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Περίληψη 

Τα άτοµα µε σοβαρή ακουστική απώλεια, συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην 

παραγωγή της οµιλίας λόγω των πιο περιορισµένων ακουστικών πληροφοριών που 

δέχονται. Έτσι η ικανότητα παραγωγής οµιλίας των διάφορων ακουστικών παραµέτρων της 

οµιλίας περιορίζεται και η καταληπτότητα αυτής επηρεάζεται. Οι διάφοροι εξωτερικοί 

θόρυβοι που υφίστανται στην καθηµερινότητά των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, φαίνεται 

να δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την παραπάνω διαδικασία. Η παρούσα ερευνητική 

εργασία µελετά και αναλύει µε τη βοήθεια του εργαλείου Praat, κάποιες παραµέτρους των 

ελληνικών φωνηέντων (διαµορφωτές F1 και F2 , ύψος και διάρκεια φωνηέντων) κατά την 

παραγωγή οµιλίας των παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα, σε συνθήκες θορύβου. 

Εξετάστηκαν τέσσερα παιδιά, ηλικίας από 8 έως 10 ετών, ελληνικής καταγωγής. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν δεν έδειξαν κάποια συσχέτιση ανάµεσα στις συνθήκες 

θορύβου και τις ακουστικές παραµέτρους. Δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή των 

φωνηέντων από τα παιδιά µε κοχλιακό εµφύτευµα, δεν επηρεάστηκε από κάποια από τις 

δύο διαφορετικές συνθήκες θορύβου. 
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ABSTRACT 

Individuals with profound hearing impairment often encounter many problems during the 

production of speech due to the restricted auditory input they receive. Thus, their ability to 

produce the various acoustic parameters of speech is limited and the intelligibility of it is 

negatively affected. Various external noises seem to add more difficulties during speech on 

the daily basis of people with hearing problems. This study examines and analyzes some of 

the acoustic parameters of Greek vowels (formants F1/F2, pitch, duration) using Praat 

during the production of speech of children with cochlear implants in two noise conditions 

and without the presence of noise. Four children were measured, aged 8 to 10 years old, of 

Greek ethnicity. Results show no significant findings among noise conditions and the 

acoustic parameters. This means, that the production of vowels for children with CI was not 

affected by the noise conditions. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σοβαρή απώλεια ακοής ή κώφωση σε παιδιά µικρής ηλικίας µπορεί να περιορίσει σε 

µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας και να προκαλέσει σηµαντικά 

προβλήµατα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αν, λοιπόν, τα ακουστικά βαρηκοϊας δεν 

αποδειχθούν αποτελεσµατικά στις παραπάνω περιπτώσεις, τότε η ανάπτυξη της ακουστικής 

αντίληψης θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη χρήση των κοχλιακών εµφυτευµάτων 

(Νικολόπουλος και Παπαδηµητρίου, 2008). Το κοχλιακό εµφύτευµα (ΚΕ) αποτελεί µια 

συσκευή η οποία χρησιµοποιείται για την παροχή αισθητηριακών ερεθισµάτων σε άτοµα µε 

σοβαρή ή ολική κώφωση. Με τη βοήθεια του κοχλιακού εµφυτεύµατος τα κωφά άτοµα 

µπορούν να λάβουν σηµαντικές ακουστικές πληροφορίες που σχετίζονται µε το χρόνο, την 

ένταση και τη συχνότητα των φωνηµάτων (Campisi, Low, Papsin, Mount, Cohen- Kerem & 

Harrison, 2005). Οι παραπάνω πληροφορίες µπορεί να αποδειχθούν εξέχουσας σηµασίας 

για την παραγωγή της οµιλίας. Όπως αναφέρουν οι Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni και 

Miyamoto (2000), η ακουστική ανατροφοδότηση που παρέχεται στο παιδί µετά την 

εµφύτευση των κοχλιακών, του επιτρέπουν να ακούει και να παράγει ακόµα και τα 

υπερτεµαχιακά στοιχεία της οµιλίας. Η παρούσα µελέτη εστιάζει στην ακουστική ανάλυση 

της παραγωγής των φωνηέντων των παιδιών µε κοχλιακό εµφύτευµα (ΚΕ) σε συνθήκες 

θορύβου. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: κοχλιακό εµφύτευµα, ακουστική ανάλυση, συνθήκες θορύβου, παραγωγή 

φωνηέντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1.  Το ακουστικό σύστηµα 

Για την κατανόηση των συγκεκριµένων ακουστικών παραµέτρων που εξετάζονται 

και αναλύονται κατά την παραγωγή της οµιλίας, απαιτείται πρώτα η αφοµοίωση των 

χαρακτηριστικών του ήχου της οµιλίας αλλά και η επισκόπηση της φυσιολογίας και 

λειτουργίας του ακουστικού συστήµατος.  

 

1.1.1 Η φύση του ήχου 

Ο ήχος αποτελεί µια µορφή ενέργειας και διαδίδεται µέσω κυµάτων. Τα ηχητικά κύµατα 

ταξιδεύουν και ο αέρας ταλαντώνεται. Η διαταραχή αυτή του αέρα χαρακτηρίζεται από 

ζώνες συµπίεσης και ζώνες αραίωσης. Η διαφορά στην πίεση των µορίων στις ζώνες αυτές 

καθορίζει το εύρος του κύµατος το οποίο σχετίζεται µε την ένταση του ήχου (δηλαδή 

µεγαλύτερο εύρος, ισχυρότερη ένταση), ενώ η συχνότητα δόνησης της ηχητικής πηγής 

προσδιορίζει τον τόνο που ακούµε. Για παράδειγµα, όσο ταχύτερη είναι µια δόνηση, τόσο 

υψηλότερος είναι ο τόνος (Σίµος, 2008).  

Για να αντιληφθούµε και να αναγνωρίσουµε την οµιλία, χρησιµοποιούνται ορισµένοι 

µηχανισµοί οι οποίοι µπορούν να κωδικοποιούν α) τη συχνότητα του ήχου σε µια δεδοµένη 

στιγµή, β) τις µεταβολές της έντασης του ήχου στον χρόνο και γ) τις µεταβολές στην 

ένταση και στη συχνότητα του ήχου που χαρακτηρίζουν τους διάφορους ήχους της οµιλίας 

(Σίµος, 2008). 

Φυσικά, η αντίληψη όλων των παραπάνω εξαρτάται άµεσα από τις µηχανικές και 

ηλεκτροχηµικές διεργασίες που υφίστανται στο έσω αυτί, όπου βρίσκεται και το όργανο του 
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Corti, ο ρόλος του οποίου στην λειτουργία του ακουστικού συστήµατος, αναλύεται 

παρακάτω. 

1.1.2 Δοµή και λειτουργία του ακουστικού συστήµατος 

Αρχικά αναφέρεται, ότι το ακουστικό σύστηµα απαρτίζεται από τρία µέρη: α), το 

εξωτερικό αυτί, το οποίο επικουρεί στη µεταφορά της ακουστικής ενέργειας στο κανάλι του 

αυτιού, β) το µέσο αυτί, το οποίο µετατρέπει τα ηχητικά σήµατα σε µηχανική ενέργεια που 

µε τη βοήθεια των οσταρίων, φθάνουν µέχρι τον κοχλία και τέλος, γ) το έσω αυτί, το οποίο 

µετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε νευρικές ώσεις που καταλήγουν στα ακουστικά κέντρα 

του εγκεφάλου (Ling, 1989). Η κύρια λειτουργία των εξωτερικών δοµών του αυτιού είναι η 

αλλαγή των ηχητικών κυµάτων σε ώσεις µέσω των ινών του ακουστικού νεύρου. Τα 

κύµατα αυτά προκαλούν στη συνέχεια δονήσεις στην τυµπανική µεµβράνη, οι οποίες 

µεταφέρονται στα οστάρια του µέσου αυτιού (σφύρα, άκµονας και αναβολέας). Στην 

πορεία, ο αναβολέας διαβιβάζει τις δονήσεις στην ωοειδή θυρίδα. Ο ρόλος της είναι να 

αλλάζει το µέσο µετάδοσης του ηχητικού κύµατος, από τον ακουστικό πόρο, στο λεµφικό 

υγρό του µέσου αυτιού (Σίµος, 2008). Από την ωοειδή θυρίδα, οι δονήσεις περνούν στο έσω 

αυτί και συγκεκριµένα στον κοχλία, όπου µέσα σε αυτόν εναπόκειται και το αισθητήριο 

όργανο της ακοής, γνωστό και ως όργανο του Corti.(Βλ. Εικόνα 1). Τα βασικά τµήµατα του 

έσω αυτιού είναι ο κοχλίας, η αίθουσα και οι τρεις ηµικύκλιοι σωλήνες. Ο κοχλίας είναι 

ένας ελικοειδής σωλήνας που περιέχει τη βασική µεµβράνη. Η τελευταία αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα στον διαχωρισµό των επιµέρους συχνοτήτων από τις οποίες 

χαρακτηρίζονται τα σύνθετα ηχητικά ερεθίσµατα. Ανάλογα λοιπόν, µε την ευκολία 

ταλάντευσης της µεµβράνης αυτής, οι τόνοι µπορούν να οριστούν ως υψίσυχνοι ή 

χαµηλόσυχνοι  (Σίµος, 2008). Το εσωτερικό αυτί και ο κοχλίας περιέχουν υγρό (λέµφο) µε 
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τη βοήθεια του οποίου επιτυγχάνεται η µετάδοση των πιέσεων που µετατρέπουν τις 

διάφορες δονήσεις (µηχανική ενέργεια) σε νευρικές ώσεις (ηλεκτρική ενέργεια), 

δηµιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας της 

ακουστικής κατανόησης (Ling, 1989). 

Εφόσον, ο κοχλίας συνδέεται άµεσα µε την µεταφορά των ηχητικών πληροφοριών 

στον εγκέφαλο, οποιαδήποτε αναπηρία µπορεί να προκληθεί στον κοχλία ή στο ακουστικό 

νεύρο, θεωρείται νευροαισθητηριακή αναπηρία (Οκαλίδου, 2016). 

 

 

                            Εικόνα 1. Το όργανο του Corti (Κυριαφίνης, 2016) 
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1.2 Κοχλιακά εµφυτεύµατα 

1.2.1 Δοµή και λειτουργία Κοχλιακών Εµφυτευµάτων 

Τα Κοχλιακά Εµφυτεύµατα (Κ.Ε.) θεωρούνται πλέον η επιτοµή των τεχνολογικών 

επιτευγµάτων όσον αφορά την αντιµετώπιση των προβληµάτων ακοής. Πρόκειται για µια 

ηλεκτρονική συσκευή, η οποία τοποθετείται χειρουργικά στον κοχλία και στην ουσία, 

αντικαθιστά όλο το σύστηµα της ακοής (πιο συγκεκριµένα, τα αισθητικά τριχωτά κύτταρα 

του οργάνου του Corti). Η συσκευή αυτή, µεταβάλλει την µηχανική ηχητική ενέργεια σε 

ηλεκτρικά σήµατα που µε τη συµµετοχή ειδικών ηλεκτροδίων, φτάνει στο κοχλιακό νεύρο 

(Κυριαφίνης, 2016). Χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της σηµαντικού βαθµού 

νευροαισθητήριας βαρηκοΐας και της αµφοτερόπλευρης κώφωσης, όπου τα ισχυρά 

ακουστικά βαρηκοΐας δεν µπορούν να βοηθήσουν (Δανιηλίδης και Κυριαφίνης, 2002). 

Αποτελούνται από κάποια εξωτερικά και εσωτερικά µέρη. Το εξωτερικό µέρος, 

δηλαδή ο επεξεργαστής οµιλίας τοποθετείται οπισθοωτιαία. Διαθέτει ένα µικρόφωνο που 

δέχεται τους ήχους, τους φιλτράρει και στη συνέχεια τους κωδικοποιεί. Τα σήµατα που 

επεξεργάζονται, στέλνονται σε ένα πηνίο, το οποίο συγκρατείται στην θέση του µε την 

βοήθεια ενός µαγνήτη τοποθετηµένου στο σηµείο του εµφυτευόµενου τµήµατος, τον δέκτη 

(Murrey, 2012). Από εκεί, τα σήµατα µεταφέρονται µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο 

εσωτερικό τµήµα. Το τελευταίο, αποτελείται από ένα πηνίο-δέκτη, από έναν 

µικροϋπολογιστή και από ένα πολύ λεπτό καλώδιο που διαθέτει από 12 έως 22 ηλεκτρόδια, 

ανάλογα µε τον τύπο του εµφυτεύµατος. Το κάθε ηλεκτρόδιο ερεθίζει τις αντίστοιχες 

νευρικές ίνες του ακουστικού νεύρου στο σπειροειδές γάγγλιο και προσοµοιώνουν 

ηλεκτρονικά τη λειτουργία του κοχλία. Από το σηµείο αυτό και µετά, η ακουστική 

πληροφορία ακολουθεί τη φυσιολογική οδό και οι πληροφορίες καταλήγουν στο κέντρο της 
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ακοής στο φλοιό του εγκεφάλου. Η λειτουργία του εµφυτεύµατος επιτυγχάνεται µε τη 

συµβολή της απαιτούµενης ενέργειας από τον εξωτερικό επεξεργαστή, καθώς το εµφύτευµα 

δεν διαθέτει µπαταρία (Κυριαφίνης, 2016). 

 

 

                               Εικόνα 2. Κοχλιακό εµφύτευµα 

 

Εικόνα 3. Το σύστηµα του κοχλιακού εµφυτεύµατος (Κυριαφίνης, 2016) 
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Είναι σηµαντικό να τονιστεί, ότι από τη χρήση Κ.Ε. επωφελούνται αυτή τη στιγµή 

στην Ελλάδα περίπου 500.000 άνθρωποι, µε µια σοβαρή, στα όρια της κώφωσης, απώλεια 

ακοής (http://www.ahepaci.gr/ke/ke.html). 

1.2.2 Είδη κοχλιακών εµφυτευµάτων 

Τα κοχλιακά εµφυτεύµατα διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τις ιδιότητές 

τους. Μπορεί να µη διαθέτουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτροδίων ή να επεξεργάζονται 

διαφορετικά τον ήχο. Επίσης, µπορεί να είναι µονοκάναλα ή πολυκάναλα. Τα πολυκάναλα 

συστήµατα Κ.Ε. αποτελούν τη σύγχρονη επιλογή των ενδιαφεροµένων, καθώς σχεδιάζονται 

για να προσοµοιώσουν την φυσική λειτουργία του κοχλία. Οι Kirk και Hill-Brown (1985), 

έχουν επισηµάνει ότι τα παιδιά µε πολυκάναλα κοχλιακά εµφυτεύµατα, παρουσιάζουν 

υψηλότερη ικανότητα µίµησης µη τεµαχιακών µορφών οµιλίας συγκριτικά µε τα παιδιά µε 

µονοκάναλα Κ.Ε. Μέχρι στιγµής υπάρχουν τέσσερις εταιρείες κατασκεής Κ.Ε.: η Advanced 

Bionic, η Cochlear, η Medel και η MXM (Κυριαφίνης, 2016).  

 

1.3 Παραγωγή φωνηέντων 

Η οµιλία εξαρτάται από την άρτια λειτουργία τριών συστηµάτων του ανθρώπινου 

οργανισµού: του αναπνευστικού, του φωνητικού και του αρθρωτικού (Οκαλίδου, 2002). 

Σύµφωνα µε τον Fant (1970), τα φωνήµατα αποτελούν το συνδυασµό µιας ηχητικής πηγής 

και διάφορων φίλτρων.  Ως ηχητική πηγή θεωρείται ο λάρυγγας, ο οποίος αποτελείται από 

δύο χορδές που πάλλονται, τις φωνητικές χορδές, ενώ τα φίλτρα είναι αυτά που 

διαµορφώνουν τον ήχο που προκύπτει από την πηγή ώστε αυτός να αποκτήσει τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά του κάθε φθόγγου (Πρωτόπαπας, 2003). Σύµφωνα µε την 

Οκαλίδου (2002), η διαδικασία παραγωγής φωνηέντων επιτυγχάνεται µε τον ίδιο τρόπο σε 
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όλα τα φωνολογικά ή γλωσσολογικά συστήµατα. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει το 

σχηµατισµό διαφόρων σχηµάτων στη στοµατική κοιλότητα µε τη βοήθεια της γλώσσας και 

των χειλιών. Οι σχηµατισµοί που διαµορφώνονται δρουν ως ηχητικά φίλτρα τα οποία 

ανάλογα µε το σχήµα τους, διαφοροποιούν το εύρος των «αρµονικών» της φωνητικής 

πηγής, αυξοµειώνοντάς το κατά τη φασµατική περιοχή. Οι αντηχήσεις της φωνητικής οδού 

ονοµάζονται διαµορφωτές (formants). Οι F1 και F2 σχετίζονται µε αλλαγές στο σχήµα της 

φωνητικής οδού (Borden, Harris & Raphael, 2003). Οι «διαµορφωτές» είναι φασµατικά 

πεδία µε αρµονικές µεγίστης έκτασης, οι οποίες έχουν συγκεκριµένες τιµές για κάθε 

φωνήεν.  

Τα αγγλικά φωνήεντα αποτελούν τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις αρθρωτικών 

σχηµατισµών. Ο ήχος που προκύπτει από τα χείλη είναι ένα προϊόν του ήχου που 

προέρχεται από τη δόνηση των φωνητικών χορδών, των αντηχήσεων των φίλτρων και του 

παλµικού ήχου στα χείλη (Borden, Harris & Raphael, 2003). 

 

1.3.1 Χώρος φωνηέντων 

Ο χώρος των φωνηέντων αποτελεί ένα διάγραµµα, όπου οι τιµές του F1 διαµορφωτή 

εµφανίζονται στον κάθετο άξονα «ψ», ενώ οι τιµές του F2 διαµορφωτή απεικονίζονται στον 

οριζόντιο άξονα «χ». Το σχήµα που προκύπτει ονοµάζεται, όπως προαναφέρθηκε, χώρος 

των φωνηέντων. Το σηµείο που αντιστοιχεί στο κάθε φωνήεν είναι αντίστοιχο µε τη θέση 

της γλώσσας στη στοµατική κοιλότητα κατά την άρθρωση του φωνήεντος.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα διάγραµµα µε το χώρο των φωνηέντων µε βάση το 

µέσο όρο των δύο διαµορφωτών από 20 άνδρες, 20 γυναίκες και 18 παιδιά ελληνικής 

καταγωγής. Το µικρότερο τρίγωνο αντιστοιχεί στις τιµές των διαµορφωτών των ανδρών, 
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ενώ το µεγαλύτερο τρίγωνο που ορίζεται, ανήκει στα παιδιά. Παρατηρείται η διαφορά 

ανάµεσα στις τρεις οµάδες και η µετατόπιση του τριγώνου προς τις υψηλότερες συχνότητες, 

καθώς και η διεύρυνσή του (µε τη φορά άνδρες > γυναίκες > παιδιά). Το φωνήεν που 

φαίνεται να διατηρεί σχετικά τη θέση του κατά την άρθρωση και από τις τρεις οµάδες, είναι 

το [u] (Βάκαλος, Ηλιάδου, Ελευθεριάδης, Ηλιάδης, Φουράκης, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Ύψος και διάρκεια φωνηέντων 

Η οµιλία διακρίνεται από ορισµένα ηχητικά χαρακτηριστικά. Όπως προαναφέρθηκε 

παραπάνω (βλ. κεφ. 1.3 «Παραγωγή φωνηέντων»), ως  διαµορφωτές ορίζονται οι αρµονικές 

µε µεγαλύτερη ένταση συγκριτικά µε τις υπόλοιπες και αποτελούν τα κύρια διακριτά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων. Συµβολίζονται µε το γράµµα F και έναν αριθµό (π.χ. F1). 

Οι δύο πρώτοι διαµορφωτές θεωρούνται απαραίτητοι για την αναγνώριση και ταυτοποίηση 

των φωνηέντων από τον ακροατή (Sakayori, Kitama, Chimoto, Qin & Sato, 2002), ειδικά 

Διάγραµµα 1 
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αυτών της ελληνικής γλώσσας (Βάκαλος, Ηλιάδου, Ελευθεριάδης, Ηλιάδης, Φουράκης, 

2003). Το ύψος είναι η υποκειµενική αίσθηση που δηµιουργεί η συχνότητα ενός ήχου, 

δηλαδή το πώς αντιλαµβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος τον ήχο. Η θεµελιώδης συχνότητα της 

φώνησης σχετίζεται άµεσα µε το ύψος, καθώς η αύξησή της προκαλεί και αύξηση του 

ύψους. Όσο συχνότερα ανοιγοκλείνουν οι φωνητικές πτυχές, τόσο υψηλότερη είναι η 

θεµελιώδης συχνότητα που παράγεται και συνεπώς τόσο µεγαλύτερο και το ύψος της φωνής 

που αντιλαµβανόµαστε (Πρωτόπαπας, 2003).  

Η διάρκεια, όπως και το ύψος αποτελεί ένα υπερτεµαχιακό χαρακτηριστικό της 

οµιλίας και αφορά τον χρόνο εκφώνησης ενός ήχου (στην προκειµένη περίπτωση ενός 

φωνήεντος). Ο χρόνος κατά τον οποίο παράγεται ο εκάστοτε ήχος, µπορεί να προσδιορίσει 

έναν ήχο/φθόγγο ως µακρύ ή βραχύ (Γαζάνη, 2009). Σύµφωνα µε τους Metz, Samar και 

Schiavetti (1990) ο έλεγχος της διάρκειας της οµιλίας των ατόµων µε ακουστική απώλεια, 

σχετίζεται µε την καταληπτότητα της οµιλίας. 

 

1.3.3 Γενικά χαρακτηριστικά των ελληνικών φωνηέντων 

Η αναγνώριση των φωνηέντων από το ανθρώπινο σύστηµα αντίληψης της οµιλίας 

σχετίζεται άµεσα µε τους δύο ή τρεις πρώτους διαµορφωτές (F1, F2, F3), οι οποίοι 

αποτελούν κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό των φωνηέντων. Ο F1 διαµορφωτής 

αντιστοιχεί στο ύψος της γλώσσας ή και στο άνοιγµα των χειλιών, ενώ ο F2 σχετίζεται µε 

την οριζόντια κίνηση της γλώσσας είτε πρόσθια είτε οπίσθια. Έτσι τα φωνήεντα 

κατηγοριοποιούνται σε υψηλά (/i/, [u]), µεσαία (/e/, /o/) και χαµηλά ([a]), σε πρόθια (/e/, /i/) 

και οπίσθια ([u], /o/), σε έντονα και χαλαρά, καθώς και σε στρογγυλά και µη στρογγυλά 
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(Οκαλίδου, 2002). Άλλα ακουστικά χαρακτηριστικά είναι: η διάρκεια του φωνήεντος, το 

ύψος και η ένταση (Fourakis, Botinis, & Katsaiti, 1999).   

Το κοινό χαρακτηριστικό των φωνηέντων είναι ότι όταν παράγονται, οι αρθρωτές 

δεν έρχονται σε επαφή µεταξύ τους, έτσι η γλώσσα κινείται από το ένα σύµφωνο στο άλλο 

αιωρούµενη µέσα στη στοµατική κοιλότητα (Οκαλίδου, 2002). 

Τα ελληνόφωνα φωνήεντα είναι πέντε: το [i], το [u], το [o], το [a] και το [ε] 

(Koutsoudas & Koutsoudas, 1962). Για την παραγωγή των [ε] και [i] πραγµατώνεται 

τέντωµα των χειλέων πλαγίως και το πρόσθιο µέρος της γλώσσας ανυψώνεται. Για το [i] 

παρατηρείται ολική υπερύψωση της γλώσσας, ενώ για το [ε] µερική. Αντίθετα, για τα [o] 

και [u] τα χείλη είναι προτεταµένα και παίρνουν ένα στρογγυλό σχήµα, ενώ η ράχη της 

γλώσσας υπερυψώνεται µερικώς οπίσθια για το [o] και ολικώς για το [u]. Για την παραγωγή 

του φωνήεντος [a], το σαγόνι χαµηλώνει και η γλώσσα κατεβαίνει ώστε να δηµιουργηθεί 

µεγαλύτερος χώρος στη στοµατική κοιλότητα, ενώ αντίθετα µικραίνει η φαρυγγική 

κοιλότητα (Οκαλίδου, 2002). 

Αναφορικά µε τη διάρκεια των ελληνικών φωνηέντων, η Dauer (1981), διαπίστωσε 

ότι εσωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την ποιότητά τους, επηρεάζουν την διάρκεια 

των φωνηέντων. Για αυτό το λόγο, τα υψηλά φωνήεντα είναι τα συντοµότερα σε διάρκεια, 

ενώ τα χαµηλά, τα µακρύτερα. Αργότερα, οι Fourakis, Botinis, & Katsaiti, (1999) βρήκαν 

ότι το ελληνικό φωνηεντικό σύστηµα ακολουθεί τις παγκόσµιες τάσεις σε θέµατα 

διάρκειας. 

Όσον αφορά τους διαµορφωτές F1 και F2, η παραγωγή των φωνηέντων δεν 

ακολουθεί τα ίδια πρότυπα για τους ενήλικες και τα παιδιά. Σε αντίθεση µε τους ενήλικες, 

τα παιδιά τείνουν να παράγουν υψηλότερες συχνότητες σχεδόν σε όλα τα φωνήεντα (εκτός 
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από το [a], το οποίο πλησιάζει στο  φωνηεντικό χώρο αυτό των ενηλίκων). Για τον 

παραπάνω λόγο, ο φωνηεντικός χώρος των παιδιών µετατοπίζεται προς τα κάτω και 

αριστερόστροφα (Sfakianaki, 2002).  

 

1.3.4 Αρθρωτικά και φωνολογικά λάθη φωνηέντων των ατόµων µε προβλήµατα ακοής 

Οι Hudgins και  Numbers (1942), κατά την µέτρηση των ικανοτήτων παραγωγής 

οµιλίας 192 ατόµων µε βαρηκοΐα-κώφωση, ηλικίας από 8 έως 20 ετών, εντόπισαν πέντε 

είδη λαθών κατά την παραγωγή φωνηέντων. Αυτά ήταν: 1) αντικατάσταση φωνηέντων, 2) 

αλλοίωση διφθόγγων, 3) ουδετεροποίηση, 4) διφθογγοποίηση και τέλος, 5) ρινικοποίηση 

των φωνηέντων. 

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των παραπάνω ειδών λαθών αναφέρεται ότι όταν 

ένα φωνήεν αντικαθιστάται από ένα άλλο κατά την οµιλία αυτό χαρακτηρίζεται ως 

αντικατάσταση φωνήεντος. Τα κωφά άτοµα µπορεί να αντικαταστήσουν ακόµα και ένα 

πρόσθιο φωνήεν µε ένα οπίσθιο και το αντίθετο (Markides, 1983). Η αλλοίωση διφθόγγων 

αφορά τη συγκοπή ενός φωνήεντος ή την παραγωγή και των δύο φωνηµάτων ξεχωριστά, 

ενώ η ουδετεροποίηση υφίσταται όταν τα φωνήεντα εκφέρονται σε λιγότερο ακραίες 

θέσεις, δηλαδή στην κεντρική περιοχή της στοµατικής κοιλότητας (Osberger & McGarr, 

1982). Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της γλώσσας, η κίνηση της οποίας είναι περιορισµένη κατά 

την οµιλία των βαρήκοων-κωφών (Οκαλίδου, 2002). Στη διφθογγοποίηση παρατηρείται 

αλλαγή φωνήεντος σε δίφθογγο, εξαιτίας της έντονης και ακανόνιστης κινητικότητας της 

γλώσσας κατά τη µετάβαση από σύµφωνο σε σύµφωνο ή ακόµα και κατά την παραγωγή 

µόνο του φωνήεντος (Markides, 1983). Τέλος, στη ρινικοποίηση των φωνηέντων όλα τα 
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φωνήεντα αποκτούν έντονη ρινικότητα ακόµα και αυτά που θεωρούνται λιγότερο ένρινα, 

όπως τα υψηλά (Stevens, Nickerson, Boothroyd & Rollins, 1976). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Φωνητικά/ Ακουστικά χαρακτηριστικά φωνηέντων των ατόµων µε ακουστική 

απώλεια 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος οδήγησε στη δηµιουργία 

πληθώρας συσκευών και εργαλείων ακουστικής ανάλυσης που διαφοροποιούνται ως προς 

τον τύπο και τη µέθοδο λειτουργίας τους. Η εξέλιξη αυτή των προγραµµάτων εξαγωγής και 

επεξεργασίας ακουστικών φωνητικών δεδοµένων επιτρέπουν πλέον τη συντοµότερη 

ολοκλήρωσή τους. Δευτερευόντως, µεγαλύτερη ποικιλία ανάλυσης και δεδοµένων είναι 

διαθέσιµα προς τους ερευνητές (Borden, Harris & Raphael, 2003). 

 Μια διαχρονική µελέτη που αφορούσε την ακουστική ανάλυση της 

παραγωγής εννέα (9) αγγλικών φωνηέντων, πραγµατώθηκε από τους Perkell, Lane, Svirsky 

και Webster (1992). Στην έρευνα αυτή βρέθηκε ότι τέσσερις µεταγλωσσικά κωφοί δέκτες 

κοχλιακών εµφυτευµάτων (δύο άνδρες και δύο γυναίκες) παρουσίασαν αρκετά διαφορετικά 

αποτελέσµατα στις ακουστικές παραµέτρους  F0, F1 και F2, SPL (Sound Pressure Level) 

και διάρκεια (duration), πριν και µετά την εµφύτευση κοχλιακών. Πιο συγκεκριµένα, 

βρέθηκε ότι τα επίπεδα της F0 µειώθηκαν σηµαντικά για έναν συµµετέχοντα µε µη 

φυσιολογικά υψηλή F0, µετά την τοποθέτηση κοχλιακού εµφυτεύµατος. Όλοι οι 

συµµετέχοντες όµως είχαν αυξηµένη µέση φωνητική συχνότητα πριν την εµφύτευση. Στην 

ίδια µέτρηση οι δύο άνδρες συµµετέχοντες παρουσίασαν µια απόκλιση από τις 
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προκαθορισµένες τιµές της F0 (νόρµες από τους Peterson και Barney, 1952), καθώς 

παρατηρήθηκε µείωσή της. Η F1 µειώθηκε για όλα τα υποκείµενα µετά την κοχλιακή 

εµφύτευση (για τη µία συµµετέχων/ουσα η µείωση αυτή δεν κρίθηκε στατιστικά 

σηµαντική), ενώ η F2 µειώθηκε µόνο για τους δύο συµµετέχοντες (ένας άνδρας και µια 

γυναίκα) και αυξήθηκε για τους άλλους δύο. 

Σε µια παρόµοια µελέτη των Nicolaidis και Sfakiannaki (2007), µετρήθηκαν οι 

διαµορφωτές F1, F2 και η διάρκεια των πέντε (5) ελληνικών φωνηέντων κατά την 

παραγωγή δισύλλαβων λέξεων τύπου ΣΦΣΦ από έξι (6) οµιλητές µε σοβαρή ακουστική 

απώλεια και έξι (6) οµιλητές µε φυσιολογική ακοή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε 

σαφής κατηγοριοποίηση των φωνηέντων αλλά σηµαντική µείωση του φωνηεντικού χώρου 

στους οµιλητές µε απώλεια ακοής. Όσον αφορά τη διάρκεια των φωνηέντων βρέθηκαν 

διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες καθώς οι συµµετέχοντες µε απώλεια ακοής σηµείωσαν 

µεγαλύτερη διάρκεια από ότι οι συµµετέχοντες µε φυσιολογική ακοή. Τα παραπάνω 

ευρήµατα σχετικά µε τη διάρκεια συνάδουν µε αυτά άλλων ερευνών όπως των McGarr και 

Osberger (1982) και  Robb και Pang-Ching (1992) για την Αγγλική. 

Σε µια άλλη έρευνα που διενεργήθη από τους Campisi et. al. (2005), όπου 

συµµετείχαν 21 κωφά παιδιά που επρόκειτο να βάλουν κοχλιακό εµφύτευµα, µετρήθηκαν οι 

ακουστικές ανωµαλίες της φωνής πριν και µετά την κοχλιακή εµφύτευση. Φωνητικές 

αναλύσεις πραγµατώθηκαν πριν την τοποθέτηση των ΚΕ, αµέσως µετά την τοποθέτηση και 

δύο έως έξι µήνες αργότερα. Από τα δεδοµένα που προέκυψαν, φάνηκε ότι δεν 

σηµειώθηκαν αλλαγές στον µακροπρόθεσµο έλεγχο της µέσης βασικής συχνότητας, αλλά 

κατέστη δυνατός ο έλεγχος του πλάτους ταλάντωσης, δηλαδή της έντασης, η οποία 
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παρουσίασε αυξηµένη διακύµανση. Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι παρέµεινε σταθερή και η 

αναλογία των διαµορφωτών F1/F2. 

 

2.2 Έρευνες για την παραγωγή φωνηέντων των παιδιών µε ΚΕ 

Η παραγωγή των φωνηέντων από άτοµα µε προβλήµατα ακοής, δεν έχει µελετηθεί 

στον επιστηµονικό χώρο µόνο µε δείγµα ενηλίκων. Σε κάποιες έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν, συµµετείχαν παιδιά. Η ακουστική ανάλυση της παραγωγής 

των φωνηέντων των παιδιών µε ακουστική απώλεια αποτελεί το θέµα και της 

συγκεκριµένης εργασίας, για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν και τα 

ευρήµατα µερικών παρόµοιων ερευνών. 

Στην µελέτη των Salas-Provance, Spencer, Nicholas και Tobey (2014), όπου 

εξετάστηκε η ανάπτυξη της οµιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας (42 µηνών) µε κοχλιακό 

εµφύτευµα, που µιλούσαν µόνο την αγγλική γλώσσα, διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 

τέσσερα από τα πέντε παιδιά µε πρόβληµα ακοής που συµµετείχαν στη µελέτη, µπορούσαν 

να παράγουν σωστά τα φωνήεντα. Τα ίδια αποτελέσµατα βρέθηκαν και για την αντίστοιχη 

οµάδα ελέγχου που αποτελούνταν από πέντε παιδιά µε φυσιολογική ακοή.  

Σε παρόµοια έρευνα ακουστικής ανάλυσης της οµιλίας έγινε σύγκριση των 

αποτελεσµάτων κατά την παραγωγή φωνηέντων ανάµεσα σε 18 παιδιά µε κοχλιακά 

εµφυτεύµατα από την Κροατία και µιας οµάδας ελέγχου αντίστοιχου αριθµού. Η ηλικία των 

παιδιών κυµαινόταν από 9,5 έως 15,2 έτη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά µε 

κοχλιακό εµφύτευµα είχαν µικρότερο και πιο πρόσθιο φωνηεντικό χώρο (vowel space) 

συγκριτικά µε τους συνοµηλίκους τους µε φυσιολογική ακοή (Liker, Mildner, & Šindija, 

2007).   
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 Στην έρευνα των Verhoeven, Hide, De Maeyer, Gillis, και Gillis, (2016) για την 

παραγωγή φωνηέντων των παιδιών από τη Δανία µε κοχλιακό εµφύτευµα, ακουστικό 

βοήθηµα και παιδιών µε φυσιολογική ακοή, βρέθηκε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στις οµάδες στα αποτελέσµατα της ακουστικής ανάλυσης. Αρχικά, η 

πρώτη οµάδα αποτελούνταν από 8 εκ γενετής κωφά παιδιά που φορούσαν κοχλιακό 

εµφύτευµα, η δεύτερη απαρτιζόταν από 7 παιδιά µε ακουστική απώλεια που 

χρησιµοποιούσαν τα συµβατικά ακουστικά βαρηκοΐας και η τρίτη οµάδα αποτελούνταν από 

90 παιδιά µε φυσιολογική ακοή. Η µέση χρονολογική ηλικία όλων των παιδιών ήταν τα 6 

έτη. Τα πορίσµατα που προέκυψαν από τις µετρήσεις της ακουστικής ανάλυσης είναι ότι ο 

διαµορφωτής F1 κατά την παραγωγή των φωνηέντων από τα παιδιά µε Κ.Ε. ήταν 

χαµηλότερος  συγκριτικά µε αυτόν των δύο άλλων οµάδων. Η διαφορά αυτή ήταν 

στατιστικά σηµαντική µόνο για τα φωνήεντα [ɛ], [a], [ɔ] και [u]. Αναφορικά µε τον 

διαµορφωτή F2, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οµάδες των παιδιών µε ακουστική απώλεια 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε την οµάδα των ακουόντων. Οι διαφορές 

αυτές αφορούσαν την χαµηλότερη του διαµορφωτή F2 στα εµπρόσθια φωνήεντα και 

υψηλότερη στα οπίσθια. Σηµειώνεται επίσης, ότι ανακαλύφθηκε πως υφίσταται ένας 

µειωµένος φωνηεντικός χώρος στις οµάδες των παιδιών µε πρόβληµα ακοής, γεγονός το 

οποίο συνάδει µε έρευνες προηγούµενων ετών (Horga & Liker, 2006; Liker, et al., 2007).  

 

2.3 Η παραγωγή της οµιλίας σε συνθήκες θορύβου – Το φαινόµενο «επίδραση 

Lombard» 

 Η επίδραση Lombard, περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Etienne Lombard το 

1911. Πρόκειται για ένα φαινόµενο όπου οι οµιλητές αλλάζουν τη φωνητική παραγωγή 
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τους σε περιβάλλοντα µε θόρυβο (π.χ. εστιατόρια ή σχολικές τάξεις). Σε προηγούµενες 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στη 

διάρκεια των φωνηέντων και στην ένταση κατά την οµιλία «Lombard» και την φυσιολογική 

οµιλία (Summers, Pisoni, Bernacki, Pedlow & Stokes, 1988; Junqua, 1996). Διαφορές 

εντοπίστηκαν επίσης από τους Summers et al., (1988) στις συχνότητες των διαµορφωτών 

των φωνηέντων δύο ενηλίκων αντρών (οµιλητές της Αγγλική γλώσσας) µε φυσιολογική 

ακοή, όπου οι διαµορφωτές αυξάνονται όταν υπάρχει θόρυβος. Αυτό οδηγεί σε µια 

µετατόπιση στο φωνηεντικό χώρο κατά τη διάρκεια της επίδρασης Lombard. Τα 

συγκεκριµένα ευρήµατα συνάδουν µε αυτά των Castellanos, Benedí και Casacuberta 

(1996), όπου επίσης βρέθηκε µια αύξηση στις συχνότητες των διαµορφωτών.  

Η Lau (2008), σε µια µελέτη που δηµοσίευσε σχετικά µε το πως το φαινόµενο της 

επίδρασης Lombard επηρεάζει την καταληπτή επικοινωνία µεταξύ των ατόµων σε συνθήκες 

θορύβου, κατέγραψε ευρήµατα για τη διάρκεια και τους διαµορφωτές F1 και F2 των 

φωνηέντων που συµφωνούν µε παλαιότερες έρευνες. Αναλυτικότερα, 32 προπτυχιακοί 

φοιτητές (οι έξι ήταν άντρες) και φοιτήτριες, όλοι οµιλητές της Αγγλικής γλώσσας, 

χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων και εξετάστηκαν σε τέσσερις συνθήκες ανάλογα µε 

το ποιος άκουγε κάθε φορά θόρυβο κατά την παραγωγή οµιλίας. Αυτές ήταν: α) χωρίς 

θόρυβο, β) και τα δύο άτοµα άκουγαν θόρυβο, γ) µόνο ο οµιλητής άκουγε θόρυβο, δ) µόνο 

ο ακροατής άκουγε θόρυβο. Τα αποτελέσµατα που αφορούσαν την διάρκεια των 

φωνηέντων υπέδειξαν ότι στη συνθήκη χωρίς θόρυβο, η διάρκεια των λέξεων που 

προφέρονταν ήταν µικρότερη συγκριτικά µε αυτή των συνθηκών «µόνο ο οµιλητής άκουγε 

θόρυβο» και «και τα δύο άτοµα άκουγαν θόρυβο». Όσον αφορά τους διαµορφωτές F1 και 
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F2 παρατηρήθηκε αύξηση στις συνθήκες θορύβου, οδηγώντας σε αλλαγή του φωνηεντικού 

χώρου όταν παραγόταν «η επίδραση Lombard». 

 

2.4 Κατανόηση οµιλίας σε συνθήκες θορύβου από ενήλικες και παιδιά µε και χωρίς 

ακουστική απώλεια 

Σύµφωνα µε την έρευνα των Neuman, Wroblewski, Hajicek και Rubinstein (2012), 

η κατανόηση της οµιλίας από παιδιά µε κοχλιακά εµφυτεύµατα µέσα στις σχολικές τάξεις, 

δυσχεραίνεται λόγω της αρνητικής επιρροής του θορύβου µέσα σε αυτές. Πιο 

συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι η ακουστική κατανόηση της οµιλίας από τα παιδιά αυτά 

µειωνόταν σηµαντικά σε συνθήκες θορύβου µε αντήχηση, έπειτα από µετρήσεις σε µια 

εικονική αίθουσα, συγκριτικά µε αυτά µε φυσιολογική ακοή. Στην συγκεκριµένη µελέτη, 

εξετάστηκαν 7 παιδιά µε Κ.Ε. και 18 µε φυσιολογική ακοή (οµάδα ελέγχου). Όλα τα παιδιά 

συµµετείχαν σε τρεις συνθήκες: α) χωρίς θόρυβο, β) µε θόρυβο, γ) µε θόρυβο και 

αντήχηση. Ενώ λοιπόν, η απόδοση της οµάδας ελέγχου στα τεστ κατανόησης της οµιλίας 

δεν επηρεαζόταν αρνητικά σε καµιά συνθήκη, οι συµµετέχοντες µε ακουστική απώλεια 

χρειάζονταν υψηλότερα επίπεδα αναλογίας ήχου-θορύβου (SNR) για να εξασφαλίσουν µια 

απόδοση της τάξης του 50% στην αναγνώριση της οµιλίας. 

Στην έρευνα των Loizou και Hazrati (2012), εξετάστηκε η επιρροή του συνδυασµού 

θορύβου και αντήχησης στην κατανόηση της οµιλίας ατόµων µε κοχλιακό εµφύτευµα και 

ποιο από τα δύο επηρέαζε περισσότερο αρνητικά την κατανόηση της οµιλίας. Οι 

συµµετέχοντες ήταν 11 ενήλικες µε Κ.Ε. και όλοι είχαν ως µητρική γλώσσα την 

Αµερικανική-Αγγλική. Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 64 έτη. Από τα αποτελέσµατα 

της έρευνας παρατηρήθηκε ότι η αντήχηση επηρέασε περισσότερο αρνητικά την κατανόηση 
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προτάσεων από τους συµµετέχοντες συγκριτικά µε τον απλό θόρυβο, τουλάχιστον για τα 

δύο επίπεδα αναλογίας ήχου-θορύβου. Ο συνδυασµός της αντήχησης και ηχοκάλυψης είχε 

ακόµα µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στην κατανόηση της οµιλίας από τα άτοµα µε Κ.Ε.  

 

2.5 Σκοπιµότητα και ερευνητικά ερωτήµατα 

Αφορµή για ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα, στάθηκε η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση βιβλίων και άρθρων, στα οποία παρατηρήθηκε ότι δεν έχει γίνει εκτενής 

έρευνα σε παιδιά ελληνικής καταγωγής µε κοχλιακά εµφυτεύµατα, η οποία να µελετά και 

να αναλύει τις ακουστικές παραµέτρους των φωνηέντων σε συνθήκες θορύβου.  

Λόγω του πολύ µικρού αριθµού δείγµατος και της οµοιογένειας των 

χαρακτηριστικών των παιδιών, ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν αρχικά, 

έπρεπε να αποκλειστούν καθώς δεν θα είχαν αξία να διερευνηθούν αναλυτικότερα, όπως η 

διερεύνηση της σχέσης της χρονολογικής ηλικίας µε τα αποτελέσµατα των ακουστικών 

παραµέτρων των παιδιών µε ΚΕ και η διερεύνηση της σχέσης της ακουστικής ηλικίας 

(διάρκεια χρήσης κοχλιακού εµφυτεύµατος) µε τα αποτελέσµατα των ακουστικών 

παραµέτρων των παιδιών µε ΚΕ. 

 

Για αυτό το λόγο, τέθηκαν τελικά οι παρακάτω στόχοι: 

1. Η διερεύνηση της επιρροής θορύβου στις ακουστικές παραµέτρους (διαµορφωτές F1 

και F2, ύψος και διάρκεια) των φωνηέντων.  

2. Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων των ακουστικών παραµέτρων των παιδιών µε ΚΕ 

και των παιδιών µε φυσιολογική ακοή µε ευρήµατα άλλων ερευνών. 
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3. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων των διαµορφωτών F1 και F2 των παιδιών µε ΚΕ µε 

αυτά των παιδιών µε φυσιολογική ακοή, όπως έχουν οριστεί από Sfakianaki (2002), 

στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

3. Μεθοδολογία 

3.1 Δείγµα 

Στην έρευνα συµµετείχαν 4 προγλωσσικά κωφά παιδιά από 8 έως 10 ετών (Μ.Ο. 

ηλικίας 8;9), τρία (3) κορίτσια και ένα (1) αγόρι, τα οποία φορούσαν κοχλιακό εµφύτευµα. 

Τα κοχλιακά εµφυτεύµατα τοποθετήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου 

Κοχλιακών Εµφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστηµιακής ΩΡΛ Κλινικής του νοσοκοµείου 

ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά ήταν ελληνικής καταγωγής και για την συµµετοχή 

τους στην έρευνα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να µην προέρχονται από δίγλωσσο 

περιβάλλον. Τέλος, αναφέρεται ότι κανένα από τα παιδιά του δείγµατος δεν είχε κάποια 

άλλη αναπηρία πέρα από την ακουστική. Πριν την συµµετοχή τους στην συγκεκριµένη 

ερευνητική διαδικασία, τα παιδιά εξετάστηκαν στο τεστ νοηµοσύνης RAVEN και στο τεστ 

Δεκτικής Κατανόησης. Συνοψίζοντας, τα παιδιά µε ΚΕ έπρεπε να πληρούν τα εξής 

κριτήρια: 

1) Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα λόγου και οµιλίας. 

2) Δεν πρέπει να έχουν κάποια άλλη αισθητηριακή αναπηρία ή νοητική υστέρηση. 

3) Η µητρική τους γλώσσα πρέπει να είναι η ελληνική και τρόπος επικοινωνίας τους να 

επιτυγχάνεται µέσω αυτής 
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3.1.1 Πίνακες δηµογραφικών στοιχείων 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα δηµογραφικά στοιχεία των παιδιών που πήραν 

µέρος στην έρευνα. 

Συµµετέχων Φύλο Επικοινωνία 
Ηµερ/νία 
γέννησης Ηλικία 

Ηλικία 
σε 
µήνες 

Ηµερ/νία 
εµφύτευσης 

Ακουστική 
ηλικία 

Ακουστική 
ηλικία σε 
µήνες 

ID_01 Άρρεν Προφορική  2/22/07 10;3 123 3/4/10 7;3 87 
ID_02 Θήλυ Προφορική 11/16/07 9;6 114 4/24/09 8;1 97 
ID_04 Θήλυ Προφορική 10/13/09 7;7 91 11/28/11 5;5 65 
ID_05 Θήλυ Προφορική 1/11/09 8;4 100 12/9/11 5;5 65 

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές µε το είδος του κοχλιακού 

εµφυτεύµατος των παιδιών και αν γινόταν χρήση ακουστικού βαρηκοΐας πριν την 

τοποθέτηση του κοχλιακού. 

 

3.2 Ερευνητικό Υλικό  

Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε συγκεκριµένος εξοπλισµός, καθώς και το 

παρακάτω εργαλείο: 

• Το πρόγραµµα ακουστικής ανάλυσης και επεξεργασίας της οµιλίας Praat. Πρόκειται 

για ένα εργαλείο ανάλυσης και επεξεργασίας ηχητικών αρχείων το οποίο διατίθεται 

στο διαδίκτυο. 

Εξοπλισµός  

• Κάρτα ήχου µε σύνδεση USB 

Συµµετέχων Κατασκευαστής Είδος ΚΕ 
Χρήση ακουστικών πριν την τοποθέτηση 
ΚΕ 

ID_01  Cochlear Freedom Ναι και στα δύο αυτιά 
ID_02 Cochlear Freedom Όχι 
ID_04 Cochlear C5 Ναι και στα δύο αυτιά 
ID_05 Cochlear Freedom Ναι και στα δύο αυτιά 
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• Ηχείο 

• Μικρόφωνο 

• Ηχόµετρο 

• Καλώδιο σύνδεσης της κάρτας ήχου µε τον επεξεργαστή του ΚΕ του παιδιού (CI 

line). 

3.2.1 Γλωσσικό Υλικό 

Το γλωσσικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε, αποτελούνταν από πέντε (5) λέξεις, οι 

οποίες περιείχαν όλα τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας. Οι λέξεις αυτές ήταν: /peta/, 

/pata/, /pote/, /pita/, /puse/. Το πρόγραµµα που επιλέχθηκε για την παρουσίαση των λέξεων 

στα παιδιά ήταν το PowerPoint και κάθε λέξη συνοδευόταν από µια εικόνα σχετική µε τη 

σηµασία της λέξης (για παράδειγµα, η λέξη στην διαφάνεια µε την λέξη «πίτα», υπήρχε η 

εικόνα µιας πίτας). Η σειρά µε την οποία διαβάζονταν οι λέξεις στο tablet της ερευνήτριας, 

ήταν τυχαιοποιηµένη. 

3.2.2 Ονοµατοποίηση αρχείων ήχου και συµµετεχόντων έρευνας 

Όλα τα αρχεία ήχου έχουν µπροστά το ID και έπειτα ακολουθεί ο αριθµός που 

υποδηλώνει τη σειρά µε την οποία εξετάστηκαν τα άτοµα στο πρωτόκολλο της έρευνας. Για 

παράδειγµα, το ID_02 φανερώνει ότι το παιδί αυτό ήταν το δεύτερο στη σειρά που 

εξετάστηκε. Στη συνέχεια της ονοµατοποίησης εµφανίζονται τα γράµµατα που δείχνουν 

ποια είναι η συνθήκη στην οποία διεξήχθη το τεστ. Υπάρχουν τρεις συνθήκες. Το A 

υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει καθόλου θόρυβος, το B ότι υπάρχει θόρυβος, ο οποίος είναι 

καταγεγραµµένος σε ένα αρχείο ήχου τύπου .wav και παρέχεται στο παιδί µε τη βοήθεια 

ενός καλωδίου που συνδέεται στον επεξεργαστή του ΚΕ µέσω της κάρτα ήχου και το C ότι 

υπάρχει θόρυβος και αντήχηση που παρέχεται στο παιδί µε τον ίδιο τρόπο (π.χ. ID_03_C). 
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Ακολουθούν τα γράµµατα R ή L ανάλογα µε το ποιο είναι το αυτί στο οποίο υπάρχει το ΚΕ 

(R για Right, δηλαδή και L για Left, δηλαδή αριστερό) µε έναν αριθµό από το 1 έως το 4 

(δείχνουν ποιο σετ φωνηέντων χρησιµοποιήθηκε), ο αριθµός της σειράς της λέξης και τέλος 

η λέξη που προφέρεται. Ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα ονοµατοποίησης ενός αρχείου 

ήχου είναι: ID_03_A_R3_25_pata. Η συγκεκριµένη ονοµατοποίηση χρησιµοποιήθηκε 

επίσης και στο αρχείο excel όπου καταγράφηκαν συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσµατα της 

ακουστικής ανάλυσης που προέκυψαν από το Praat. 

3.2.3 Κατάτµηση φωνηέντων στο Praat 
 

Για την κατάτµηση των φωνηέντων, αρχικά, τοποθετείται ο κέρσορας του 

υπολογιστή στην έναρξη του πρώτου «ξεκάθαρου» φωνητικού παλµού του φωνήεντος 

(vowel onset). Έπειτα µαρκάρεται αυτή η περιοχή και τίθεται ως όριο έναρξης του 

φωνήεντος. Ως όριο λήξης του φωνήνετος αυτού (vowel offset), η τοποθέτηση του κέρσορα 

επιτυγχάνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια: 1. Πτώση του διαµορφωτή F1, 2. Offset του 

πρώτου φωνητικού κύκλου που έχει το µισό µέγεθος στο εύρος ταλάντωσης από τον 

προηγούµενο, 3. Αλλαγές στο πλάτος ταλάντωσης της κυµατοµορφής και 4. Offset του F2. 

Επισηµαίνεται ότι οι µετρήσεις έγιναν στο τονισµένο φωνήεν της πρώτης συλλαβής των 

λέξεων.  
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Στα αρχεία µε την επέκταση .TextGrid υπάρχει ένα point tier που δείχνει το 

midpoint time του φωνήεντος και βρίσκεται κάτω ακριβώς από την επιγραφή του 

φωνήεντος. Σε αυτά τα αρχεία, η τοποθέτηση του κέρσορα έγινε µε το χέρι και δεν 

χρησιµοποιήθηκε κάποιος αλγόριθµος για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η παραπάνω παράµετρος που υπολογίζεται αρχικά από το 

Praat στρογγυλοποιήθηκε στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο προκειµένου να τοποθετηθεί ο 

κέρσορας. Για παράδειγµα, αν το Praat εξήγαγε το αποτέλεσµα  0.152776 ως midpoint time 

του φωνήεντος, τότε ο αριθµός αυτός γινόταν 0.1528 και σε αυτό το σηµείο του τρίτου tier 

τοποθετούνταν ο κέρσορας. Για τις µετρήσεις των διαµορφωτών F1/F2, της διάρκειας των 

και του ύψους των φωνηέντων που εξετάστηκαν, χρησιµοποιήθηκαν οι προεπιλεγµένες 

παράµετροι του Praat. 

 

3.3 Διαδικασία 

Η πειραµατική διαδικασία πραγµατώθηκε στο Κέντρο Κοχλιακών Εµφυτεύσεων του 

Γενικού Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και συγκεκριµένα στο 

ακοολογικό εργαστήριο του νοσοκοµείου. Για τη διεξαγωγή της παραχωρήθηκε από το 

Κέντρο Κοχλιακών Εµφυτεύσεων ένα δωµάτιο µε ηχοµόνωση για την εύρυθµη και 

ανεµπόδιστη από θορύβους εκτέλεση του πειράµατος.  

Πριν την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας, οι γονείς των παιδιών µε προβλήµατα 

ακοής έπρεπε να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο θα µας κατατόπιζε σχετικά 

µε το ιατρικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Επίσης, ήταν απαραίτητη η προσκόµιση των 

ακοογραµµάτων τους και των γραπτών συγκαταθέσεων από τους γονείς. Στη συνέχεια, τα 

παιδιά ακολουθούσαν την ερευνήτρια στο ηχοµονωµένο δωµάτιο ώστε να ξεκινήσουν την 
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πειραµατική καταγραφή της οµιλίας τους. Αναφέρεται ότι η ερευνήτρια έπρεπε να 

προνοήσει για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού πριν την είσοδο 

των παιδιών στο χώρο διεξαγωγής της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, πριν από τη σύνδεση 

του ηχείου µε την κάρτα ήχου, η ένταση του υπολογιστή και του προγράµµατος Audacity 

που χρησιµοποιείται για την παραγωγή του ακουστικού υλικού, τοποθετείται στο τέρµα. 

Κατόπιν, ένα αρχείο ήχου που έχει ονοµαστεί “01_loudspeaker calibration 1k tone.wav” 

παίζεται στον υπολογιστή (Audacity > Transport > loop play ή shift + space για να 

ακούγεται το αρχείο ήχου συνεχόµενα) µε σκοπό την βαθµονόµηση του ηχείου σε 

συγκεκριµένη ένταση. Έγινε µέτρηση της έντασης του ήχου µε το ηχόµετρο, 1 µέτρο 

µακριά από το ηχείο (δηλαδή εκεί που κάθεται το παιδί) και προσαρµόστηκε η κάρτα ήχου 

µέχρι να φτάσει τα 63 dB HL, όπου είναι και η επιθυµητή ένταση. Μόλις πετύχουµε την 

επιθυµητή ένταση δεν πειράζουµε το ρυθµιστή έντασης. 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται µόνο µια φορά κατά τη διάρκεια της ηµέρας και δεν 

χρειάζεται να επαναληφθεί για κάθε παιδί ξεχωριστά. Έπειτα, ακολουθεί σύνδεση του 

καλωδίου (CI line) που τοποθετείται στον επεξεργαστή του ΚΕ µε την κάρτα ήχου (Channel 

1). Βάζουµε την ένταση του Ch 1 στο ελάχιστο για να αποφύγουµε την απότοµη αυξηµένη 

ένταση ήχου που µπορεί να ταράξει το παιδί. Ρυθµίζεται η ένταση µόνο του Ch 1 και όχι 

του Ch 2. 

Αφού τελειοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, αρχίζει η ερευνητική εφαρµογή µε τη 

συµµετοχή των παιδιών µε ΚΕ. Το κάθε παιδί πρέπει να καθίσει σε µια καρέκλα, στη θέση 

Χ, η οποία έχει οριστεί  1 µέτρο µακριά από το ηχείο και το αυτί του παιδιού. Στη συνέχεια, 

συνδέουµε το καλώδιο που τοποθετήσαµε πριν στην κάρτα ήχου, στον επεξεργαστή του 

ΚΕ. Για να ελέγξουµε αν ο επεξεργαστής έχει συνδεθεί µε την κάρτα ήχου, παίζουµε το 
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αρχείο ήχου: “02_sleep away.wav”  χρησιµοποιώντας πάλι το λογισµικό Audacity και 

δυναµώνουµε σταδιακά την  ένταση µέχρι να µας επιβεβαιώσει το παιδί ότι ακούει το 

τραγούδι. Μόλις ελεγχθεί η σύνδεση, δίνουµε τις εξής οδηγίες στο παιδί. «Θα ακούσεις δύο 

θορύβους (µιµούµαστε τους ήχους). Ποιος από τους δύο είναι πιο δυνατός»; Παραπάνω 

οδηγίες δίνονται και αργότερα, όταν δείχνουµε στο παιδί ένα σχήµα που απεικονίζονται οι 

δυο θόρυβοι (Βλ. Σχήµα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Για να επιτευχθεί η αντιληπτική βαθµονόµηση των παιδιών, παίζουµε στον 

υπολογιστή το αρχείο ήχου: “03_perceptual calibration noise_stereo.wav” χρησιµοποιώντας 

το λογισµικό Audacity (Βλ. Σχήµα 1). Σιγά σιγά ανεβάζουµε την ένταση στο Ch 1 µέχρι το 

παιδί να µας πει ότι οι δύο θόρυβοι ακούγονται το ίδιο.  

Αφού οριστεί και η αντιληπτική βαθµονόµηση, πρέπει να επιλέξουµε το κατάλληλο 

αρχείο ήχου µε τον θόρυβο που θα ακούει το παιδί κατά τη διάρκεια της παραγωγής των 

φωνηέντων (2η και 3η συνθήκη). Αυτό επιτυγχάνεται, µετρώντας τις διαστάσεις της 

κεφαλής: C (upper circumference-άνω περιφέρεια κεφαλής), D (depth-βάθος), W (width-

πλάτος), όπως στις εικόνες (Βλ. Σχήµα 2), χρησιµοποιώντας µέτρο για το πλάτος και 

Σχήµα 1 
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µεζούρα για τις άλλες δύο διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές καταγράφονται σε ένα φύλλο 

Excel, το οποίο αυτοµατοποιηµένα εµφανίζει το κατάλληλο αρχείο ήχου. 

 

 

 

 

 

Συµπληρώνουµε µόνο τα κελιά µε κίτρινο χρώµα  στο αρχείο: «Subject Info 

Sheet.xls» για να βρούµε ποια είναι τα κατάλληλα αρχεία ήχου από το φάκελο «auditory 

stimuli» που θα παίξουµε στις δύο συνθήκες θορύβου (B και C). Τα αρχεία ήχου που 

εµφανίζονται στα κελιά µε το πράσινο χρώµα αντιστοιχούν στις διαστάσεις της κεφαλής 

του κάθε παιδιού (Βλ. Σχήµα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2 

Σχήµα 3 
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Μόλις επιτευχθεί η αντιληπτική βαθµονόµηση, ξέρουµε ότι όλα τα αρχεία ήχου θα 

παίζουν στην ένταση που θέλουµε (63 dB SPL) στον επεξεργαστή του παιδιού. Εδώ 

αποσυνδέουµε το καλώδιο που ήταν συνδεδεµένο µε το ηχείο (Ch 2). Συνδέουµε το 

µικρόφωνο για την καταγραφή της παραγωγής στην κάρτα ήχου. 

Μετέπειτα, παροτρύνουµε το παιδί να καθίσει άνετα στην καρέκλα και να 

ακουµπάει καλά την πλάτη του πίσω στο κάθισµα. Το ενηµερώνουµε πριν την έναρξη του 

πειράµατος για το τί θα πρέπει να κάνει και προχωρούµε στην παρουσίαση του PowerPoint 

που περιέχει τις λέξεις που θα εκφωνήσει. Κάνουµε µερικές δοκιµές πριν αρχίσουµε την 

καταγραφή. 

Στη συνέχεια, αρχίζουµε από την πρώτη συνθήκη, χωρίς θόρυβο (Condition A – 

Quiet). Καταγράφουµε την παραγωγή των φωνηέντων µε το µικρόφωνο χρησιµοποιώντας 

το λογισµικό που µας εξυπηρετεί (στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν το 

WavePad για την καταγραφή της οµιλίας και το Audacity για την παραγωγή των αρχείων 

ήχων σε συνεχόµενη ροή). 

Όταν ξεκινήσουµε την καταγραφή, πρώτα προφέρουµε εµείς τις λέξεις και µετά το 

παιδί. Είναι σηµαντικό να δείξουµε στο παιδί ότι πρέπει να περιµένει λίγο πριν προφέρει τις 

λέξεις µετά από εµάς. Για αυτό το σκοπό, µπορούµε να κρατάµε ένα µολύβι/στυλό κοντά 

στο στόµα µας, σαν µικρόφωνο και όταν θέλουµε να προφέρει το παιδί το τοποθετούµε 

κοντά στο δικό του στόµα. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την παραγωγή του 

ερευνητή µέχρι την παραγωγή του παιδιού είναι τουλάχιστον 1000 ms. Έτσι αποφεύγουµε 

την πιθανή µιµητική παραγωγή των φωνηέντων. Μετά από την πρώτη συνθήκη 

συνεχίζουµε στη δεύτερη όπου θα πρέπει να παίξουµε στο Audacity τα αρχεία ήχου µε 
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βάση τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στα πράσινα κελιά του αρχείου «Subject Info 

Sheet.xls». Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την τρίτη συνθήκη θορύβου. Τέλος, 

επισηµαίνεται ότι όλα τα αρχεία ήχου επεξεργάστηκαν εκ των προτέρων για να 

εξοικονοµηθεί χρόνος και να αποφευχθεί το στρες που µπορεί να προκύψει κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. 

 

3.3.1 Επεξεργασία δεδοµένων 

Η ανάλυση των φωνηέντων έγινε ως εξής: 

1. Πρώτα αποµονώθηκαν οι λέξεις που πρόφεραν τα παιδιά από το αρχικό αρχείο 

ήχου της καταγραφής οµιλίας τους. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µέσω του Audacity 

επιλέγοντας µε τον κέρσορα τη λέξη που θέλουµε και αποθηκεύοντάς την 

χωριστά σαν ένα µεµονωµένο αρχείο ήχου είτε µέσω του Praat µε τον ίδιο 

τρόπο. Πρώτα θα πρέπει να βγαίνουν 50 αρχεία ήχου για κάθε συνθήκη θορύβου 

(οι συνθήκες είναι 3 άρα 150 αρχεία ήχου συνολικά). 
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2. Μετά, τα αρχεία αυτά τοποθετήθηκαν στο Praat  

3. Δηµιουργήθηκαν TextGrids όπως στο παράδειγµα. 

4. Αφού δηµιουργήθηκε και ένα αρχείο TextGrid κάτω από το αρχικό αρχείο ήχου, 

επιλέχθηκαν και τα δύο µαζί έτσι ώστε να εµφανιστεί σε ένα νέο παράθυρο στο 

Praat η κυµατοµορφή του αρχείου ήχου, πατώντας το View & Edit. 

5. Στη συνέχεια, αποµονώθηκε µόνο το φωνήεν (βλ. Κεφ. 3.3.2 «Κατάτµηση 

φωνηέντων στο Praat»). 

6. Για την εξαγωγή των επιθυµητών παραµέτρων (στην προκειµένη περίπτωση: F1, 

F2, Midpoint time, Pitch). 

7. Τα δεδοµένα εµφανίζονται σε αρχείο µε µορφή .txt όπου έπειτα ήταν δυνατόν να 

τα αντιγραφούν και να τα επικολληθούν σε αρχείο excel. 
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Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των δεδοµένων που προέκυψαν από το εργαλείο 

Praat πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του προγράµµατος SPSS και συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση Friedman One-Way Anova (within group analysis). 

3.3.2 Αξιοπιστία 

Έγιναν ανεξάρτητες επαναληπτικές µετρήσεις από άλλο ερευνητή σε ποσοστό 15% του 

δείγµατος και υπολογίστηκε ο βαθµός συσχέτισης των µετρήσεων µέσω του Pearson r. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας της µέτρησης του F1 στο µέσο του φωνήεντος ήταν 0,89 και ο δείκτης 

αξιοπιστίας της µέτρησης του F2 στο µέσο του φωνήεντος ήταν 0,80. Oι δείκτες 

αξιοπιστίας των µετρήσεων µεταξύ των δύο ερευνητών για το φωνητικό ύψος στο µέσο του 

φωνήεντος και για τη διάρκεια του φωνήεντος ήταν 1.00 και στις δύο περιπτώσεις. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4. Αποτελέσµατα 

4.1 Περιγραφικά στοιχεία για το ύψος φωνής 

      N    Ελάχιστο    Μέγιστο  Μέσος όρος 

 Τυπική    

Απόκλιση 

Ύψος_[a]_ΣA 4 207.81 399.80 292.23 79.74 

Ύψος_[a]_ΣΒ 4 213.75 337.50 290.83 56.46 

Ύψος_[a]_ΣΓ 4 224.49 405.016 305.69 75.98 

Ύψος_[ε]_ΣA 4 208.94 414.99 304.63 87.46 

Ύψος_[ε]_ΣΒ 4 218.80 342.29 298.16 57.94 

Ύψος_[ε]_ΣΓ 4 226.19 387.83 305.06 68.36 

Ύψος_[i]_ΣA 4 222.34 433.35 323.29 87.85 

Ύψος_[i]_ΣΒ 4 229.59 371.82 320.69 62.84 
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Ύψος_[i]_ΣΓ 4 239.89 442.89 341.70 86.70 

Ύψος_[ο]_ΣA 4 210.20 417.97 306.52 87.87 

Ύψος_[ο]_ΣΒ 4 217.62 359.78 304.99 64.08 

Ύψος_[ο]_ΣΓ 4 228.15 404.15 323.026 79.59 

Ύψος_[u]_ΣA 4 224.16 435.66 327.03 86.74 

Ύψος_[u]_ΣΒ 4 228.43 374.17 319.33 63.22 

Ύψος_[u]_ΣΓ 4 245.74 449.63 336.23 84.49 

Valid N 

(listwise) 

4 
    

 

Με βάση το µέσο όρο του ύψους φωνής όσον αφορά το φωνήεν [a] διαπιστώνουµε 

ότι είναι υψηλότερο στην τρίτη συνθήκη συγκριτικά µε την πρώτη και τη δεύτερη. Το ίδιο 

αποτέλεσµα παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα φωνήεντα [ε], [i], [o], [u]. 

 

4.1.2 Περιγραφικά στοιχεία για τον διαµορφωτή F1 

      N 

            

Ελάχιστο Μέγιστο  Μέσος όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

F1_[a]_ΣA 4 916.60 1100.50 1019.99 78.53 

F1_[a]_ΣΒ 4 679.94 1161.30 990.20 212.30 

F1_[a]_ΣΓ 4 804.20 1202.90 1013.32 182.30 

F1_[ε]_ΣA 4 594.63 906.30 800.16 145.78 

F1_[ε]_ΣΒ 4 584.22 937.00 801.17 151.93 

F1_[ε]_ΣΓ 4 631.46 993.80 836.04 161.70 

F1_[i]_ΣA 4 404.89 623.67 533.31 95.69 

 F1_[i]_ΣΒ 4 409.12 680.40 549.74 139.93 

F1_[i]_ΣΓ 4 365.54 680.30 534.44 131.58 

F1_[ο]_ΣA 4 540.83 897.90 766.97 156.05 

F1_[ο]_ΣΒ 4 475.85 830.20 731.72 171.36 

F1_[ο]_ΣΓ 4 571.33 931.30 811.96 163.79 
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F1_[u]_ΣA 4 419.07 694.53 551.80 125.18 

F1_[u]_ΣΒ 4 398.79 737.28 534.64 151.40 

F1_[u]_ΣΓ 4 366.91 677.87 512.02 127.53 

Valid N 

(listwise) 

4 
    

 

Αναφορικά µε το φωνήεν [a], ο µέσος όρος είναι υψηλότερος στην πρώτη συνθήκη, 

ενώ χαµηλότερος είναι στην δεύτερη.  Στο φωνήεν [u], παρατηρείται πάλι υψηλότερη τιµή 

για την πρώτη συνθήκη, αλλά η µικρότερη είναι στην τρίτη και όχι στην δεύτερη. Το 

ακριβώς αντίθετο συµβαίνει για το φωνήεν [ε], ενώ στο [i] µεγαλύτερη τιµή παρατηρείται 

στην δεύτερη συνθήκη και µικρότερη στην πρώτη. Όσον αφορά το φωνήεν [o], ο µέσος 

όρος είναι υψηλότερος στην τρίτη συνθήκη και χαµηλότερος στην δεύτερη.  

 

4.1.3 Περιγραφικά στοιχεία για τον διαµορφωτή F2 

       N      Ελάχιστο      Μέγιστο    Μέσος όρος 

Τυπική   

Απόκλιση 

F2_[a]_ΣA 4 1464.90 1808.37 1588.52 154.26 

F2_[a]_ΣΒ 4 1443.20 1835.92 1614.25 170.51 

F2_[a]_ΣΓ 4 1420.38 1839.66 1624.36 171.30 

F2_[ε]_ΣA 4 1378.00 2272.34 1900.86 426.84 

F2_[ε]_ΣΒ 4 1671.50 2254.57 1976.94 272.49 

F2_[ε]_ΣΓ 4 1699.50 2211.41 1991.45 248.22 

F2_[i]_ΣA 4 1854.40 2851.05 2294.18 505.88 

F2_[i]_ΣΒ 4 1700.20 2754.00 2249.76 578.19 

F2_[i]_ΣΓ 4 1610.10 2751.59 2311.08 500.17 

F2_[ο]_ΣA 4 1107.78 1508.30 1308.84 166.17 

F2_[ο]_ΣΒ 4 1104.17 1427.60 1327.40 150.98 

F2_[ο]_ΣΓ 4 1080.63 1452.90 1311.75 160.81 
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F2_[u]_ΣA 4 1036.70 1318.15 1181.03 115.20 

F2_[u]_ΣΒ 4 825.72 1217.37 1090.14 179.69 

F2_[u]_ΣΓ 4 904.20 1359.97 1186.29 196.39 

Valid N 

(listwise) 

4 
    

 

 Στο φωνήεν «α», φαίνεται ότι ο µέσος διαµορφωτής είναι υψηλότερος στην τρίτη 

συνθήκη, ενώ παρουσιάζεται χαµηλότερος στην πρώτη. Το ίδιο υφίσταται και στο φωνήεν 

[ε]. Γενικότερα, σηµειώθηκαν υψηλότερες τιµές στην τρίτη συνθήκη για όλα τα φωνήεντα 

εκτός από το [ο], όπου µεγαλύτερη ήταν η τιµή στην δεύτερη συνθήκη θορύβου. Όπως 

όµως και για τον διαµορφωτή F2, οι τιµές αυτές είχαν ελάχιστες αποκλίσεις µεταξύ τους.  

 

4.1.4 Περιγραφικά στοιχεία για τη διάρκεια 

 

       N 

        

Ελάχιστο       Μέγιστο    Μέσος όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Διάρκεια_[a]_ΣA 4 .16 .19 .17 .014071247 

Διάρκεια_[a]_ΣΒ 4 .13 .19 .16 .025013330 

Διάρκεια_[a]_ΣΓ 4 .11 .18 .16 .031063108 

Διάρκεια_[ε]_ΣA 4 .14 .18 .15 .020402206 

Διάρκεια_[ε]_ΣΒ 4 .13 .16 .14 .013527749 

Διάρκεια_[ε]_ΣΓ 4 .10 .18 .15 .033974255 

Διάρκεια_[i]_ΣA 4 .11 .14 .12 .014885675 

Διάρκεια_[i]_ΣΒ 4 .10 .14 .12 .016753109 

Διάρκεια_[i]_ΣΓ 4 .09 .16 .13 .031521157 

Διάρκεια_[ο]_ΣA 4 .15 .21 .18 .025212431 

Διάρκεια_[ο]_ΣΒ 4 .13 .20 .17 .029814706 

Διάρκεια_[ο]_ΣΓ 4 .12 .20 .18 .036851052 
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Διάρκεια_[u]_ΣA 4 .13 .19 .16 .026973753 

Διάρκεια_[u]_ΣΒ 4 .13 .21 .17 .039682070 

Διάρκεια_[u]_ΣΓ 4 .12 .23 .18 .046521500 

Valid N  

(listwise) 

4 
    

 

 Από τον παραπάνω πίνακα αντιλαµβανόµαστε ότι όπως και στα άλλα ακουστικά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους µέσους 

όρους ανά συνθήκη. Δηλαδή για το φωνήεν [a], η µεγαλύτερη τιµή είναι στη συνθήκη χωρίς 

θόρυβο (Μ.Ο. = 0.174), ενώ η µικρότερη στην δεύτερη συνθήκη (Μ.Ο = 0.160). Το ίδιο 

ισχύει και για τα φωνήεντα [ε] και [ο], ενώ για τα φωνήεντα [i] και [u] µεγαλύτερος µέσος 

όρος εµφανίζεται στην τρίτη συθήκη και µικρότερος στην δεύτερη για το [i] και στην πρώτη 

για το [u] αντίστοιχα. 

 

4.2 Στατιστικά αποτελέσµατα 

Πίνακας 5: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [a] για την ακουστική παράµετρο F1 

 
 

 Μέση κατάταξη 
F1_[a] _ΣA 2.00 
F1_[a]_ ΣB 1.80 
F1_[a]_ΣΓ 2.20 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 5 
Chi-Square .500 
df 2 
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Asymp. Sig. .779 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 6: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [a] για την ακουστική παράµετρο F2 

 
 Μέση κατάταξη 
F2_[a]_ΣA 1.50 
F2_[a]_ΣB 2.25 
F2_[a]_ΣΓ 2.25 

 

 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 1.500 
df 2 
Asymp. Sig. .472 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 7: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [a] για την ακουστική παράµετρο «Ύψος» 

 
 Μέση κατάταξη 
Ύψος_[a]_ΣA 1.25 
Ύψος_[a]_ΣΒ 2.25 
Ύψος_[a]_ΣΓ 2.50 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 3.500 
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df 2 
Asymp. Sig. .174 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 8: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [a] για την ακουστική παράµετρο 

«Διάρκεια» 

 Μέση κατάταξη 
Διάρκεια_[a]_ΣA 2.63 
Διάρκεια_[a]_ΣB 1.63 
Διάρκεια_[a]_ΣΓ 1.75 

 

 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 2.533 
df 2 
Asymp. Sig. .282 
 
a. Friedman Test 
 

 

 

Πίνακας 9: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [ε] για την ακουστική παράµετρο F1 

 
 Μέση κατάταξη 
F1_[ε]_ΣA 1.80 
F1_[ε]_ΣB 1.80 
F1_[ε]_ΣΓ 2.40 
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Στατιστικά αποτελέσµατα 
N 5 
Chi-Square 1.500 
df 2 
Asymp. Sig. .472 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 10: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [ε] για την ακουστική παράµετρο F2 

 

 
 Μέση κατάταξη 
F2_[ε]_ΣA 2.00 
F2_[ε]_ΣB 1.75 
F2_[ε]_ΣΓ 2.25 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square .500 
df 2 
Asymp. Sig. .779 
 
a. Friedman Test 
 

 

 

Πίνακας 11: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [ε] για την ακουστική παράµετρο «Ύψος» 

 
 Μέση κατάταξη 
Ύψος_[ε]_ΣA 1.50 
Ύψος_[ε]_ΣΒ 2.25 
Ύψος_[ε]_ΣΓ 2.25 
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Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 1.500 
df 2 
Asymp. Sig. .472 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 12: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [ε] για την ακουστική παράµετρο 

«Διάρκεια» 

 
 Μέση κατάταξη 
Διάρκεια_[ε]_ΣA 2.38 
Διάρκεια_[ε]_ΣB 1.75 
Διάρκεια_[ε]_ΣΓ 1.88 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square .933 
df 2 
Asymp. Sig. .627 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 13: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [i] για την ακουστική παράµετρο F1 

 
 Μέση κατάταξη 
F1_[i]_ΣA 2.00 
F1_[i]_ΣB 2.40 
F1_[i]_ΣΓ 1.60 
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Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 5 
Chi-Square 2.000 
df 2 
Asymp. Sig. .368 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 14: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [i] για την ακουστική παράµετρο F2 

 

 
 Μέση κατάταξη 
F2_[i]_ΣA 2.50 
F2_[i]_ΣB 2.00 
F2_[i]_ΣΓ 1.50 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 2.000 
df 2 
Asymp. Sig. .368 
 
a. Friedman Test 
 

 

 

Πίνακας 15: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [i] για την ακουστική παράµετρο «Ύψος» 

 
 Μέση κατάταξη 
Ύψος_[i]_ΣA 1.25 
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Ύψος_[i]_ΣΒ 2.00 
Ύψος_[i]_ΣΓ 2.75 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 4.500 
df 2 
Asymp. Sig. .105 
 
a. Friedman Test 

 

 
 

Πίνακας 16: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [i] για την ακουστική παράµετρο 

«Διάρκεια» 

 
 Μέση κατάταξη 
Διάρκεια_[i]_ΣA 2.38 
Διάρκεια_[i]_ΣB 1.25 
Διάρκεια_[i]_ΣΓ 2.38 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 3.600 
df 2 
Asymp. Sig. .165 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 17: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [o] για την ακουστική παράµετρο F1 
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 Μέση κατάταξη 
F1_[o]_ΣA 1.80 
F1_[o]_ΣΒ 1.60 
F1_[o]_ΣΓ 2.60 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 5 
Chi-Square 3.500 
df 2 
Asymp. Sig. .174 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 18: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [o] για την ακουστική παράµετρο F2 

 
 Μέση κατάταξη 
F2_[ο]_ΣA 2.00 
F2_[ο]_ΣB 2.25 
F2_[ο]_ΣΓ 1.75 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square .500 
df 2 
Asymp. Sig. .779 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 19: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [ο] για την ακουστική παράµετρο «Ύψος» 
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 Μέση κατάταξη 
Ύψος_[ο]_ΣA 1.50 
Ύψος_[ο]_ΣΒ 2.00 
Ύψος_[ο]_ΣΓ 2.50 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 2.000 
df 2 
Asymp. Sig. .368 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 20: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [o] για την ακουστική παράµετρο 

«Διάρκεια» 

 
 Μέση κατάταξη 
Διάρκεια_[ο]_ΣA 2.50 
Διάρκεια_[ο]_ΣB 1.25 
Διάρκεια_[ο]_ΣΓ 2.25 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 3.500 
df 2 
Asymp. Sig. .174 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 21: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [u] για την ακουστική παράµετρο F1 
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 Μέση κατάταξη 
F1_[u]_ΣA 2.20 
F1_[u]_ΣB 2.20 
F1_[u]_ΣΓ 1.60 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 5 
Chi-Square 1.500 
df 2 
Asymp. Sig. .472 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 22: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [u] για την ακουστική παράµετρο F2 

 
 Μέση κατάταξη 
F2_[u]_ΣA 1.75 
F2_[u]_ΣB 1.50 
F2_[u]_ΣΓ 2.75 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 3.500 
df 2 
Asymp. Sig. .174 
 
a. Friedman Test 
 

 

Πίνακας 23: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [u] για την ακουστική παράµετρο «Ύψος» 

 
 Μέση κατάταξη 
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Ύψος_[u]_ΣA 1.75 
Ύψος_[u]_ΣΒ 1.75 
Ύψος_[u]_ΣΓ 2.50 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square 1.500 
df 2 
Asymp. Sig. .472 
 
a. Friedman Test 
 

Πίνακας 24: Σχέση συνθήκης µε το φωνήεν [u] για την ακουστική παράµετρο 

«Διάρκεια» 

 
 Μέση κατάταξη 
Διάρκεια_[u]_ΣA 2.00 
Διάρκεια_[u]_ΣB 2.00 
Διάρκεια_[u]_ΣΓ 2.00 

 

 
Στατιστικά αποτελέσµατα 

N 4 
Chi-Square .000 
df 2 
Asymp. Sig. 1.000 
a. Friedman Test 
 
 
 

4.3 Γραφήµατα σύγκρισης αποτελεσµάτων τιµών F1/F2 της παρούσας έρευνας µε τις 

τιµές F1/F2 παιδιών µε φυσιολογική ακοή (όπως προέκυψαν από Sfakianaki, 2002) στη 

συνθήκη χωρίς θόρυβο 
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 Παρακάτω πραγµατώνεται µε τη µορφή γραφηµάτων η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων των τιµών των διαµορφωτών F1/F2 της παρούσας έρευνας µε τις τιµές 

F1/F2 παιδιών µε φυσιολογική ακοή µόνο για την πρώτη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 

Επισηµαίνεται, ότι η σύγκριση αυτή των δύο πρώτων διαµορφωτών δεν πραγµατοποιείται 

για τις δύο συνθήκες θορύβου της έρευνας αυτής καθώς τα αποτελέσµατα της µελέτης της 

Sfakianaki, (2002) αφορούν µόνο την παραγωγή των πέντε ελληνικών φωνηέντων χωρίς τη 

χρήση θορύβου. Οι γραµµές υποδεικνύουν πόσο µακριά ή κοντά βρίσκονται τα 

αποτελέσµατα των διαµορφωτών των παιδιών µε ΚΕ σε αυτά των παιδιών µε ΦΑ. Τα 

αποτελέσµατα των παιδιών µε ΦΑ έχουν καταγραφεί από τη Sfakianaki (2002) και 

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα (βλ. Πίνακας 25). 
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Εικόνα 1. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του πρώτου 
συµµετέχοντα (ID_01), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 

 
 
Εικόνα 2. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του πρώτου 
συµµετέχοντα (Παιδί µε ΚΕ) και των παιδιών µε φυσιολογική ακοή (Παιδιά µε ΦΑ), όπως 
προέκυψε από την έρευνα της Sfakianaki (2002), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
 
 

Σχεδόν όλα τα φωνήεντα που παρήγαγε ο συγκεκριµένος συµµετέχων, εκτός από το 

[a], έχουν χαµηλότερο F1 από τα παιδιά µε φυσιολογική ακοή στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 

Ο πρώτος διαµορφωτής αντιστοιχεί στο ύψος της γλώσσας ή και στο στοµατικό άνοιγµα. 

Τα φωνήεντα που απαιτούν µικρότερο στοµατικό άνοιγµα παρουσιάζουν χαµηλότερες 

συχνότητες. Το παραπάνω λοιπόν εύρηµα, υποδηλώνει ότι το παιδί µε το κοχλιακό 

εµφύτευµα είχε πιθανότατα, µικρότερο στοµατικό άνοιγµα κατά την παραγωγή των 

φωνηέντων [i], [ε], [o], [u], συγκριτικά µε αυτό των παιδιών µε φυσιολογική ακοή.  
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Οι τιµές της συχνότητας του δεύτερου διαµορφωτή εξαρτώνται κυρίως από την 

εµπρόσθια/οπίσθια κίνηση της γλώσσας και την κίνηση των χειλιών. Από την παραπάνω 

εικόνα φαίνεται ότι υπάρχει πτώση στις τιµές του F2 για όλα τα φωνήεντα εκτός από το [u], 

γεγονός υποδηλώνει ότι το παιδί µε το κοχλιακό εµφύτευµα δεν στενεύει όσο πρέπει το 

χώρο της στοµατικής κοιλότητας κατά την εκφορά των φωνηέντων. 

 

 

Εικόνα 3. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του δεύτερου 
συµµετέχοντα (ID_02), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
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Εικόνα 4. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του δεύτερου 
συµµετέχοντα (Παιδί µε ΚΕ) και των παιδιών µε φυσιολογική ακοή (Παιδιά µε ΦΑ), όπως 
προέκυψε από την έρευνα της Sfakianaki (2002), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 

 

Σύµφωνα µε την εικόνα 4, το παιδί µε το κοχλιακό εµφύτευµα, δεν παρουσιάζει 

µεγάλη απόκλιση στα αποτελέσµατα των διαµορφωτών κατά την παραγωγή των πέντε 

φωνηέντων, συγκριτικά µε αυτά των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Φαίνεται µια µικρή 

µετατόπιση στο φωνηεντικό χώρο προς τις υψηλότερες συχνότητες για τα φωνήεντα [ε], [a], 

[o], [u] όσον αφορά τον διαµορφωτή F1, ενώ το F2 παρουσιάζει παρόµοιες τιµές στα 

παραπάνω φωνήεντα εκτός από το [ε] που είναι υψηλότερο για τα παιδιά µε φυσιολογική 

ακοή. Οι τιµές και των δύο διαµορφωτών για το [i]είναι πολύ κοντά και για τις δύο οµάδες. 

Η αύξηση της συχνότητας του πρώτου διαµορφωτή του παιδιού µε ΚΕ για τα φωνήεντα [ε], 

[a], [o], [u] υποδηλώνει ότι το στοµατικό άνοιγµα και η φαρυγγική κοιλότητα είναι 



 56 

µεγαλύτερα κατά την παραγωγή τους, συγκριτικά µε αυτά των παιδιών µε φυσιολογική 

ακοή. Η χαµηλότερη συχνότητα του δεύτερου διαµορφωτή του φωνήεντος [ε] του 

συµµετέχοντος της παρούσης έρευνας, σε σύγκριση µε αυτήν των παιδιών µε φυσιολογική 

ακοή, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο πρώτος δεν στενεύει αρκετά τον χώρο της 

στοµατικής κοιλότητας. 

 

 

Εικόνα 5. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τρίτου 
συµµετέχοντα (ID_04), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
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Εικόνα 6. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τρίτου 
συµµετέχοντα (Παιδί µε ΚΕ) και των παιδιών µε φυσιολογική ακοή (Παιδιά µε ΦΑ), όπως 
προέκυψε από την έρευνα της Sfakianaki (2002), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
 

Στην εικόνα 6, το παιδί µε το κοχλιακό εµφύτευµα, παρουσιάζει µεγάλη απόκλιση 

στα αποτελέσµατα των διαµορφωτών κατά την παραγωγή των πέντε φωνηέντων, 

συγκριτικά µε αυτά των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Γενικότερα, φαίνεται ότι η µεγάλη 

διαφορά τους εντοπίζεται στη συχνότητα του δεύτερου διαµορφωτή, όπου εµφανίζεται 

πτώση στις τιµές του F2 του παιδιού µε το κοχλιακό εµύτευµα για τα φωνήεντα [i], [a] και 

[ε]. Αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος συµµετέχων δεν στενεύει αρκετά τον χώρο της 

στοµατικής κοιλότητας, λόγω της ανεπαρκούς πρόσθιας ανύψωσης της γλώσσας µέσα στο 

στόµα για τα φωνήεντα [i] και [ε] και πιθανότατα κατεβάζει χαµηλότερα τη γλώσσα ή το 

σαγόνι κατά την παραγωγή του [a], δηµιουργώντας µεγαλύτερο χώρο στη στοµατική 

κοιλότητα. Έτσι παρουσιάζεται µεγαλύτερη πτώση της συχνότητας του δεύτερου 
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διαµορφωτή συγκριτικά µε αυτή των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Όσον αφορά το 

φωνήεν [o], βλέπουµε ότι υπάρχει αύξηση στη συχνότητα του πρώτου διαµορφωτή, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι το στοµατικό άνοιγµα και η φαρυγγική κοιλότητα είναι µεγαλύτερα 

κατά την παραγωγή του, συγκριτικά µε αυτά των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Κατά την 

εκφώνηση του φωνήεντος [u], δεν εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα στις δύο 

οµάδες. 

 

 

 

Εικόνα 7. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τέταρτου 
συµµετέχοντα (ID_05), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
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Εικόνα 8. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τέταρτου 
συµµετέχοντα (Παιδί µε ΚΕ) και των παιδιών µε φυσιολογική ακοή (Παιδιά µε ΦΑ), όπως 
προέκυψε από την έρευνα της Sfakianaki (2002), στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. 
 
 Στο παραπάνω γράφηµα, είναι εµφανείς οι διαφορές στις συχνότητες των δύο 

πρώτων διαµορφωτών, ανάµεσα στις δύο οµάδες. Όπως και για τον δεύτερο συµµετέχοντα, 

έτσι και σε αυτόν, τα φωνήεντα [ε], [a], [ο] παρουσιάζουν αύξηση στη συχνότητα του F1 

και κατ’επέκταση, πιθανολογούµε ότι το στοµατικό άνοιγµα και η φαρυγγική κοιλότητα 

είναι µεγαλύτερα συγκριτικά µε αυτά των παιδιών µε φυσιολογική ακοή κατά την 

παραγωγή των παραπάνω φωνηέντων. Το [i] δεν παρουσιάζει µεγάλη αλλαγή στις τιµές της 

συχνότητας του F1 αλλά αντίθετα υπάρχει µεγάλη απόκλιση στις τιµές της συχνότητας του 

F2, καθώς ο δεύτερος διαµορφωτής είναι πολύ χαµηλότερος σε σύγκριση µε αυτόν των 

παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος συµµετέχων δεν 
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στενεύει αρκετά τον χώρο της στοµατικής κοιλότητας, λόγω της ανεπαρκούς πρόσθιας 

ανύψωσης της γλώσσας µέσα στο στόµα για το φωνήεν [i]. Το ίδιο ισχύει και για το φωνήεν  

[ε], ενώ πιθανότατα κατεβάζει χαµηλότερα τη γλώσσα ή το σαγόνι κατά την παραγωγή του 

[a], δηµιουργώντας µεγαλύτερο χώρο στη στοµατική κοιλότητα και πετυχαίνοντας έτσι 

χαµηλότερες συχνότητες στον δεύτερο διαµορφωτή. Πτώση στο F2 παρατηρείται επίσης 

και στα φωνήεντα [o], [u], ίσως επειδή ο συµµετέχων µε το κοχλιακό εµφύτευµα δεν 

προεκτείνει αρκετά τα χείλη και/ή δεν ανασηκώνει όσο χρειάζεται το πίσω µέρος της 

γλώσσας κατά την παραγωγή τους µε αποτέλεσµα να µικραίνει τη στοµατική κοιλότητα και 

να παράγει ακόµα χαµηλότερες συχνότητες από αυτές των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. 

 

4.4 Γραφήµατα σύγκρισης αποτελεσµάτων τιµών F1/F2 της Συνθήκης Α, χωρίς 

θόρυβο και της Συνθήκης Β, µε θόρυβο 
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Εικόνα 10. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του πρώτου 
συµµετέχοντα (ID_01), στη Συνθήκη Α, χωρίς θόρυβο και στη Συνθήκη Β, µε θόρυβο. 
 

 Στο παραπάνω διάγραµµα, παρατηρούµε ότι το F1 είναι υψηλότερο για το φωνήεν 

[a] και το F2 για το φωνήεν [u] στη Συνθήκη Α. Όπως έχει προαναφερθεί, η αύξηση στη 

συχνότητα του πρώτου διαµορφωτή υποδηλώνει ότι το στοµατικό άνοιγµα και η φαρυγγική 

κοιλότητα είναι µεγαλύτερα κατά την παραγωγή του [a] στην πρώτη συνθήκη. Αναφορικά 

µε το φωνήεν [u], η αύξηση της συχνότητας του δεύτερου διαµορφωτή, υποδηλώνει ότι 

είναι πολύ πιθανόν, το παιδί µε το κοχλιακό εµφύτευµα, να µειώνει το χώρο της στοµατικής 

κοιλότητας κατά την παραγωγή του στη Συνθήκη Α.  

 

 

Εικόνα 12. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του δεύτερου 
συµµετέχοντα (ID_02), στη Συνθήκη Α, χωρίς θόρυβο και στη Συνθήκη Β, µε θόρυβο. 
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 Όπως βλέπουµε στο παραπάνω διάγραµµα, ο δεύτερος συµµετέχων µε το κοχλιακό 

εµφύτευµα, δεν παρουσίασε ουσιαστικές αλλαγές στις τιµές των διαµορφωτών ανάµεσα 

στις δύο συνθήκες κατά την παραγωγή των φωνηέντων που εξετάστηκαν. 

 

 

Εικόνα 14. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τρίτου 
συµµετέχοντα (ID_04), στη Συνθήκη Α, χωρίς θόρυβο και στη Συνθήκη Β, µε θόρυβο. 
 

 Ο τρίτος συµµετέχοντας, όπως και ο δεύτερος, δεν φαίνεται να έχει µεγάλες αλλαγές 

στις συχνότητες των διαµορφωτών κατά την παραγωγή των φωνηέντων στις δύο 

διαφορετικές συνθήκες. 
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Εικόνα 16. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τέταρτου 
συµµετέχοντα (ID_05), στη Συνθήκη Α, χωρίς θόρυβο και στη Συνθήκη Β, µε θόρυβο. 
 
 
 

Στο παραπάνω γράφηµα γίνεται εµφανές πόσο διαφέρουν οι θέσεις των φωνηέντων 

στο φωνηεντικό χώρο στις δύο συνθήκες. Οι πιο σηµαντικές αποκλίσεις εντοπίζονται 

κυρίως στα φωνήεντα [i] και [ε], όπου το [i] παρουσιάζει πτώση στον δεύτερο διαµορφωτή 

στη Συνθήκη Β, ενώ το [ε], παρουσιάζει αύξηση. Επίσης αύξηση στη συχνότητα του F2 

εµφανίζεται στα φωνήεντα [o] και [u], αν και δεν είναι τόσο µεγάλη όσο στα πρώτα 

φωνήεντα που αναφέρθηκαν.

 
4.5 Γραφήµατα σύγκρισης αποτελεσµάτων τιµών F1/F2 της Συνθήκης Α, χωρίς 

θόρυβο και της Συνθήκης Γ, µε θόρυβο και αντήχηση 
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Εικόνα 18. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του πρώτου 
συµµετέχοντα (ID_01), στη Συνθήκη Γ, µε θόρυβο και αντήχηση και στη Συνθήκη Β, µε 
θόρυβο. 
 

 

Πτώση του F2 παρατηρείται στο φωνήεν [u] στη Συνθήκη Γ, ίσως επειδή ο 

συµµετέχων µε το κοχλιακό εµφύτευµα δεν προεκτείνει αρκετά τα χείλη και δεν 

ανασηκώνει όσο χρειάζεται το πίσω µέρος της γλώσσας κατά την παραγωγή του µε 

αποτέλεσµα να µικραίνει τη στοµατική κοιλότητα και να παράγει ακόµα χαµηλότερη 

συχνότητα στη συνθήκη µε θόρυβο και αντήχηση. Μια µικρή διαφορά εντοπίζεται επίσης 

στο φωνήεν [a], όπου παρατηρείται χαµηλότερο F1 στη Συνθήκη Γ. 
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Εικόνα 18. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του δεύτερου 
συµµετέχοντα (ID_02), στη Συνθήκη Γ, µε θόρυβο και αντήχηση και στη Συνθήκη Β, µε 
θόρυβο. 
 
  

Από την παραπάνω εικόνα διαπιστώνουµε ότι ο δεύτερος συµµετέχοντας δεν 

φαίνεται να έχει ουσιαστικές αλλαγές στις συχνότητες των διαµορφωτών κατά την 

παραγωγή των φωνηέντων στις δύο διαφορετικές συνθήκες (Συνθήκη Α και Συνθήκη Γ). Το 

ίδιο παρατηρήθηκε για τον συγκεκριµένο συµµετέχοντα και στη σύγκριση της Συνθήκης Α 

µε τη Συνθήκη Β.  
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Εικόνα 22. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τρίτου 
συµµετέχοντα (ID_04), στη Συνθήκη Γ, µε θόρυβο και αντήχηση και στη Συνθήκη Β, µε 
θόρυβο. 
 
  

Τα αποτελέσµατα του τρίτου συµµετέχοντα στις τιµές των συχνοτήτων των δύο 

διαµορφωτών στις Συνθήκες Α και Γ είναι επίσης πολύ κοντά, όπως και του δεύτερου 

συµµετέχοντα, µε µια µικρή απόκλιση στο F2 του [i], όπου υπάρχει αύξηση στη συχνότητα 

του δεύτερου διαµορφωτή κατά την παραγωγή του συγκεκριµένου φωνήεντος, στη συνθήκη 

µε θόρυβο και αντήχηση (Συνθήκη Γ). 
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Εικόνα 24. Χώρος παραγωγής όλων των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας του τέταρτου 
συµµετέχοντα (ID_05), στη Συνθήκη Γ, µε θόρυβο και αντήχηση και στη Συνθήκη Β, µε 
θόρυβο. 
 
  Όπως γίνεται αντιληπτό από το παραπάνω γράφηµα, ο συγκεκριµένος συµµετέχων 

εκφέρει τα φωνήεντα [ε], [a], [u] σε υψηλότερη F2 συχνότητα στη Συνθήκη Γ απ’ότι στη 

Συνθήκη Α, ενώ το φωνήεν [i] σε χαµηλότερη. Αξιοσηµείωτη διαφορά εντοπίζεται επίσης 

στο F1 του φωνήεντος [a], όπου έχει µετατοπιστεί υψηλότερα στο φωνηεντικό χώρο, στη 

Συνθήκη Γ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

5.1 Συζήτηση 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στον εντοπισµό της 

επιρροής θορύβου στην παραγωγή των ελληνικών φωνηέντων τεσσάρων παιδιών µε 
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κοχλιακά εµφυτεύµατα. Για να επιτευχθεί αυτό, τα παιδιά ηχογραφήθηκαν σε δύο 

διαφορετικές συνθήκες θορύβου και σε µία χωρίς καθόλου θόρυβο. Από τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων, µελετήθηκαν οι δύο πρώτοι διαµορφωτές, το ύψος και η 

διάρκεια των φωνηέντων.  

Από τις στατιστικές αναλύσεις που διεξήχθησαν ώστε να διαπιστωθεί αν η παρουσία 

θορύβου επηρεάζει αρνητικά τα χαρακτηριστικά των φωνηέντων κατά την παραγωγή της 

οµιλίας, διαπιστώθηκε ότι η επιρροή του θορύβου στα χαρακτηριστικά αυτά που 

προαναφέρθηκαν δεν ήταν στατιστικά σηµαντική για κανένα παιδί.  

Έπειτα από διεξοδική αναζήτηση στην παγκόσµια αρθρογραφία δεν βρέθηκε κάποια 

αντίστοιχη έρευνα µε την παρούσα. Αν και οι ακουστικές παράµετροι έχουν µελετηθεί 

αρκετά από τον επιστηµονικό κλάδο, δεν αναλύθηκαν υπό συνθήκες θορύβου και σε 

συνδυασµό µε τη συµµετοχή στην έρευνα παιδιών µε κοχλιακά εµφυτεύµατα.  Παρόλα 

αυτά, σύµφωνα µε µελέτες µε δείγµα ενηλίκων προηγούµενων ετών (Summers et al., 1988; 

Junqua, 1996), διαπιστώθηκε ότι όντως ο θόρυβος µπορεί να επηρεάσει τα ακουστικά 

χαρακτηριστικά των φωνηέντων και έχει ανακαλυφθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στη διάρκεια των φωνηέντων και στην ένταση ανάµεσα στην οµιλία υπό του φαινοµένου 

«επίδραση Lombard» και στην φυσιολογική οµιλία. Στις συγκεκριµένες έρευνες 

παρατηρήθηκε αύξηση στις τιµές των διαµορφωτών F1 και F2 στις συνθήκες θορύβου, 

οδηγώντας σε αλλαγή του χώρου φωνηέντων όταν παραγόταν οµιλία κατά την επίδραση 

Lombard. Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες στις προαναφερθείσες µελέτες δεν είχαν 

ακουστική απώλεια. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα συνάδουν µε αυτά των Castellanos, Benedí 

και Casacuberta (1996), όπου επίσης βρέθηκε µια αύξηση στις συχνότητες των 

διαµορφωτών. 
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Εντυπωσιακό ήταν το εύρηµα ότι τα παιδιά µε ΚΕ της παρούσας έρευνας δεν 

παρουσίασαν κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά σε καµία από τις ακουστικές 

παραµέτρους που αναλύθηκαν υπό συνθήκες θορύβου αν και οι αρχικές µας προβλέψεις 

έρχονται σε αντιπαράθεση µε το συγκεκριµένο εύρηµα.  

Τέλος, επισηµαίνεται ότι βασικός περιορισµός της έρευνας αποτέλεσε το µικρό 

δείγµα της (τέσσερα παιδιά µε κοχλιακό εµφύτευµα), το οποίο δεν θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε γενικεύσιµα ή αντικειµενικά συµπεράσµατα.  

Προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος, µε χρήση 

µεγαλύτερου δείγµατος, οµάδας ελέγχου µε παιδιά µε φυσιολογική ακοή και συγκρίσεις 

µεταξύ των δύο φύλων, της χρονολογικής ή και ακουστικής ηλικίας. Επίσης, θα µπορούσαν 

να εξεταστούν και να αναλυθούν περισσότερες ακουστικές παράµετροι, όπως η ένταση 

φωνής.  

 
5.2 Συµπεράσµατα 

Η εργασία αυτή προσπάθησε να συµβάλλει στην εξέλιξη της επιστήµης, 

χρησιµοποιώντας εύκολα προσβάσιµα εργαλεία, όπως το Praat, διερευνώντας έναν τοµέα 

της οµιλίας των παιδιών µε ΚΕ, τον τοµέα της παραγωγής φωνηέντων. Ο συγκεκριµένος 

τρόπος εξέτασης των ακουστικών παραµέτρων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των προσπαθειών θεραπευτικής παρέµβασης, εντοπίζοντας τις 

περιοχές συχνοτήτων στις οποίες υπάρχει δυσκολία παραγωγής των φωνηέντων και να 

προσαρµοσθεί κατάλληλα το ΚΕ ή η λογοθεραπευτική παρέµβαση. 

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, επισηµαίνεται ότι δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές που να υποδεικνύουν ότι ο θόρυβος ή ο θόρυβος 

µε αντήχηση επηρεάζει την παραγωγή των φωνηέντων των παιδιών µε κοχλιακό 
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εµφύτευµα. Πιο συγκεριµένα, πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι για όλες τις ακουστικές 

παραµέτρους (διαµορφωτές, ύψος και διάρκεια φωνηέντων) ανά φωνήεν, στις τρεις 

συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα και σε κανέναν από αυτούς τους 

ελέγχους δεν βρέθηκε θετική συσχέτιση (p<0.05).   

Εκτός από τις στατιστικές αναλύσεις, δηµιουργήθηκαν γραφήµατα που απεικόνιζαν 

τη θέση των φωνηέντων στο φωνηεντικό χώρο των παιδιών µε τα κοχλιακά εµφυτεύµετα σε 

τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, πραγµατοποιήθηκε µια σύγκριση 

των αποτελεσµάτων τιµών F1/F2 της παρούσας έρευνας µε τις τιµές F1/F2 παιδιών µε 

φυσιολογική ακοή (όπως προέκυψαν από Sfakianaki, 2002) στη συνθήκη χωρίς θόρυβο. Η 

σύγκριση αυτή πραγµατοποιήθηκε για να παρατηρηθούν τυχόν διαφορές ανάµεσα στις δύο 

οµάδες στο χώρο των φωνηέντων, όπως για παράδειγµα κάποια µετατόπιση των φωνήνετων 

των παιδιών µε ΚΕ προς τις υψηλές ή χαµηλές συχνότητες σε σχέση µε τα αποτελέσµατα 

των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Χρησιµοποιήθηκε το δείγµα από την µελέτη της 

Sfakianaki (2002), ως «οµάδα ελέγχου», καθώς δεν υπήρξε στην συγκεκριµένη έρευνα. 

Παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν διαφορές στη θέση των φωνηέντων στο φωνηεντικό χώρο 

ανάµεσα στα παιδιά µε τα κοχλιακά εµφυτεύµατα και στα παιδιά µε φυσιολογική ακοή, µε 

µόνη εξαίρεση τα αποτελέσµατα του δεύτερου συµµετέχοντα που βρίσκονταν πολύ κοντά 

µε τα αποτελέσµατα των παιδιών µε φυσιολογική ακοή. Η κυριότερη διαφορά αφορούσε 

την πτώση του δεύτερου διαµορφωτή προς τις χαµηλότερες συχνότητες για τους δύο 

τελευταίους συµµετέχοντες (ID_04, ID_05) και την πτώση του για τον πρώτο συµµετέχοντα 

(ID_01). Γενικότερα, παρατηρήθηκε µετατόπιση προς τις χαµηλότερες συχνότητες για τον 

δεύτερο διαµορφωτή για τον πρώτο, τον τρίτο και τον τέταρτο συµµετέχοντα στη συνθήκη 

χωρίς θόρυβο.  
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Στη δεύτερη περίπτωση, έγινε µια σύγκριση ανάµεσα στην πρώτη συνθήκη χωρίς 

θόρυβο και στη δεύτερη µε θόρυβο, για κάθε συµµετέχοντα ξεχωριστά, ενώ στην τρίτη, 

πραγµατοποιήθηκε µια τελευταία συσχέτιση των αποτελεσµάτων των τιµών F1/F2 των 

φωνηέντων, ανάµεσα στη συνθήκη χωρίς θόρυβο και στη συνθήκη µε θόρυβο και 

αντήχηση.  

Ως το πιο αξιοσηµείωτο εύρηµα, θα µπορούσε ίσως να αναφερθεί το γεγονός ότι ο 

δεύτερος και τρίτος συµµετέχοντας (ID_02 και ID_04) δεν παρουσίασαν µεγάλες 

αποκλίσεις κατά την παραγωγή των φωνηέντων στη σύγκριση µεταξύ της συνθήκης χωρίς 

θόρυβο (Συνθήκη Α) και των συνθηκών µε θόρυβο (Συνθήκη Β) και µε θόρυβο και 

αντήχηση (Συνθήκη Γ). Το προαναφερθέν εύρηµα υποδηλώνει ότι ο θόρυβος δεν φαίνεται 

να αλλοιώνει τον τρόπο εκφοράς των φωνηέντων των συγκεκριµένων παιδιών.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, ο τέταρτος συµµετέχων παρουσίασε 

αύξηση στις συχνότητες του F2 για τα φωνήεντα [ε], [a], [u], στη Συνθήκη Γ, ενώ ο τρίτος 

εµφάνισε πτώση στις τιµές των συχνοτήτων του δεύτερου διαµορφωτή για τα φωνήεντα [a] 

και [u] στις δύο διαφορετικές συνθήκες θορύβου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Έντυπο Συναίνεσης κατόπιν Ενηµέρωσης σχετικά µε τη Συµµετοχή  

Ανθρώπων σε Έρευνα 
 

Στα πλαίσια  ερευνητικής µελέτης µε τίτλο «Παραγωγή φωνηέντων από παιδιά µε 
κοχλιακό εµφύτευµα σε συνθήκες θορύβου» που διεξάγεται από την Δρ. Αρετή Οκαλίδου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, και την Πανταζίδου Πωλίνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ζητάται η 
εθελοντική συµµετοχή του παιδιού σας. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να 
καταγράψουµε και να αναλύσουµε την οµιλία ελληνόφωνων  παιδιών µε κοχλιακά 
εµφυτεύµατα σε συνθήκες θορύβου.   

Στα πλαίσια της συµµετοχής του, θα ζητηθεί από το παιδί σας να λάβει µέρος σε 
διάφορες αξιολογήσεις λόγου και οµιλίας κατά τη διάρκεια µίας και µοναδικής συνεδρίας, 
που θα πραγµατοποιηθεί σε ένα ηχοµονωµένο δωµάτιο στο νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ.  
Αυτά που θα ζητηθούν από το παιδί σας είναι :  
  
1. Να συµµετέχει σε κάποιες δοκιµασίες αξιολόγησης της  ανάπτυξης της γλώσσας. 
Συγκεκριµένα θα γίνει εκτίµηση του λεξιλογίου.    
 2. Να συµµετέχει σε µία δοκιµασία αξιολόγησης της οµιλίας του όπου θα πρέπει να 
εκφέρει πέντε (5) λέξεις από δέκα φορές σε διαφορετικές συνθήκες (χωρίς θόρυβο και µε 
θόρυβο). Η δοκιµασία αυτή θα ηχογραφηθεί για την µετέπειτα ανάλυση των δεδοµένων. Η 
διάρκεια της συνεδρίας ηχογράφησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 45 λεπτά. 
Εάν το επιθυµείτε, µπορείτε µετά να µας ζητήσετε να διαγράψουµε τις ηχογραφήσεις. 
 
Το όφελος για το παιδί σας και για εσάς από τη συµµετοχή σε αυτήν την έρευνα δεν θα 
είναι άµεσο. Ωστόσο  τα αποτελέσµατα  που θα προκύψουν θα προσφέρουν σηµαντικές 
πληροφορίες για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσεται η οµιλία σε παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης χωρίς προβλήµατα ακοής και σε παιδιά µε κοχλιακά εµφυτεύµατα. 
 
Τα στοιχεία της ταυτότητας του παιδιού σας στα πλαίσια της συµµετοχής του στην έρευνα 
αυτή  θα παραµείνουν εµπιστευτικά. Το όνοµά του δεν θα συµπεριληφθεί σε κανένα 
έντυπο, ερωτηµατολόγιο κτλ. Το παρόν έντυπο συναίνεσης αποτελεί το µοναδικό έγγραφο 
στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού σας στο πλαίσιο συµµετοχής του στη 
µελέτη και θα φυλάσσεται µε ασφάλεια στο γραφείο της Δρ. Οκαλίδου, ενώ µόνο η Δρ. 
Οκαλίδου και η Δρ. Peng θα έχουν πρόσβαση σε αυτό. Όλες οι ηχογραφήσεις θα 
ταυτοποιούνται µε βάση έναν κωδικό που θα αναφέρει µόνο την ηλικία του παιδιού κατά το 
χρόνο της ηχογράφησης, το φύλο του και την κατάσταση της ακοής του. Μετά την πάροδο 
7 ετών, τα έντυπα συναίνεσης (όπου αναφέρεται το όνοµά σας και το όνοµα του παιδιού 
σας) θα καταστραφούν, και θα διατηρηθούν µόνο τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα για 
ενδεχόµενη µελλοντική ανάλυση. Οποιαδήποτε αναφορά των δεδοµένων θα γίνεται 
συνολικά, ή µε βάση τον κωδικό του οµιλητή. Εάν ενδιαφέρεστε να δείτε τα αποτελέσµατα, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον επικεφαλής της έρευνας. 
 



 77 

Οι πειραµατικές διαδικασίες που χρησιµοποιούµε δεν ενέχουν κανέναν γνωστό κίνδυνο, και  
καµία από τις διαδικασίες δεν έχει αναφερθεί ότι  προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση στο 
παιδί σας. Θα φροντίσουµε ώστε το παιδί σας να συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία. Το 
παιδί σας µπορεί να κάνει διάλειµµα ή να διακόψει την ηχογράφηση ανά πάσα στιγµή. 
 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την έρευνα, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την 
ερευνήτρια, Δρ. Αρετή Οκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540 
06, Τηλ. 011 30 23920 66211.  
 
Η συµµετοχή του παιδιού σας στην παρούσα έρευνα είναι εθελοντική. Η άρνηση 
συµµετοχής δεν θα έχει καµία επίπτωση ή δεν θα σηµαίνει απώλεια προνοµίων τα οποία 
ενδεχοµένως να δικαιούταν σε άλλη περίπτωση το παιδί σας. Το παιδί σας µπορεί να 
διακόψει τη συµµετοχή του ανά πάσα στιγµή χωρίς επιπτώσεις . Η άρνηση ή διακοπή δεν 
θα επηρεάσει εσάς ή τη σχέση του παιδιού σας µε το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ή τους 
ερευνητές. 
 
Έχετε διαβάσει πλήρως το παραπάνω κείµενο και σας δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλετε 
ερωτήσεις σχετικά µε τους σκοπούς και τις διαδικασίες της παρούσας µελέτης. Με την 
υπογραφή σας δηλώνετε ότι παραλάβατε αντίγραφο του εντύπου συναίνεσης και ότι 
προτίθεστε να επιτρέψετε στο παιδί σας να συµµετάσχει στην έρευνα. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Ονοµατεπώνυµο Γονέα του Συµµετέχοντος 
 
-------------------------------------------------------                                ---------------------- 
Υπογραφή Γονέα του Συµµετέχοντος          Ηµεροµηνία 
 
-------------------------------------------------------                                 
Ονοµατεπώνυµο Ερευνητή 
 
-------------------------------------------------------                                ---------------------- 
Υπογραφή Ερευνητή            Ηµεροµηνία 
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Παραγωγή φωνηέντων από παιδιά µε κοχλιακό εµφύτευµα σε συνθήκες θορύβου 
 

Ερωτηµατολόγιο για τους γονείς 
 

I) Το παιδί µου (σηµειώστε ένα) 
_____ είχε πάντοτε φυσιολογική ακοή (παρακαλώ συµπληρώστε το µέρος ΙΙ) 
_____έχει απώλεια ακοής και ΔΕΝ χρησιµοποιεί κοχλιακό εµφύτευµα (παρακαλώ 
συµπληρώστε το µέρος ΙΙΙ) 
_____έχει απώλεια ακοής και ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ κοχλιακό εµφύτευµα (παρακαλώ 
συµπληρώστε το µέρος IV) 
 
II: Το παιδί σας έχει φυσιολογική ακοή 
α) Ηµεροµηνία γέννησης παιδιού: _____________________ 
     ηµέρα, µήνας, έτος 
 
β) Η ανάπτυξη του παιδιού σας είναι φυσιολογική  (δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιες  
νευρολογικές παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές που ενδέχεται να επηρεάζουν  το λόγο ή 
την οµιλία του); 
_____ναι   _____όχι 
 
γ) Τα ελληνικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι σας; 
_____ναι   _____όχι 
 
III: Το παιδί σας έχει απώλεια  ακοής 
α) Ηµεροµηνία γέννησης παιδιού:______________________ 
     ηµέρα, µήνας, έτος 
 
β) Αιτία απώλειας ακοής: ________________________ 
 
γ) Ηµεροµηνία διάγνωσης απώλειας ακοής: ___________________ 
      ηµέρα, µήνας, έτος 
 
δ) Βαθµός απώλειας ακοής: αριστερό αυτί_____ δεξί αυτί _____ 
 
ε) Ηµεροµηνία πρώτης τοποθέτησης ακουστικού βοηθήµατος: ___________________ 
         ηµέρα, µήνας, έτος 
 
Και στα δύο αυτιά_____Στο ένα µόνο αυτί (δεξί ή αριστερό)  _____συµπληρώστε ένα από 
τα δύο) 
 
στ) Εκτός από την απώλεια ακοής, το παιδί σας έχει φυσιολογική ανάπτυξη  (δηλαδή δεν 
υπάρχουν κάποιες  νευρολογικές παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές που ενδέχεται να 
επηρεάζουν  το λόγο ή την οµιλία του); 
_____ναι   _____όχι 
 
Εάν όχι, περιγράψτε τα προβλήµατα και τη διάγνωση: 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ζ) Αναφέρατε τυχόν υπηρεσίες που έχει λάβει το παιδί σας: 
λογοθεραπεία _______ από πότε _______ 
εργοθεραπεία _______  από πότε _______ 
φυσικοθεραπεία  _______  από πότε _______ 
ειδικής παιδαγωγικής (από δάσκαλο κωφών) _______ από πότε _______ 
Άλλο_______από πότε _______ 
 
η) Τρόπος επικοινωνίας:  Προφορικός λόγος  µόνο_______ 
    Νοηµατική γλώσσα µόνο _______ 
    Προφορικός λόγος  και νοηµατική γλώσσα _______ 
 
θ) Σηµειώστε µε «x»  το εκπαιδευτικό πλαίσιο που παρακολουθεί το παιδί σας: 
Νηπιαγωγείο:   □ 
Κανονικός Παιδικός Σταθµός:  □ 
Κανονικός Παιδικός Σταθµός µε παράλληλη υποστήριξη:  □ 
Ένταξη σε ειδική µονάδα κανονικού παιδικού σταθµού:  □ 
Ειδικός Παιδικός Σταθµός:   □ 
Άλλος: _______________________________________ 
 
ι) Τα ελληνικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι σας; 
 _______  ναι    _______  όχι 
 
IV) Το παιδί σας έχει κοχλιακό εµφύτευµα [CI] 
α) Ηµεροµηνία γέννησης παιδιού: _______________________ 
     ηµέρα, µήνας, έτος 
 
β) Αιτία απώλειας  ακοής: __________________________ 
    ηµέρα, µήνας, έτος 
 
γ) Ηµεροµηνία διάγνωσης απώλειας ακοής: _______________________ 
      ηµέρα, µήνας, έτος 
 
δ) Βαθµός απώλειας ακοής: αριστερό αυτί _______ δεξί αυτί  _______ 
 
ε) Ηµεροµηνία πρώτης τοποθέτησης ακουστικού βοηθήµατος:   
_______________________ 
         ηµέρα, µήνας, έτος 
 
Και στα δύο αυτιά _____ Στο ένα µόνο αυτί (δεξί ή αριστερό)  _______(συµπληρώστε ένα 
από τα δύο) 
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στ) Παρακαλώ αναφέρατε πότε το παιδί σας έλαβε το κοχλιακό του εµφύτευµα:  
________________ 
(ηµέρα, µήνας, έτος) 
Εµφύτευµα σε: Δεξί Αυτί_____ Αριστερό Αυτί _____ 
Είδος κοχλιακού εµφυτεύµατος______________ Είδος Επεξεργαστή: _______________ 
Ηµεροµηνία πρώτης ρύθµισης ________________ 
Εµφύτευµα στο δεύτερο αυτί: Δεξί______ Αριστερό _______ 
Είδος κοχλιακού εµφυτεύµατος_________ Είδος Επεξεργαστή: ___________ 
Ηµεροµηνία πρώτης ρύθµισης   _______________ 
 
ζ) Εκτός από την απώλεια ακοής , το παιδί σας έχει φυσιολογική ανάπτυξη  (δηλαδή δεν 
υπάρχουν κάποιες  νευρολογικές παθήσεις ή αναπτυξιακές διαταραχές που ενδέχεται να 
επηρεάζουν το λόγο ή την οµιλία του); 
ναι  _____όχι _____ 
Εάν όχι, περιγράψτε τα προβλήµατα και τη διάγνωση: ____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
η) Αναφέρατε τυχόν υπηρεσίες που έχει λάβει το παιδί σας: 
λογοθεραπεία/ορθοφωνία_____ από πότε _____ 
εργοθεραπεία _____ από πότε _____ 
φυσικοθεραπεία_____από πότε _____ 
Ειδική Παιδαγωγική (από δάσκαλο κωφών)_____από πότε _____ 
Άλλο _____ από πότε _____ 
 
θ) Τρόπος επικοινωνίας:  Προφορικός  λόγος µόνο -------- 
    Νοηµατική γλώσσα µόνο -------- 
    Προφορικός λόγος  και νοηµατική γλώσσα -------- 
 
ι) Σηµειώστε µε «x» το εκπαιδευτικό πλαίσιο  που παρακολουθεί το παιδί σας: 
Νηπιαγωγείο:   □ 
Κανονικός Παιδικός Σταθµός:  □ 
Κανονικός Παιδικός Σταθµός µε παράλληλη υποστήριξη:  □ 
Ένταξη σε ειδική µονάδα κανονικού παιδικού σταθµού:  □ 
Ειδικός Παιδικός Σταθµός:   □ 
Άλλος: ------------------------------------------- 
 
ια) Τα ελληνικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι σας; 
------ ναι    ------ όχι 
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Προσωπικά Στοιχεία Γονέα 
 

Α. Μητέρα 
1. Ηµεροµηνία γέννησης: 
2. Εκπαίδευση:  Δηµοτικό Σχολείο □  
   Γυµνάσιο  □ 
   Λύκειο   □ 

Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ □ 
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό □ 
Άλλο: --------------   

3. Επάγγελµα: 
 
Β. Πατέρας  
1. Ηµεροµηνία γέννησης: 
2. Εκπαίδευση:  Δηµοτικό Σχολείο □  
   Γυµνάσιο  □ 
   Λύκειο   □ 

Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ □ 
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό □ 
Άλλο: --------------   

3. Επάγγελµα: 
 
   
 
Πίνακας 25. Μέσες τιµές των διαµορφωτών F1, F2, F3 των πέντε ελληνικών 
φωνηέντων παραγόµενων από παιδιά 
     

  
        
 

  /i/ /e/ [a] /o/ [u] 
 

 
F1 581 719 922 730 560 

 
 

F2 2873 2607 1811 1462 1190 
 

 
F3 3637 3612 3197 3240 3172 

 
         

 
 
 
 
 

 


