε πενταβάθµιες κλίµακες τύπου Likert, από το µηδέν (0=ποτέ) ως το 

τέσσερα (4=πάντα). Μέχρι σήµερα το VHI αποτελεί ένα σταθερό ερωτηµατολόγιο 

µέτρησης των ψυχοκοινωνικών και συναισθηµατικών επιπτώσεων των διαταραχών 

φώνησης, συµπληρώνεται από τον ασθενή και συνεισφέρει σηµαντικά στον 

σχεδιασµό του εκάστοτε προγράµµατος φωνοθεραπείας (Παράρτηµα 1).  

Συγκέντρωση υψηλής βαθµολογίας αναδένεται να παρατηρηθεί σε άτοµα µε 

σοβαρές διαταραχές φώνησης. Η διάρκεια συµπλήρωσης του VHI ολοκληρώνεται 

συνήθως εντός 5 λεπτών. Το VHI (Jacobson et al., 1997) αποτελεί σήµερα ένα από τα 
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συχνότερα και πιο σοβαρά εργαλεία που συµβάλλουν στην αξιολόγηση των 

διαταραχών φώνησης (Helidoni et al., 2010). Αν και ακουστική και αεροδυναµική 

αξιολόγηση της φωνής αποτελούν τους βασικότερους άξονες αξιολόγησης και 

εκτίµησης της σοβαρότητας των διαταραχών φώνησης, τα τελευταία χρόνια έχει 

παράλληλα δοθεί έµφαση, στην ανάπτυξη και τη χρήση οργάνων αξιολόγησης 

σχετικά µε την αντίληψη του ίδιου του ασθενή για την διαταραχή φώνησης του 

(Helidoni et al., 2010). 

 

3.4. Διαδικασία 

Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων έγινε σε έντυπη µορφή. Η προσέγγιση των 

συµµετεχόντων της έρευνας  πραγµατοποιήθηκε δια ζώσης στο χώρο εργασίας τους, 

προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή τους. Ο χρόνος που χρειάστηκε κατά µέσο 

όρο ένας συµµετέχων για να απαντήσει στα ερωτηµατολόγια ανέρχεται περίπου στα 

15-20 λεπτά. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να πάρουν όσο χρόνο χρειάζονται 

για να απαντήσουν τις ερωτήσεις, να δίνουν ειλικρινείς απαντήσεις, να µην 

διαβάζουν τις επόµενες ερωτήσεις αν δεν έχουν απαντήσει τις προηγούµενες, ενώ 

ενηµερώθηκαν ότι µπορούν να απευθυνθούν στον ερευνητή για οποιαδήποτε 

ερώτηση ή απορία. Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν τυχαία σε 15 νηπιαγωγεία και 

15 σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας.  

Αρχικά έγινε ενηµέρωση και αποσαφήνιση του θέµατος και του σκοπού της 

έρευνας στους συµµετέχοντες. Παράλληλα χορηγήθηκε µια φόρµα ενηµέρωσης και 

µια φόρµα συγκατάθεσης για την συµµετοχή στην έρευνα. Αφού διαβάστηκε η 

φόρµα ενηµέρωσης και συµπληρώθηκε η φόρµα συγκατάθεσης, ζητήθηκε από τους 

συµµετέχοντες να συµπληρώσουν µια φόρµα µε ορισµένα δηµογραφικά στοιχεία, και 

στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση των διαταραχών φωνής. 

Επιπλέον έγινε σαφές πως η συµµετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και πως θα 

είχαν την δυνατότητα να αποχωρήσουν από την έρευνα αν το θελήσουν µέχρι και µια 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία η οποία δόθηκε και έτσι µετά από το αίτηµα τους θα 

διαγράφονταν όλα τα δεδοµένα των απαντήσεων τους. Επιπλέον τηρήθηκε η 

ανωνυµία και η εµπιστευτικότητα καθώς τα δεδοµένα των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων δεν δηµοσιεύτηκαν επώνυµα µε κανέναν τρόπο. Τέλος δόθηκε σε 

όλους τους συµµετέχοντες η δυνατότητα να συµπληρώσουν την διεύθυνση του 
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ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου αν θέλουν να  ενηµερωθούν από τον ερευνητή για 

τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ερευνητικής εργασίας. 

Χορηγήθηκαν συνολικά 60 ερωτηµατολόγια (30 σε εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 30 σε νηπιαγωγούς), από τα οποία απαντήθηκαν τα 

59 λόγω ασθένειας/απουσίας την επόµενη ηµέρα ενός νηπιαγωγού.  

3.5. Στατιστική Ανάλυση 

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής δεδοµένων, πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση των δεδοµένων µε το στατιστικό πρόγραµµα  Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) έκδοση 23. 

 Αρχικά, για όλες τις µεταβλητές πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας µε 

τη χρήση του δείκτη Cronbach’s a, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι µεταβλητές 

πληρούν την προϋπόθεση α> .70 για να συµπεριληφθούν στις στατιστικές αναλύσεις. 

Για τον έλεγχο αλληλοεπιδράσεων και κύριων επιδράσεων ανάµεσα στους 

παράγοντες των δηµογραφικών στοιχείων, χρησιµοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος 

της ανάλυσης διακύµανσης (ANOVA), για τον έλεγχο της επίδρασης των 

κατηγορικών µεταβλητών µε τρεις κατηγορίες και πάνω σε συνεχείς αριθµητικές 

µεταβλητές. Για τη σύγκριση µέσων όρων πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι πολλαπλών 

συγκρίσεων, Bonferroni & Tamhane, ανάλογα µε το εάν πληρείται η προϋπόθεση της 

ισότητας των διακυµάνσεων.  Για τη σύγκριση των µέσων όρων κατηγορικών 

µεταβλητών µε δύο κατηγορίες, όπως είναι η βαθµίδα που υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί καθώς και το φύλο, χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος του κριτηρίου t για 

ανεξάρτητα δείγµα (independent samples t-test). 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσµατα 

4.1. Περιγραφική Στατιστική 

Αρχικά παρουσιάζονται οι περιγραφικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

Ως προς τη µέθοδο διδασκαλίας, οι 29 από τους συµµετέχοντες απάντησαν ότι 

χρησιµοποιούν παιδοκεντρικό στυλ (49.2%) ενώ οι 30 συµµετέχοντες απάντησαν ότι 

χρησιµοποιούν δασκαλοκεντρικό στυλ. (50.8%).  

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος του στατιστικού κριτηρίου χ2 έδειξε ότι υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στη θέση-ειδικότητα των συµµετεχόντων και 

την διδακτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, όλοι οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν την 

παιδοκεντρική προσέγγιση (Ν=29, 100%) και όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης χρησιµοποιούν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση (Ν=30, 100%), (χ2(1)= 

59.00, p=.00). Εποµένως, κρίθηκε σκόπιµο να µη γίνει έλεγχος των διαφορών στις 

επιπτώσεις από τη φωνητική χρήση ως προς την διδακτική προσέγγιση, εφόσον 

ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις µε τις οµάδες των νηπιαγωγών και των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η 
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διδακτική προσέγγιση δεν επηρεάζει το επίπεδο επιβάρυνσης των συµµετεχόντων 

από τη φωνητική χρήση στο συγκεκριµένο δείγµα. 

Γράφηµα 5. Στυλ διδασκαλίας συµµετεχόντων.  

 

Οι 42 από τους συµµετέχοντες ανέφεραν ότι δεν έχουν επισκεφθεί κάποιο 

γιατρό σχετικά µε φωνητικές διαταραχές (71.2%), οι 14 απάντησαν ότι έχουν 

επισκεφθεί ΩΡΛ (23.7%), δύο απάντησαν ότι έχουν επισκεφθεί λογοπαθολόγο-

λογοθεραπευτή (3.4%) και ένα άτοµο απάντησε ότι έχει επισκεφθεί παθολόγο (1.7%).  

Γράφηµα 6. Επίσκεψη σε γιατρό σχετικά µε ενοχλήσεις της φωνητικής υγείας.  
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Από τους συµµετέχοντες ζητήθηκε να επιλέξουν από µία λίστα εάν έχουν 

λάβει µία ή περισσότερες διαγνώσεις του ανώτερου αναπνευστικού και φωνητικού 

συστήµατος. Από την ανάλυση συχνότητας που πραγµατοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 

οι 32 συµµετέχοντες (54.2%) απάντησαν ότι δεν έχουν λάβει ποτέ µέχρι σήµερα 

κάποια από τις διαγνώσεις που τους παρουσιάστηκαν στο ερωτηµατολόγιο. Όσον 

αφορά τους συµµετέχοντες που απάντησαν θετικά, οι συχνότητες των απαντήσεών 

τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 1. Διαγνώσεις του ανώτερου αναπνευστικού και του φωνητικού 

συστήµατος.  

 

Διάγνωση 

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών  Συχνότητα (%) 

Καµία διάγνωση  32 54.2 

Οζίδια φωνητικών χορδών 3 5.1 

Σπασµωδική δυσφωνία 5 8.5 
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Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 

(ΓΟΠ) 
1 1.7 

Δυσφωνία µυϊκής τάσης 1 1.7 

Ορµονολογικές διαταραχές 8 13.6 

Απόκλιση ρινικού διαφράγµατος 

(στραβό διάφραγµα) 
1 1.7 

Άσθµα 7 11.9 

Αγχώδεις διαταραχές 1 1.7 

Σύνολο 59 100.0 

 
 

Επιπλέον, 17 συµµετέχοντες επέλεξαν και µία δεύτερη διάγνωση από τη 

λίστα. Η συχνότητα επιλογής για τη δεύτερη διάγνωση παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2. Διαγνώσεις του ανώτερου αναπνευστικού και του φωνητικού 

συστήµατος.  

 

Διάγνωση 

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών  Συχνότητα (%) 

Ιός θηλωµάτων των φωνητικών χορδών 1 5.9 

Ορµονολογικές διαταραχές 5 29.4 

Απόκλιση ρινικού διαφράγµατος (στραβό 

διάφραγµα) 
5 29.4 

Άσθµα 4 23.5 

Αγχώδεις διαταραχές 2 11.8 
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Σύνολο 17 100.0 

 

Ως προς τα συµπτώµατα, 35 από τους συµµετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν 

βραχνάδα (59.3%), ενώ σηµαντικά λιγότεροι συµµετέχοντες υπέδειξαν και άλλα 

συµπτώµατα µε τη συχνότητα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, και µόλις 

επτά συµµετέχοντες απάντησαν ότι δεν έχουν κανένα σύµπτωµα (11.9%): 

 

Πίνακας 3. Συµπτώµατα σχετικά µε φωνητικές διαταραχές.  

 

Συµπτώµατα  

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών Συχνότητα (%) 

Βραχνάδα 35 59.3 

Φαγούρα στο λαιµό 1 1.7 

Πόνος στο λαιµό (πονόλαιµος) 4 6.8 

Ξηρότητα στο λαιµό 2 3.4 

“Ξεµένω από αέρα” όταν µιλάω 1 1.7 

Απώλεια της φωνή σας (“κλείνει” η φωνή µου) 4 6.8 

Συχνές εκκρίσεις (φλέγµατα) 1 1.7 

Δυσκολία στις υψηλές συχνότητες 4 6.8 

Τίποτα από τα παραπάνω 7 11.9 

Σύνολο 59 100.0 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

συχνότητας σχετικά µε τα συµπτώµατα των φωνητικών διαταραχών που οι 

συµµετέχοντες επέλεξαν σε συνδυασµό µε τα παραπάνω.  
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Πίνακας 4. Συµπτώµατα σχετικά µε φωνητικές διαταραχές.  

Συµπτώµατα  

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών  Συχνότητα (%) 

Φαγούρα στο λαιµό 3 5.8 

Πόνος στο λαιµό (πονόλαιµος) 18 34.6 

Ξηρότητα στο λαιµό 13 25.0 

“Αίσθηµα κόµπου” στο λαιµό 2 3.8 

“Ξεµένω από αέρα” όταν µιλάω 1 1.9 

Απώλεια της φωνή σας (“κλείνει” η φωνή µου) 4 7.7 

Ξηρός βήχας 6 11.5 

Δυσκολία στις χαµηλές συχνότητες 5 9.6 

Σύνολο 52 100.0 

 
 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω ο πόνος στο λαιµό είναι το δεύτερο σε 

συχνότητα σύµπτωµα που αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς (Ν=18, 34.6%) µετά 

τη βραχνάδα (59.3%) και ακολουθεί η ξηρότητα στο λαιµό (Ν=13, 25%).  

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες ζητήθηκε να απαντήσουν σχετικά µε ορισµένες 

συνήθειες και συµπεριφορές που βιβλιογραφικά και ερευνητικά υποστηρίζεται ότι 

επηρεάζουν τη φωνητική υγεία των εκπαιδευτικών αλλά και του γενικού πληθυσµού. 

Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 5. Συµπεριφορές και συνήθειες που σχετίζονται µε τη φωνητική υγεία.  

Συµπεριφορά  

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών 

Συχνότητα 

(%) 

Καπνίζω 13 22.0 

Πίνω κάτω από 1 λίτρο νερό την ηµέρα 5 8.5 
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Πίνω αρκετούς (πάνω από 2 ) καφέδες ή άλλα ροφήµατα 

που περιέχουν καφεΐνη (πχ τσάι) σε καθηµερινή βάση 
12 20.3 

Πίνω συχνά αναψυκτικά (πχ Coca-Cola, πορτοκαλάδα µε 

ανθρακικό κλπ.) 
6 10.2 

Λαµβάνω φαρµακευτική αγωγή 4 6.8 

Μιλάω παρατεταµένα στο τηλέφωνο σε καθηµερινή βάση 2 3.4 

Φωνάζω αρκετά συχνά στο εργασιακό µου περιβάλλον 5 8.5 

Συµµετέχω σε άλλες δραστηριότητες (ή χόµπι), στις 

οποίες χρησιµοποιώ την φωνή µου 
4 6.8 

Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 8 13.6 

Σύνολο  59 100.0 

 

Ως προς τις επιβλαβείς συµπεριφορές, παρατηρείται ότι οι 13 συµµετέχοντες 

(22%) καπνίζουν οι 12 συµµετέχοντες πίνουν πάνω από δύο καφέδες ή ροφήµατα που 

περιέχουν καφεΐνη (20.3%). Οι οκτώ από τους συµµετέχοντες αναφέρουν ότι για 

αυτούς δεν ισχύει καµία από τις παρακάνω επιβλαβείς συµπεριφορές. Δέκα-εννέα 

από τους συµµετέχοντες απάντησαν ότι σε συνδυασµό µε τις παραπάνω, εκδηλώνουν 

και τις συµπεριφορές που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6. Συµπεριφορές και συνήθειες που σχετίζονται µε τη φωνητική υγεία. 

 

Συµπεριφορά  

Αριθµός 

Εκπαιδευτικών  Συχνότητα (%) 

Καταναλώνω αλκοόλ συχνά µέσα στην εβδοµάδα 1 1,7 

Λαµβάνω φαρµακευτική αγωγή 8 13,6 

Εργάζοµαι σε περιβάλλον µε σκόνη (πχ κιµωλία) 4 6,8 

Μιλάω παρατεταµένα στο τηλέφωνο σε καθηµερινή 

βάση 
3 5,1 

Φωνάζω αρκετά συχνά στο εργασιακό µου 

περιβάλλον 
1 1,7 
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Συµµετέχω σε άλλες δραστηριότητες (ή χόµπι), στις 

οποίες χρησιµοποιώ την φωνή µου 
2 3,4 

Σύνολο  19 32,2 

 

Από τους συµµετέχοντες ζητήθηκε επίσης να αξιολογήσουν τις λειτουργικές, 

σωµατικές και συναισθηµατικές συνέπειες της φωνητικής επιβάρυνσης απαντώντας 

στην κλίµακα VoiceHandicapIndex, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Από τους 

µέσους όρους, διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραµµές οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

από τη φωνητική χρήση διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα κατά µέσο όρο για το 

σύνολο των συµµετεχόντων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7. Μ.Ο. και Τ.Α. της κλίµακας VoiceHandicapIndex. 

 

VHI N 

Ελάχιστη 

Τιµή 

Μέγιστη 

Τιµή Μ.Ο. Τ.Α.  

Λειτουργικές επιπτώσεις  59 .00 20.00 3.93 3.78 

Σωµατικές επιπτώσεις  59 .00 22.00 6.18 5.78 

Συναισθηµατικές επιπτώσεις  59 .00 16.00 3.37 4.51 

Συνολική Βαθµολογία VHI  59 .00 58.00 13.49 12.53 

 
 

Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι κατά µέσο όρο οι εκπαιδευτικοί βιώνουν 

εντονότερα τις σωµατικές επιπτώσεις των φωνητικών διαταραχών (m= 6.18, 

sd=5.78), ενώ σηµαντικά λιγότερο βιώνουν τις λειτουργικές επιπτώσεις (m= 3.93, 

sd=3.78) και ακόµη λιγότερο τις συναισθηµατικές επιπτώσεις (m= 3.37, sd=4.51). Σε 

γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατά µέσο ότι δεν βιώνουν σηµαντικές 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από τη φωνητική χρήση, όπως φαίνεται από τους µέσους 

όρους των βαθµολογιών που συγκεντρώνουν (m= 13.49, sd=12.53). 
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4.2. Επαγωγική Στατιστική 

Δείκτες Αξιοπιστίας 

Πριν τη διεξαγωγή των επαγωγικών αναλύσεων για τον έλεγχο των 

ερευνητικών υποθέσεων, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας των δεδοµένων που 

συγκεντρώθηκαν µε τη βοήθεια της κλίµακας VHIµε τη χρήση του δείκτη 

Cronbachα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πληρείται η προϋπόθεση α> .70 για τις 

τρεις υποκλίµακες αλλά και για την κλίµακα συνολικά, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8. Έλεγχος Αξιοπιστίας.  

 
Μεταβλητή α Στοιχεία 

Λειτουργικές Επιπτώσεις  .72 10 

Σωµατικές Επιπτώσεις  .86 10 

Συναισθηµατικές Επιπτώσεις  .87 10 

VHI .85 3 

 
 

Έλεγχος διαφορών ανάµεσα σε συµµετέχοντες µε διαφορετικά δηµογραφικά 

στοιχεία.  

Αρχικά πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για διαφορές στις αυτοαξιολογήσεις των 

συµµετεχόντων στην κλίµακα VHI ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και τους νηπιαγωγούς. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος ως 

προς τις λειτουργικές επιπτώσεις, τις σωµατικές επιπτώσεις, τις συναισθηµατικές 

επιπτώσεις και ως προς τη συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσαν στην κλίµακα 

VHI. Για τους παραπάνω ελέγχους χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο t για 

ανεξάρτητα δείγµατα.  

Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για διαφορές στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της 

φωνητικής χρήσης όπως αξιολογήθηκαν από το VHI µεταξύ συµµετεχόντων 
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διαφορετικής ηλικίας. Από την ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (one-way 

anova) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

διαφορετικές ηλικιακές οµάδες για τη συνολική βαθµολογία στο VHI (F(3, 54)=.762, 

p> .05), ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές ούτε για τις συναισθηµατικές επιπτώσεις (F(3, 

54)=.446, p> .05), τις σωµατικές επιπτώσεις (F(3, 54)=1.858, p> .05), και τις 

λειτουργικές επιπτώσεις (F(3, 54)=1.026, p> .05). Εποµένως φαίνεται ότι η ηλικία των 

εκπαιδευτικών δεν ανήκει στους παράγοντες που συµβάλλουν στην µεγιστοποίηση 

των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από τη φωνητική χρήση. 

Οµοίως, διενεργήθηκε έλεγχος για διαφορές στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

της φωνητικής χρήσης όπως αξιολογήθηκαν από το VHI µεταξύ συµµετεχόντων µε 

διαφορετικά έτη υπηρεσίας. Από την ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (one-

way anova) διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στις διαφορετικές οµάδες για τη συνολική βαθµολογία στο VHI (F(256)=1.272, p> 

.05), ενώ δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ούτε για τις συναισθηµατικές 

επιπτώσεις (F(2, 56)=.424, p> .05), τις σωµατικές επιπτώσεις (F(2, 56)=1.347, p> .05), 

και τις λειτουργικές επιπτώσεις (F(2, 56)=2.956, p> .05). Εποµένως φαίνεται ότι η 

ηλικία των εκπαιδευτικών δεν ανήκει στους παράγοντες που συµβάλλουν στην 

µεγιστοποίηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από τη φωνητική χρήση. 

Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στις δύο οµάδες συµµετεχόντων ως προς της συνολική βαθµολογία που 

συγκέντρωσαν στην κλίµακα αυτοαναφοράς VHI (t(57)=.656, p> .05), µε τους µέσους 

όρους να διαµορφώνονται σε m=14.58 (sd=12.53) για τους νηπιαγωγούς και σε 

m=12.43 (sd=12.65) για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν σηµειώθηκαν ούτε στις τρεις επιµέρους 

διαστάσεις της κλίµακας, τις λειτουργικές επιπτώσεις (t(57)=.271, p> .05), τις 

σωµατικές επιπτώσεις (t(57)=.653, p> .05) και τις συναισθηµατικές επιπτώσεις 

(t(57)=.602, p> .05). Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τους νηπιαγωγούς και 

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Πίνακας 9. Μ.Ο. και Τ.Α. νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στις τρεις διαστάσεις της κλίµακας VHI.  
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Υποκλίµακα  Θέση N Μ.Ο. Τ.Α.  

Συναισθηµατικές επιπτώσεις  Νηπιαγωγός 29 3.82 4.78 

δάσκαλος πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 
30 2.93 4.27 

Σωµατικές επιπτώσεις  Νηπιαγωγός 29 6.68 5.74 

δάσκαλος πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 
30 5.70 5.88 

Λειτουργικές επιπτώσεις  Νηπιαγωγός 29 4.06 3.66 

δάσκαλος πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης 
30 3.80 3.95 

 
Στατιστικά σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν ανάµεσα στους 

συµµετέχοντες που ανέφεραν ότι έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό σχετικά µε 

φωνητικές ενοχλήσεις και σε εκείνους που δεν ανέφεραν ότι έχει χρειαστεί να 

επισκεφθούν κάποιο γιατρό για το συγκεκριµένο λόγο. Συγκεκριµένα, οι διαφορές 

αυτές παρατηρήθηκαν στην συνολική κλίµακα του VHI(t(57)=3.231, p< .05), όπου οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό συγκέντρωσαν σηµαντικά 

υψηλότερη βαθµολογία κατά µέσο όρο m=21.17 (sd=15.06, Ν=17) σε σχέση µε τους 

συµµετέχοντες που δεν έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό για φωνητικές ενοχλήσεις 

m=10.38 (sd=9.96, Ν=42). Οι συµµετέχοντες που έχει χρειαστεί να επισκεφθούν 

κάποιον γιατρό σχετικά µε ενοχλήσεις του φωνητικού συστήµατος, αναφέρουν 

µεγαλύτερες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από τη φωνητική χρήση. 

Παρόµοια ευρήµατα παρατηρήθηκαν και για τις τρεις υποκλίµακες, µε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές να σηµειώνονται αναφορικά µε το επίπεδο των 

λειτουργικών επιπτώσεων (t(57)=3.602, p< .05), το επίπεδο των σωµατικών 

επιπτώσεων (t(57)=2.031, p< .05) και το επίπεδο των συναισθηµατικών επιπτώσεων 

(t(57)=3.277, p< .05). Και στις τρεις υποκλίµακες οι συµµετέχοντες που έχουν 

επισκεφθεί κάποιο γιατρό σχετικά µε φωνητικές ενοχλήσεις είχαν τον υψηλότερο 

µέσο όρο, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 10. Μ.Ο. και Τ.Α. στις τρεις διαστάσεις της κλίµακας VHI.  

Υποκλίµακα  Επίσκεψη σε γιατρό για 

φωνητικές ενοχλήσεις  N Μ.Ο. Τ.Α.  

Συναισθηµατικές επιπτώσεις  Ναι 17 6.17 5.91 

Όχι 42 2.23 3.25 

Σωµατικές επιπτώσεις  Ναι 17 8.52 5.90 

Όχι 42 5.23 5.52 

Λειτουργικές επιπτώσεις  Ναι 17 6.47 4.10 

Όχι 42 2.90 3.14 

 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές σηµειώθηκαν και µεταξύ των 

συµµετεχόντων που έχουν λάβει κάποια ιατρική διάγνωση φωνητικής διαταραχής και 

σε εκείνους που δεν έχουν λάβει καµία διάγνωση µέχρι σήµερα στην συνολική 

βαθµολογία που συγκέντρωσαν στο VHI (t(57)=2.236, p< .05),µε τους συµµετέχοντες 

που έχουν λάβει διάγνωση να σηµειώνουν σηµαντικά µεγαλύτερη βαθµολογία κατά 

µέσο όρο m=17.33 (sd=13.57, Ν=27) από ότι οι υπόλοιποι συµµετέχοντες m=10.25 

(sd=10.75, Ν=32), όπως θα αναµενόταν. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές επίσης σηµειώθηκαν στις λειτουργικές 

επιπτώσεις (t(57)=2.595, p< .05) και τις συναισθηµατικές επιπτώσεις των φωνητικών 

ενοχλήσεων (t(57)=2.142, p< .05) αλλά όχι στο επίπεδο των σωµατικών ενοχλήσεων 

(t(57)=.649, p> .05). Από αυτό φαίνεται ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν διαγνωστεί 

µε φωνητική διαταραχή αναφέρουν ότι βιώνουν σηµαντικότερες ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις της φωνητικής χρήσης που κάνουν για επαγγελµατικούς λόγους, δεν 

βιώνουν µεγαλύτερες σωµατικές επιπτώσεις από αυτούς που δεν έχουν λάβει 

διάγνωση σχετική µε φωνητικές διαταραχές. Οι µέσοι όροι παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 11. Μ.Ο. και Τ.Α. στις τρεις διαστάσεις της κλίµακας VHI.  

Υποκλίµακα  Διάγνωση σχετική µε 

φωνητικές διαταραχές   N Μ.Ο. Τ.Α.  

Συναισθηµατικές επιπτώσεις  Ναι 27 4.70 5.15 

Όχι 32 2.25 3.61 

Σωµατικές επιπτώσεις  Ναι 27 7.37 5.65 

Όχι 32 5.18 5.80 

Λειτουργικές επιπτώσεις  Ναι 27 5.25 3.89 

Όχι 32 2.81 3.34 

 

Σηµειώνεται ότι βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ειδικότητα των 

συµµετεχόντων και το εάν έχουν λάβει κάποια διάγνωση σχετική µε φωνητικές 

διαταραχές ή όχι (χ2(1)= 3.799, p< .05). Συγκεκριµένα το 63% των συµµετεχόντων 

που έχουν λάβει διάγνωση σχετική µε φωνητικές διαταραχές είναι νηπιαγωγοί και το 

37% είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ αντίστοιχα το 62.5% όσων 

έχουν απαντήσει αρνητικά είναι νηπιαγωγοί και το 62.5% είναι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από την ανάλυση αυτή, φαίνεται ότι, αν και δεν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους νηπιαγωγούς όπως αυτές 

µετρήθηκαν µε το ψυχοµετρικό εργαλείο VHI, οι νηπιαγωγοί διαγιγνώσκονται 

συχνότερα µε φωνητικές διαταραχές από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Εποµένως, φαίνεται ο επιπολασµός των φωνητικών στους Έλληνες 

νηπιαγωγούς να είναι µεγαλύτερος από ότι στους Έλληνες εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, αν και δεν διαφέρουν σηµαντικά οι ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις που βιώνουν οι δύο οµάδες από την παρατεταµένη φωνητική χρήση. 
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Συνοπτική παρουσίαση των ερευνητικών ευρηµάτων  

Συνοπτικά, από τις παραπάνω αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι: 

• Όλοι οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν την παιδοκεντρική προσέγγιση ενώ όλοι οι 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετείχαν στην έρευνα 

χρησιµοποιούν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση.  
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• Σύµφωνα µε τους σταθµισµένους µέσους όρους για το γενικό πληθυσµό 

(m=8.75, sd=14.97) του ερωτηµατολογίου VoiceHandicapIndex, ο µέσος όρος 

των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα είναι υψηλότερος για το σύνολο 

του δείγµατος (m=13.49, sd=12.53). Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι νηπιαγωγοί αναφέρουν µεγαλύτερες 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από τη φωνητική χρήση σε σχέση µε το γενικό 

πληθυσµό  

• Δεν βρέθηκε διαφορά στο επίπεδο των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που 

αναφέρουν οι συµµετέχοντες από τη φωνητική χρήση, σύµφωνα µε το 

ψυχοµετρικό εργαλεία αξιολόγησης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από τη 

φωνητική χρήση VHI (Jackobson et al., 1997), µεταξύ εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγών, συνεπώς δεν υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ εκείνων που χρησιµοποιούν την παιδοκεντρική προσέγγιση και σε 

εκείνους που χρησιµοποιούν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση. 

• Δεν βρέθηκε διαφορά στο επίπεδο των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που 

αναφέρουν οι συµµετέχοντες από τη φωνητική χρήση, σύµφωνα µε το 

ψυχοµετρικό εργαλεία αξιολόγησης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων από τη 

φωνητική χρήση VHI (Jackobson et al., 1997), µεταξύ συµµετεχόντων 

διαφορετικής ηλικίας, αλλά ούτε και µεταξύ συµµετεχόντων µε διαφορετικά 

έτη υπηρεσίας. 

• Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων δεν έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό 

σχετικά µε φωνητικές ενοχλήσεις. Αυτοί που έχουν επισκεφθεί γιατρό 

(28.8%) συνήθως απευθύνονται σε ΩΡΛ (23.7%) ενώ περίπου το ¼ από 

αυτούς έχει επισκεφθεί λογοπαθολόγο-λογοθεραπευτή. 

• Οι µισοί περίπου συµµετέχοντες (54.2%) δεν έχουν λάβει κάποια διάγνωση 

που να σχετίζεται µε φωνητικές διαταραχές και γενικότερα το φωνητικό 

σύστηµα, ενώ το 5.1% έχει διαγνωστεί µε οζίδια φωνητικών διαταραχών, το 

8.5% µε σπασµωδική δυσφωνία, το 1.7% µε δυσφωνία µυϊκής τάσης, το 

13.6% µε Ορµονολογικές διαταραχές,11.9% µε άσθµα, ενώ στις διαγνώσεις οι 

συµµετέχοντες ανέφεραν τον ιό θηλωµάτων των φωνητικών χορδών και την 

απόκλιση του ρινικού διαφράγµατος. 

• Οι φωνητικές διαταραχές σύµφωνα µε τα ευρήµατα εκδηλώνονται συχνότερα 

σε νηπιαγωγούς από ότι σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
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• Η βραχνάδα είναι το σύµπτωµα που αναφέρθηκε από περισσότερους από τους 

µισούς συµµετέχοντες. Το δεύτερο σε συχνότητα σύµπτωµα είναι ο 

πονόλαιµος και το τρίτο η ξηρότητα στο λαιµό. 

• Το κάπνισµα, ο αυξηµένος αριθµός ροφηµάτων µε περιεκτικότητα σε καφεΐνη 

και η φαρµακευτική αγωγή είναι οι πιο συχνές συµπεριφορές που 

επιβαρύνουν τη φωνητική υγεία τις οποίες επέλεξαν οι συµµετέχοντες.  

• Εντονότερες φαίνεται να είναι οι σωµατικές επιπτώσεις της φωνητικής 

χρήσης, σε σχέση µε τις λειτουργικές και τις συναισθηµατικές. Δηλαδή…… 

• Όσοι συµµετέχοντες έχουν επισκεφθεί κάποιο γιατρό σχετικά µε φωνητικές 

ενοχλήσεις, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης από τη φωνητική 

χρήση γενικά, αλλά και στα τρία επίπεδα (λειτουργικό, σωµατικό και 

συναισθηµατικό). 

• Όσοι συµµετέχοντες έχουν λάβει σχετική διάγνωση ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα επιβάρυνσης από τη φωνητική χρήση γενικά, τις λειτουργικές και τις 

συναισθηµατικές επιπτώσεις, αλλά όχι στις σωµατικές. 
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Κεφάλαιο 5ο: Συζήτηση – Συµπεράσµατα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της εκδήλωσης φωνητικών 

διαταραχών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε νηπιαγωγούς 

προσχολικής αγωγής. Τα υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων που 

παρουσιάζουν φωνητικές διαταραχές και το ερευνητικό κενό που παρατηρείται σε 

αυτό το θέµα στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, οδήγησαν στην απόφαση να 

πραγµατοποιηθεί η παρούσα έρευνα, προκειµένου να µελετηθεί κατά πόσο η ίδια 

επιβάρυνση εκδηλώνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε 

νηπιαγωγούς στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα, στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. 

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, µε στόχο να διαπιστωθούν τυχόν 

διαφορές στις δύο οµάδες τόσο ως προς τις υποκειµενικές αξιολογήσεις της 

επιβάρυνσης από τη φωνητική χρήση, όσο και σε σχέση µε τα δηµογραφικά στοιχεία 

και αντικειµενικές παραµέτρους (όπως διάγνωση, συµπτώµατα, επίσκεψη σε γιατρό). 

Από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήµατα, η 

συζήτηση των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω.  

Το βασικό ερευνητικό ερώτηµα αυτής της µελέτης αφορούσε τη διερεύνηση 

των διαφορών ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους 

νηπιαγωγούς, όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από τη φωνητική χρήση 

όπως αυτές αξιολογούνται µε το ψυχοµετρικό εργαλείο Voice Handicap Index καθώς 

και διαφορές στην εκδήλωση φωνητικών διαταραχών. Οι ερευνητικές υποθέσεις που 

εξετάστηκαν ήταν πέντε, και αφορούσαν τη διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και την επιβάρυνση της φωνητικής 

χρήσης:  

• ανάµεσα στους νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. 

• ανάµεσα στους συµµετέχοντες που εφαρµόζουν δασκαλοκεντρικό στυλ 

διδασκαλίας και σε εκείνους που εφαρµόζουν παιδοκεντρικό στυλ 

διδασκαλίας. 

• ανάµεσα στους συµµετέχοντες µε περισσότερα και σε εκείνους µε λιγότερα 

έτη υπηρεσίας. 

• ανάµεσα στους συµµετέχοντες µικρότερης και µεγαλύτερης ηλικίας. 
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• ανάµεσα σε συµµετέχοντες που αναφέρουν µεγαλύτερη επιβάρυνση 

(συµπτώµατα, διάγνωση, επίσκεψη σε γιατρό) και εκείνους που αναφέρουν 

µικρότερη επιβάρυνση του φωνητικού συστήµατος. 

Στο σύνολο τους, αξίζει να σηµειωθεί ότι αναφορικά µε τις απαντήσεις των 

συµµετεχόντων στην κλίµακα αυτοαναφοράς VHI, το επίπεδο φωνητικής 

επιβάρυνσης από τη φωνητική χρήση ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από το 

αναµενόµενο, όπως παρουσιάζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Σε αντίθεση µε 

προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα που αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αναφέρει υψηλά επίπεδα ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης σε ερωτήσεις 

αυτοαναφοράς αναφορικά µε τις επιπτώσεις της επαγγελµατικής φωνητικής χρήσης 

(Angelillo, DiMaio, Costa, Angelillo & Barillari, 2009), στην έρευνα των οποίων το 

51.4% των εκπαιδευτικών έναντι του 25.9% των µη εκπαιδευτικών αναφέρει υψηλά 

επίπεδα ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης από τη φωνητική χρήση, στην παρούσα έρευνα 

οι εκπαιδευτικοί και νηπιαγωγοί που συµµετείχαν κατά µέσο όρο ανέφεραν πολύ 

χαµηλά επίπεδα επιβάρυνσης, τα οποία είναι όµως υψηλότερα κατά µέσο όρο από τις 

νόρµες που έχουν σηµειωθεί κατά τη στάθµιση του ερωτηµατολογίου στο γενικό 

πληθυσµό (Μ.Ο. 13 έναντι Μ.Ο. 8, περίπου). Εδώ είναι πιθανό να συµβαίνει αυτό 

που και άλλες µελέτες αυτοναφοράς αναφέρουν, ότι είναι πιθανό οι εκπαιδευτικοί να 

έχουν «εξοικειωθεί» σε ένα βαθµό µε τα συµπτώµατα της φωνητικής κόπωσης και 

την επιβάρυνση σε λειτουργικό, σωµατικό και συναισθηµατικό επίπεδο, που δεν 

προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στις όποιες σχετικές ενοχλήσεις, οι οποίες πλέον 

αποτελούν για εκείνους καθηµερινότητα (Ray et al., 2004).  

Περίπου οι µισοί συµµετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν λάβει διάγνωση 

ασθένειας ή διαταραχής που να αφορά το φωνητικό σύστηµα, ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό που παρατηρείται και σε άλλες έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 

(συγκεκριµένα 69% στο Behlau et al., 2012; 57% στο Preciado-López et al., 2008; 

57% στο Roy et al., 2004; 69% στο Sliwinska-Kowalska et al., 2006; 59% στο 

Bermúdez de Alvear et al., 2010). Εδώ βέβαια παρατηρείται µέσα από τις αναλύσεις 

µία αντίφαση, που αφορά το γεγονός ότι το 75% περίπου των συµµετεχόντων 

ανέφερε ότι δεν έχει επισκεφθεί κάποιο γιατρό σχετικά µε τις φωνητικές ενοχλήσεις, 

αλλά ταυτόχρονα το 50% περίπου έχει λάβει κάποια διάγνωση. Το σηµείο αυτό 

ενδεχοµένως να αποτελεί ένα «κενό» στην έρευνα, και ανήκει στους ερευνητικούς 

περιορισµούς. Είναι πιθανό ότι οι διαταραχές από τις οποίες κλήθηκαν οι 
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συµµετέχοντες να επιλέξουν εάν έχουν διαγνωστεί µε κάποια από αυτές να µην 

σχετίζονται όλες µε τις φωνητικές διαταραχές, αλλά µε το φωνητικό σύστηµα µε την 

ευρύτερη έννοια. Ενδεχοµένως, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν επισκεφθεί το γιατρό 

αναφορικά µε τις ενοχλήσεις του φωνητικού συστήµατος, αλλά γενικότερα για 

ενοχλήσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος, για αυτό και υπάρχει αυτή η 

αντίφαση. Σε σχέση όµως µε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 50% είναι πάρα πολύ υψηλό, και σηµαίνει ότι περίπου ένας στους δύο 

παιδαγωγούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ή προσχολικής αγωγής έχει κάποια µορφή  

φωνητικής διαταραχής. Υψηλά ποσοστά εκπαιδευτικών µε φωνητικές διαταραχές 

έχουν αναφερθεί και στις περισσότερες προηγούµενες έρευνες στην ελληνική 

(Helidoni et al., 2010) και τη διεθνή βιβλιογραφία (Behlau, Zambon, Guerrieri & 

Roy, 2012; Kovac, Leskosek, Hadzic & Jurak, 2013; Preciado – Lopez et al., 2008).  

Αναφορικά µε τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα, δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

τους νηπιαγωγούς σε ότι αφορά τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις από τη φωνητική 

χρήση που αξιολογήθηκαν µε τη βοήθεια του ψυχοµετρικού εργαλείου Voice 

Handicap Index. Το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται δηµοσιευµένες έρευνες που να 

συγκρίνουν τους δύο αυτούς πληθυσµούς ως προς της φωνητικές διαταραχές, 

δυσκολεύει σηµαντικά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων, καθότι δεν εντοπίστηκαν 

προηγούµενες αναφορές σχετικά µε το εάν αυτές οι δύο οµάδες διαφέρουν σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο, στις εκτιµήσεις αυτοαναφοράς, για την 

ψυχοκοινωνική επιβάρυνση από την επαγγελµατική χρήση της φωνής. Τα 

προηγούµενα ερευνητικά ευρήµατα εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, όπου αναφέρουν υψηλό επίπεδο επιβάρυνσης από τη φωνητική χρήση 

(Munier & Kinsella, 2008), ωστόσο είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί ότι αν και η 

διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις (VHI), ο 

υψηλότερος µέσος όρος σηµειώθηκε στους νηπιαγωγούς, τόσο για τη συνολική 

βαθµολογία στην κλίµακα VHI, όσο και για τις λειτουργικές, σωµατικές και 

συναισθηµατικές επιπτώσεις. 

 Η υπόθεση µας ήταν ότι οι νηπιαγωγοί δεν θα είχαν στο εργασιακό τους χώρο 

τόσο επιβλαβείς συνθήκες για την φωνητική χρήση, ότι ένας παιδο-κεντρικός τρόπος 

εκπαίδευσης δεν θα δηµιουργούσε την ανάγκη για κακιά χρήση της φωνής. Όµως 

στην µελέτη µας, το αντίθετο φάνηκε που σηµαίνει ότι  το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα 
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εργασιακό περιβάλλον µε έντονο θόρυβο και φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί χρειάζεται 

να κάνουν παρατεταµένη φωνητική χρήση σε καθηµερινή βάση. Παρά το γεγονός ότι 

δεν σηµειώθηκαν διαφορές στην κλίµακα αυτοαναφοράς, παρατηρήθηκε ότι από τους 

συµµετέχοντες που έχουν λάβει διάγνωση σχετική µε φωνητικές διαταραχές, η 

πλειοψηφία είναι νηπιαγωγοί, και η σχέση αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Συνεπώς, µπορεί να µην βρέθηκαν διαφορές σε επίπεδο των ψυχοκοινωνικών 

επιπτώσεων από τη φωνητική χρήση, αλλά ως προς τις ερωτήσεις που αφορούν 

αντικειµενικές αξιολογήσεις των φωνητικών διαταραχών, φαίνεται οι νηπιαγωγοί να 

διαγιγνώσκονται πιο συχνά µε φωνητικές διαταραχές από ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Και εδώ βέβαια, δεν υπάρχουν προηγούµενα ερευνητικά 

ευρήµατα που να µελετούν αυτές τις διαφορές, γεγονός που αναδεικνύει τη 

σηµαντικότητα της παρούσας έρευνας και την ανάγκη για περεταίρω µελλοντική 

διερεύνηση των φωνητικών διαταραχών σε άλλους πληθυσµούς εκπαιδευτικών, εκτός 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Περιορισµοί – Μελλοντική Έρευνα 

 Ενώ η µελέτη παρουσιάζει ενδιαφέροντα για τον ελληνικό πληθυσµό 

αποτελέσµατα, παράλληλα συνοδεύεται από σηµαντικούς ερευνητικούς 

περιορισµούς. Αρχικά, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο µικρός αριθµός των 

συµµετεχόντων (Ν=59) περιορίζει σηµαντικά τη γενίκευση  και την αξιοπιστία των 

ερευνητικών ευρηµάτων, ενώ ταυτόχρονα το περιορισµένο δείγµα δεν επέτρεψε τη 

διεξαγωγή περεταίρω αναλύσεων, ώστε να συγκριθούν για παράδειγµα οι 

βαθµολογίες στο VHI συµµετεχόντων µε διάγνωση διαφορετικών φωνητικών 

διαταραχών. Ένας ακόµη σηµαντικός περιορισµός είναι το ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφοράς VHI, το οποίο στην πραγµατικότητα αξιολογεί τις προσλαµβανόµενες 

από τους ίδιους τους συµµετέχοντες λειτουργικές συναισθηµατικές και σωµατικές 

επιπτώσεις της παρατεταµένης επαγγελµατικής φωνητικής χρήσης, και όχι το 

πραγµατικό και αντικειµενικό επίπεδο των επιβαρύνσεων. Θα µπορούσε να µειωθεί η 

επίδραση αυτού του περιορισµού, µε παράλληλη κλινική αξιολόγηση των 

συµµετεχόντων, ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί εάν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

σχετίζονται µε τα ευρήµατα µίας κλινικής αξιολόγησης Ένας ακόµη περιορισµός 

αφορά τη δοµή των δηµογραφικών ερωτήσεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη 
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συµπτωµατολογία και τις συµπεριφορές, όπου η χρήση κλιµάκων τύπου Likert θα 

είχε επιτρέψει τη διεξαγωγή επιπλέον αναλύσεων, ώστε να διαπιστωθούν σχέσεις 

ανάµεσα σε συµπτώµατα και συµπεριφορές που επιβαρύνουν τη φωνητική υγεία, σε 

συνδυασµό µε τις αξιολογήσεις της κλίµακας VHI.  

Παρά όµως τους όποιους περιορισµούς, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η 

επιλογή να συγκριθούν οι νηπιαγωγοί µε τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης ανέδειξε µία ακόµη οµάδα επαγγελµατιών χρηστών φωνής που αν και 

ανήκει στον ευρύτερο κλάδο των εκπαιδευτικών, δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα 

υποκείµενο µελέτης του επιπέδου εκδήλωσης των φωνητικών διαταραχών. 

Προτείνεται ανεπιφύλακτα η διεξαγωγή µελλοντικών ερευνών, προκειµένου να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που στο  περιβάλλον της προσχολικής αγωγής οδηγούν 

στην ανάπτυξη και εκδήλωση φωνητικής κόπωσης και φωνητικών διαταραχών 

µεταξύ των νηπιαγωγών.  
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Παράρτηµα 

Ερωτηµατολόγιο Νηπιαγωγών και Δασκάλων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για την Εκτίµηση των Ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων των 

διαταραχών φώνησης µε το εργαλείο VoiceHandicapindex : 

Συγκριτική Μελέτη 

 

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η σύγκριση των ψυχοκοινωνικών 

επιπτώσεων των διαταραχών φώνησης στους νηπιαγωγούς σε σχέση µε 

τους δασκάλους πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε ελληνικά 

σχολεία. Οι απαντήσεις είναι ανώνυµες και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για 

την διεξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

 

Οδηγίες : Παρακαλούµε συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο µε τις 

απαντήσεις που ισχύουν για εσάς στις παρακάτω σύντοµες ερωτήσεις. 
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Ακολούθως συµπληρώστε το σταθµισµένο εργαλείο VHIπου µετρά τις 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις των διαταραχών φώνησης. 

 

1. Δηµογραφικά Στοιχεία  

 

Α) Ηλικία 

 25-30 ετών 

 31- 40 ετών 

 41-50 ετών 

 > 51 ετών 

 

Β) Φύλο 

  Άντρας 

  Γυναίκα 

 

2. Επάγγελµα 

 Νηπιαγωγός   

 Δάσκαλος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης   

 

3. Είδος Διδασκαλίας 

 Παιδοκεντρικός   

 Δασκαλοκεντρικός   

 

 

 

4. Έτη προϋπηρεσίας 

 0-5 έτη   

 6-10 έτη   

 11-20 έτη   

 Πάνω από 20 έτη   

 

 

5. Πόσα παιδιά έχει η τάξη στην οποία διδάσκετε ; (σηµειώστε την 

τάξη µε το µεγαλύτερο αριθµό παιδιών αν διδάσκετε σε πολλές) 
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  λιγότερα από 10 παιδιά   

 10-20 παιδιά   

 πάνω από 20 παιδιά   

 

6. Έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν επαγγελµατία λογοθεραπευτή 

ή/και ιατρό ΩΡΛ για προβλήµατα που αφορούν την φωνή σας ; 

 

  Λογοπαθολόγο-Λογοθεραπευτή   

  ΩΡΛ   

  Όχι   

  Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε) :__________________  

 

7. Έµφανίζετε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω διαγνώσεις ; 

 

  Οζίδια φωνητικών χορδών    

  Πολύποδες φωνητικών χορδών 

  Kύστες Φωνητικών Χορδών 

  Οίδηµα του Reinke  

  Χρόνια Λαρυγγίτιδα 

  Έλκος εξ επαφής  

  Σπασµωδική δυσφωνία 

  Iός θηλωµάτων των φωνητικών χορδών 

  Λευκοπλακία 

  Καρκίνος του Λάρυγγα 

  Μονόπλευρη παράλυση φωνητικής χορδής 

  Γαστροοισοφαγική παλινδρόµιση (ΓΟΠ) 

  Λαρυγγο-φαρυγγική παλινδρόµιση 

  Δυσφωνία µυϊκής τάσης 

  Ορµονολογικές διαταραχές 

  Απόκλιση ρινικού διαφράγµατος (στραβό διάφραγµα) 

  Άσθµα 

  Aγχώδεις διαταραχές 
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8. Έχετε εµφανίσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 

συµπτώµατα κάποια στιγµή στο παρελθόν ; 

  Βραχνάδα  

  Φαγούρα στο λαιµό  

  Πόνος στο λαιµό (πονόλαιµος) 

  Ξηρότητα στο λαιµό 

  “Αίσθηµα κόµπου” στο λαιµό 

  “Ξεµένω από αέρα” όταν µιλάω 

  Αλλαγή της ποιότητας της φώνησης κατά την διάρκεια της ηµέρας 

  Απώλεια της φωνή σας (“κλείνει” η φωνή µου) 

  Ξηρός βήχας 

  Συχνές εκκρίσεις (φλέγµατα) 

  Δυσκολία κατά την οµιλία 

  Δυσκολία ή πόνος κατά την κατάποση 

  Δυσκολία κατά το τραγούδι 

  Δυσκολία στις υψηλές συχνότητες 

  Δυσκολία στις χαµηλές συχνότητες 

  Τίποτα από τα παραπάνω 

 

9. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω που ισχύουν για 

εσάς : 

 

 Καπνίζω 

 Πίνω κάτω από 1 λίτρο νερό την ηµέρα 

 Πίνω αρκετούς (πάνω από 2 ) καφέδες ή άλλα ροφήµατα που περιέχουν 

καφεϊνη (πχ τσάι) σε καθηµερινή βάση 

 Πίνω συχνά αναψυκτικά (πχ coca-cola, πορτοκαλάδα µε ανθρακικό κλπ) 

 Καταναλώνω αλκόολ συχνά µέσα στην εβδοµάδα 

 Λαµβάνω φαρκακευτική αγωγή 

 Εργάζοµαι σε περιβάλλον µε σκόνη (πχ κιµωλία) 

 Μιλάω παρατεταµένα στο τηλέφωνο σε καθηµερινή βάση 

 Φωνάζω αρκετά συνχά στο εργασιακό µου περιβάλλον 

 Συµµετέχω σε άλλες δραστηριότητες (ή χόµπι), στις οποίες χρησιµοποιώ 

την φωνή µου (πχ τραγούδι, θέατρο, γήπεδα, εκκλησία κοκ)  
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 Έχω υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση θυροειδούς 

 Έχω υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση καρδιάς 

 Έχω υποβληθεί σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή τραχειοτοµή 

 Έχω υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση στο θώρακα 

 Έχω υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση στο λαιµό 

 Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 

 

B’Mέρος( Voice Handicap Index Greek) 

 

Οδηγίες : Αυτές είναι φράσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν χρησιµοποιήσει για να 

περιγράψουν την φωνή τους και τις επιπτώσεις της φωνή τους στην ζωή τους. 

Κυκλώστε την απάντηση που υποδηλώνει πόσο συχνά έχετε την ίδια εµπειρία. 

 

 Πρόταση 

0 : 

Ποτέ 

1 : 

Σχε

δόν 

Ποτ

έ 

2 : 

Με

ρικ

ές 

Φο

ρές 

3 : 

Σχε

δόν 

Πά

ντα 

4 : 

Πά

ντα 

F1. H φωνή µου δυσκολεύει τους ανθρώπους να µε ακούσουν.       

F2. Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να µε καταλάβουν µέσα σε ένα 

δωµάτιο µε θόρυβο 

     

F3.  H οικογένεια µου έχει δυσκολία µε ακούει όταν τους καλώ 

µέσα στο σπίτι.      

     

F4.  Χρησιµοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο συχνά από όσο θα 

ήθελα.  

     

F5. Έχω την τάση να αποφεύγω οµάδες ανθρώπων εξαιτίας της 

φωνής µου.   

     

F6. Μιλάω µε φίλους, γείτονες ή συγγνείς λιγότερο συχνά 

εξαιτίας της φωνής µου.     
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 Πρόταση 

0 : 

Ποτέ 

1 : 

Σχε

δόν 

Ποτ

έ 

2 : 

Με

ρικ

ές 

Φο

ρές 

3 : 

Σχε

δόν 

Πά

ντα 

4 : 

Πά

ντα 

F7. Οι άνθρωποι µου ζητούν να επαναλαµβάνω αυτά που λέω 

όταν µιλάµε πρόσωπο µε πρόσωπο.     

     

F8.  Οι δυσκολίες της φωνής µου περιορίζουν την προσωπική και 

κοινωνική µου ζωή.      

     

F9.  Αισθάνοµαι ότι µένω εκτός συζητήσεων εξαιτίας της φωνής 

µου       

     

F10

.  

To πρόβληµα της φωνής µου, µου προκαλεί απώλεια 

εισοδήµατος 

     

P1 Όταν µιλάω µου κόβεται η αναπνοή           

P2. Ο ήχος της φωνής µου ποικίλει κατά την διάρκεια της 

ηµέρας.   

     

P3 Οι άνθρωποι ρωτούν “τι έχει η φωνή σου;”        

P4. Η φωνή µου ακούγεται ασταθής και ξερή.           

P5.  Αισθάνοµαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να βγει η φωνή µου.       

P6  Η καθαρότητα της φωνής µου είναι απρόβλεπτη.            

P7.  Προσπαθώ να αλλάξω την φωνή µου για να ακούγοµαι 

διαφορετικά.   

     

P8.   Καταβάλλω πολύ µεγάλη προσπάθεια για να µιλάω.         

P9.   H φωνή µου είναι πολύ χειρότερη το βράδυ.        

P10

.     

Η φωνή µου εξαντλείται στην µέση της οµιλίας µου.              
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 Πρόταση 

0 : 

Ποτέ 

1 : 

Σχε

δόν 

Ποτ

έ 

2 : 

Με

ρικ

ές 

Φο

ρές 

3 : 

Σχε

δόν 

Πά

ντα 

4 : 

Πά

ντα 

Ε1. Βρίσκοµαι σε υπερένταση όταν µιλάω µε άλλους εξαιτίας 

της φωνής µου.    

     

Ε2. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται µε την φωνή µου.       

E3 Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβληµα 

της φωνής µου.     

     

Ε4.  Το πρόβληµα της φωνής µου µε αναστατώνει.             

Ε5. Είµαι λιγότερο κοινωνικός/ή εξαιτίας του προβλήµατος της 

φωνής µου. 

     

Ε6. H φωνή µου µε κάνει να αισθάνοµαι ανεπαρκής.         

E7.  Ενοχλούµαι όταν οι άνθρωποι µου ζητούν να επαναλάβω 

αυτό που είπα.         

     

Ε8.  Αισθάνοµαι αµηχανία όταν οπι άνθρωποι µου ζητούν να 

επαναλάβω αυτό που είπα.     

     

E9  Η φωνή µου µε κάνει να αισθάνοµαι ανεπαρκής.       

E10 Ντρέποµαι για το πρόβληµα της φωνής µου.        

 

 

.          Γενική Βαθµολογία (συµπληρώνεται από εµάς) : _________________                     

 

  Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας 
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