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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

Σην ζεκείν απηό, ληώζνπκε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θαζεγεηή θαη επόπηε 

καο, θύξην Παπαζαλαζίνπ Ηιία, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ καο παξείρε 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, δηεμαγωγήο θαη ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο καο 

εξγαζίαο.  

Θα ζέιακε αθόκε, λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηα γπκλαζηήξηα Addiction θαη 

FiSiCo Παηξώλ, πνπ καο έδωζαλ ηελ άδεηα νη γπκλαδόκελνη ηνπο λα απαληήζνπλ ζηα 

εξωηεκαηνιόγηα ηεο έξεπλαο.  

Τειεπηαία, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο ζρνιήο καο, ηνπ Τκήκαηνο 

Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΑΤΕΙ Δπηηθήο Ειιάδαο, θαζώο εθεί νθείινληαη νη γλώζεηο θαη ε 

θαηάξηηζε πνπ καο ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ εθπόλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο.   
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ΑΡΣΗΚΟΛΔΞΑ 

 

ΖΔΓ : Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

VCD: Vocal cord Closure 

VHI: Voice Handicap Index 

RAP:  Reliable Acoustic Path  

GFIs: Group Fitness Instructors  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσλήο κεηά από πξόγξακκα άζθεζεο 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ην ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσλήο όζν θαη 

ζηνλ αληίθηππό πνπ έρεη ε ίδηα ε άζθεζεο.   

ΚΟΠΟ: Ζ παξνύζα κειέηε ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

γπκλαδόκελσλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θσλήο ηνπο 

κεηά ην πξόγξακκα ηεο άζθεζεο πνπ εθηεινύλ.   

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε δνκεκέλν ό 

εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε 200 γπκλαδνκέλνπο ζε γπκλαζηήξηα ηεο 

Πάηξαο. Αθόηνπ ζπιιέρζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα δεκηνπξγήζεθε ε θόξκα ησλ 

κεηαβιεηώλ ζην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ πηλάθσλ θαη ζρνιηαζκνύ.   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Οη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ ληώζνπλ 

αιιαγέο ζηελ θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα θαη όηη δε ληώζνπλ θόπσζε ζηε θσλή 

ηνπο ζηελ νκηιία κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο. Σαπηόρξνλα, νη πεξηζζόηεξνη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πίλνληαο λεξό, ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο ελώ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα 

γαζηξννηζνθαγηθή δηαηαξαρή, ελώ ζρεδόλ όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ 

έρνπλ ή είραλ θάπνηα δηαηαξαρή θσλήο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ όηη 

ρξεζηκνπνηνύλ ιίγν ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε θαη όηη δελ ληώζνπλ θόπσζε ζηε 

θσλή ηνπο ζηελ νκηιία κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο. Παξάιιεια, δελ ληώζνπλ 

πόλν ζην ιαηκό ηνπο ή αίζζεκα μέλνπ ζώκαηνο ζην ιαηκό ελώ πίλνληαο λεξό, 

ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο. 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: θόπσζε θσλήο, άζθεζε, άζιεζε, γπκλαζηηθή  
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: The study of the function of voice after an exercise program is of 

great interest for the whole voice function and for the impact of the exercise itself. 

PURPOSE: This study aims to investigate the results of the trained individuals in relation 

to the levels and their determination of their voice after the exercise program they perform. 

METHODOLOGY: A structured questionnaire was used to implement the survey and 

was distributed to 200 gymnasts in Patras gyms. After the questionnaires were collected, 

the variable form was created in the SPSS statistical program and then the results were 

analyzed by annotations. 

RESULTS: Most respondents answered that they did not feel any changes in their voice 

after the program and that they did not feel fatigue in their voice in the speech after the 

gymnastics program. At the same time, most respondents said that drinking water 

improved their voice while the vast majority of respondents said they did not have any 

gastroesophageal disorder while almost all respondents said they did not have or had a 

voice disorder. 

CONCLUSIONS: Most of the sample responded that they use their voice a bit while 

exercising and that they do not feel fatigue in their voice in the speech after the gym. At 

the same time, they do not feel any pain in their throats or feeling a foreign body in the 

throat while drinking water, they feel better their voice 

 

KEY WORDS: voice fatigue, exercise 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ο θιάδνο ηεο άζιεζεο γλώξηζε έθξεμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, απμάλνληαο ηα άηνκα 

ηα νπνία επηιέγνπλ ηε γπκλαζηηθή θαη ηελ ηνπνζεηνύλ ζαλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

ηνπο.  Παξά ηαύηα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δηεξεύλεζε ηεο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηεο θσλήο. Οη δπζθνιίεο ηεο θσλήο ζηε γπκλαζηηθή θαίλεηαη λα 

έρνπλ πνιππαξαγνληηθή πξνέιεπζε (θπζηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή).  

Γεδνκέλα πνπ δηεξεπλνύλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα θσλήο κεηά από ηελ άζθεζε είλαη 

ιηγνζηά, κε ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ε 

βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε κε απηόλ ηνλ πιεζπζκό ρξεηάδεηαη αλαζεώξεζε. Πξνεγνύκελεο 

κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο παξείραλ απνηειέζκαηα από κηθξνύο 

αξηζκνύο ζπκκεηερόλησλ θαη παξνπζίαζαλ έληνλε κεξνιεςία σο πξνο ην θύιν πξνο ηηο 

γπλαίθεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

1.1 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΦΧΝΖ  

 

Δίλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν λα δνζεί έλαο νξηζκόο γηα ηελ « θπζηνινγηθή θσλή» δηόηη ν 

θάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θσλήο. Μπνξνύλ όκσο λα 

πεξηγξαθνύλ κεξηθέο βαζηθέο αξρέο ηεο θπζηνινγηθήο θσλήο. Έηζη ζα κπνξνύζακε 

λα πνύκε όηη:  

• Ζ πνηόηεηα ηεο θσλήο πξέπεη λα είλαη επράξηζηε πνπ ζεκαίλεη: ύπαξμε 

πξνζσδηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη απνπζία ζηνηρείσλ ζνξύβνπ ή αηνληθόηεηαο. 

• Σν θάζκα ηεο έληαζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθέο.  

• Ζ ζπρλόηεηα ηεο θσλήο πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θύινπ ηνπ 

νκηιεηή.  

• Ζ θπζηνινγηθή θσλή ζα πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηνπο γισζζηθνύο ηεο ξόινπο.  

• Ζ θπζηνινγηθή θσλή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηαζεξόηεηα θαη δελ ζα αιιάδεη 

απξόζκελα νύηε ζηελ έλαξμε ηεο θώλεζεο αιιά νύηε θαη ζηε δηάξθεηα ζπλερόκελεο 

νκηιίαο.  

• Ο άλζξσπνο κε θπζηνινγηθή θσλή αηζζάλεηαη άλεηα. 

Οη δηαηαξαρέο ηεο θσλήο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία ηνπο 

ζε νξγαληθέο θαη ζε ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο θσλήο (Plante et. al. 2012). 

 

1.2   ΗΓΗΟΣΖΣΔ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΦΧΝΖ 

 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο πεξηιακβάλνληαη ε δηάξθεηα, ε έληαζε, ε αθξίβεηα, ε 

ζηαζεξόηεηα, ε απαιόηεηα, ε δηαθύκαλζε, ε αληνρή θαη άλεζε ή ξνή ηα νπνία θαη 

αλαιύνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

1) Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηάξθεηα είλαη ε ηδηόηεηα πνπ εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ θζόγγνπ 

ή ησλ θζόγγσλ, ηελ ερεηηθή ηνπο δειαδή ζπλέρεηα ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, αλεμάξηεηα από ην ύςνο ή ηελ έληαζε ηεο θσλήο. Ζ δηάξθεηα ησλ 

θσλεκάησλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ ξπζκό ηνπ ιόγνπ είλαη ζπλήζσο κεγάιε θαη 

ζηαζεξή. Ζ ηδηόηεηα απηή ηεο θσλήο εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό εηνηκόηεηαο ηνπ 

νκηιεηή, ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη άξζξσζε θαη βαζηθά από ηελ πγεία ηνπ 

θσλεηηθνύ νξγάλνπ, πνπ είλαη ε κόλε ππεύζπλε γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θσλεηηθώλ 

ρνξδώλ (McFarland, 2011).  
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2) Ζ έληαζε είλαη ε ζεκειηαθή ηδηόηεηα ηεο θσλήο πνπ ηεο ραξίδεη δύλακε θαη 

παξνπζία. Δμαξηάηαη από ηελ δύλακε ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα θαη από ην εύξνο ηεο 

δόλεζεο ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Υσξίο έληαζε ε θσλή παύεη λα ππάξρεη γηαηί 

απινύζηαηα δε ζα αθνύγεηαη (McFarland, 2011).  

3) Ζ αθξίβεηα είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο θσλήο θαη έρεη λα θάλεη 

κε ηελ θαζαξή άξζξσζε ησλ θζόγγσλ ζηε ζπιιαβηθή αιπζίδα. Δπίζεο ε θαζαξόηεηα 

ειέγρεηαη ζην ζύλνιν ηνπ παξαγόκελνπ θσλεηηθνύ έξγνπ από έλαλ νκηιεηή αιιά 

πθίζηαηαη θαη σο ηδηόηεηα ζηα ηεκάρηα ζηεο νκηιίαο ηνπ, δειαδή ηνπο θζόγγνπο. Σα 

θσλήκαηα ζα πξέπεη λα αξζξώλνληαη θαζαξά έηζη ώζηε λα κελ ζπγρέεηαη ην έλα κε 

ην άιιν πρ. ην /ν/ λα κελ αθνύγεηαη ζαλ ην /u/ ή ην /i/ λα κνηάδεη κε ην /e/. ε 

πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη απηό, ηόηε ν ήρνο δελ αθνύγεηαη θαζαξά θαη ηα ερεία δελ 

έρνπλ επηηύρεη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ζηελ παξαγσγή ηνπ. Μηα αλαθξηβήο άξζξσζε 

ζπλήζσο νθείιεηαη ζηελ λεπξηθόηεηα ηνπ νκηιεηή, ζηελ ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε ηεο 

ζηηγκήο θαη ζηελ έιιεηςε θσλεηηθήο ζπλείδεζεο (McFarland, 2011).  

4) Ζ ζηαζεξόηεηα εθηόο ηνπ όηη ν πξνθνξηθόο ιόγνο πξέπεη λα αθνύγεηαη θαζαξόο 

παξάιιεια πξέπεη λα είλαη θαη ζηαζεξόο. Σα όξγαλα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 

θώλεζε, ζην ζηέλσκα ή ζην θξάγκα γηα ην πιάζηκν ελόο θζόγγνπ, πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζηαζεξά, εμαληιώληαο έλα δηάζηεκα αζθαιείαο. Ζ ζηαζεξόηεηα πρ. ηνπ 

/v/ εμαξηάηαη από ην ρξόλν ηεο παξακνλήο ηνπ θάησ ρείινπο θαηά ηελ άλνδν ηνπ 

ζηελ θνπηηθή γξακκή ησλ άλσ δνληηώλ (McFarland, 2011).  

5) Ζ απαιόηεηα ηεο θσλήο ζπλίζηαηαη ζηελ δηαξθή απόδνζε καιαθώλ θαη 

βεινύδηλσλ θζόγγσλ, αλεπεξέαζησλ από ηελ νπνηαδήπνηε ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

νκηινύληα. Πεηπραίλεηαη κε ηελ θαηάιιεια ξπζκηδόκελε ηερληθή εθπλνή, ηελ 

απόιπηε ραιάξσζε ηνπ ιαηκνύ θαη ηνπ ιάξπγγα, ηελ αβίαζηε θώλεζε θαη ηελ πνιύ 

καιαθή πξόζθξνπζε ηνπ ερεηηθνύ ξεύκαηνο ζην αθξηβέο ζεκείν ηνπ νπξαλίζθνπ 

(McFarland, 2011).  

6) Ζ δηαθύκαλζε (επειημία) ηεο θσλήο αθνξά: α) ζηελ ηαρύηεηα ελαιιαγήο ησλ 

εληάζεσλ από ην πνιύ ραιαξό ίζακε ην πνιύ έληνλν θαη αληίζεηα, κε νπνηαδήπνηε 

πνηθηιία ηόλνπ θαη ξπζκνύ θαη β) ζηελ άλεζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηνληθνύ ύςνπο από 

ρακειά πξνο ηα πςειά θαη από ηα πςειά πξνο ηα ρακειά κε νπνηαδήπνηε ελαιιαγή 

ηεο ζπρλόηεηαο (McFarland, 2011).  

7) Ζ αληνρή ηεο θσλήο ειέγρεηαη από ην αλ θαη θαηά πόζν ν νκηιεηήο κπνξεί λα 

παξάγεη ζπλερέο έξγν ρσξίο ίρλνο ππεξθόπσζεο πρ. αζζκαηηθή άξζξσζε, δάιε από 

θαθή νμπγόλσζε. Δμαξηάηαη α) από ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ, β) 
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ηελ ηερληθή αλαπλνή, γ) ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη άξζξσζε, δ) ηνλ αδηάθνπν 

έιεγρν γηα ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή ςύμεο, θαηάρξεζεο θαπλνύ, πνηώλ, θσλεηηθήο 

ππεξθόπσζεο θαη θαθήο ρξήζεο ηεο θσλήο θαη ε) ηε ζσζηή εθηίκεζε θαη ηνλ 

ζεβαζκό ησλ θσλεηηθώλ δπλαηνηήησλ καο από ηελ πιεπξά ηεο έθηαζεο θαη έληαζεο 

ηεο θσλήο, ρσξίο ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο κε αιόγηζηεο θσλεηηθέο πξνζπάζεηεο, 

ζηεξηγκέλεο ζηελ ζύλζιηςε ηνπ ιάξπγγα (McFarland, 2011).  

8) Όζνλ αθνξά ηελ άλεζε ή ξνή, είλαη ηδηόηεηα ηεο θσλήο ε νπνία αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, κε ηελ δηαθνξά όηη δελ θξίλεηαη ε δηάξθεηα ή 

αληνρή αιιά ε απξόζθνπηε ξνή ηνπ ιόγνπ. Ζ άλεζε έγθεηηαη ζηελ επειημία ησλ 

θσλεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ κε ηηο θηλήζεηο ηνπο νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηα θξίζηκα 

δηαζηήκαηα γηα ην ζρεκαηηζκό ησλ θζόγγσλ. Ο αέξαο ηεο εθπλνήο πξέπεη λα 

δεζκεύεηαη κε ηελ κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία έηζη, ώζηε νη θζόγγνη , νη ζπιιαβέο, νη 

ιέμεηο, νη θξάζεηο λα «ξένπλ» ε κία κεηά ηελ άιιε, ρσξίο εκπόδηα. Καη ε άλεζε, 

όπσο ε αληνρή θαη ε επειημία εμαξηάηαη από ηελ επξσζηία ηεο θσλεηηθήο ζπζθεπήο, 

ηελ εηνηκόηεηα ησλ θσλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηελ αλαπλνή. Δπίζεο εμαξηάηαη από ηελ 

ςπρνινγία ηνπ νκηιεηή ηελ ώξα ηεο ζπγγελνύο δξαζηεξηόηεηαο, ηελ 

απηνζπγθέληξσζε θαη ηελ εηο βάζνο γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ άλεζε επίζεο ζα 

θξηζεί ηελ ζηηγκή πνπ ν νκηιεηήο αηθληδηάδεηαη θαη θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί 

απηνζρεδηάδνληαο (McFarland, 2011). 

 

1.3 ΑΚΟΤΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΦΧΝΖ 

 

Σα αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο θσλήο, ε έληαζε θαη 

ε πνηόηεηα ηεο θσλήο.  

Χο πξνο ηε ζπρλόηεηα νξίδεηαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εθηειεζηεί έλαο 

παικηθόο θύθινο, δειαδή ν θύθινο δόλεζεο ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ (δηάλνημε, 

ζύγθιεηζε θαη θιεηζηή πεξίνδνο) νλνκάδεηαη πεξίνδνο. Ζ ζπρλόηεηα είλαη ν αξηζκόο 

ησλ πεξηόδσλ αλά δεπηεξόιεπην θαη ηελ κεηξάκε ζε Hz. Σν αθνπζηηθό απνηέιεζκα 

ηεο ζπρλόηεηαο είλαη ν ηόλνο ή ε νμύηεηα ελόο ήρνπ θαη εμαξηάηαη από ηελ 

ζπρλόηεηα ησλ δνλήζεσλ πνπ παξάγνληαη από ηελ ζρηζκή ηεο γισηηίδαο, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηνλ όγθν θαη ηελ ειαζηηθόηεηα ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ ζε 

ζρέζε κε ην κήθνο ηνπο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη κεγάιεο ρνξδέο παξάγνπλ ρακειόηεξε 

ζπρλόηεηα δηόηη ν κεγάινο όγθνο ηηο θάλεη λα δνλνύληαη κε βξαδύηεξν ξπζκό θαη 
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αθόκε όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ δνλήζεσλ ηόζν κεγάιε είλαη θαη ε 

ζπρλόηεηα κε επαθόινπζν λα έρνπκε έλα νμύηεξν ηόλν ηνπ ήρνπ (Drake et.al. 2007). 

Ζ έληαζε είλαη ε ελέξγεηα ηνπ ήρνπ αλά δεπηεξόιεπην αλά ηεηξαγσληθό µέηξν. 

 ε ελέξγεηα ηνπ ζήκαηνο ηεο νκηιίαο 

 ε «δύλακε» ηεο θσλήο (dB)  

 κέζε ηηκή 70 dB ζε 30cm από ην ζηόκα ζε θαλνληθή  

 ζπδήηεζε 85 dB δπλαηή θσλή 

 105 dB θσλαρηά  

Ζ πνηόηεηα ηεο θσλήο θαζνξίδεηαη από ηε δόλεζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ θαη ηελ 

αληήρεζε ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΘΔΧΡΗΔ ΦΧΝΖ  

 

2.1 Ζ ΜΤΟΔΛΑΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ  

 

Ζ κπνειαζηηθή ζεσξία ε νπνία έρεη επηθξαηήζεη σο ε πην πηζαλή ππνζηεξίδεη όηη ε 

γισηηίδα κνηάδεη κε γισζζίδα ειεγρόκελεο ηάζεο ζηελ νπνία ε δόλεζε είλαη 

απνηέιεζκα ζύγθξνπζεο δύν δπλάκεσλ κηαο θάζεηεο ηνπ εθπλεόκελνπ αέξα θαη κηαο 

νξηδόληηαο ηεο ίδηαο ηεο θσλεηηθήο ρνξδήο. Ζ αύμεζε ηεο ππνγισηηηδηθήο πίεζεο 

ζηελ αξρή ηεο θώλεζεο πξνθαιεί άλνηγκα ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ κε απνηέιεζκα 

ηελ δηαθπγή αέξα θαη ε δηαδνρηθή ζύγθιηζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Ζ πξνζαγσγή 

ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ νθείιεηαη αθελόο ζηελ ειαζηηθή ηάζε ησλ ίδησλ ησλ 

θσλεηηθώλ ρνξδώλ θαη αθεηέξνπ ζηηο δίλεο αέξα πνπ δεκηνπξγνύληαη (θαηλόκελν 

Bernoulli). Σν δηαδνρηθό παηρλίδη κεηαμύ πίεζεο αέξα θαη κπτθήο ηάζεο δεκηνπξγεί 

δνλήζεηο. ηηο δνλήζεηο απηέο : 

α) Ζ ζπρλόηεηα είλαη ζρεηηθή κε ηελ ειαζηηθή ηάζε.  

β) Σν εύξνο είλαη ζρεηηθό κε ηελ πίεζε ηνπ αέξα. Αληαλαθιαζηηθά πνπ μεθηλνύλ από 

ηελ ελ ησ βάζεη αηζζεηηθόηεηα θαη ην αθνπζηηθό όξγαλν ξπζκίδνπλ κε κεραληζκό 

αλαηξνθνδόηεζεο θαη ηελ ηάζε θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα. ην βιελλνγόλν, ζηνπο κπο 

θαη ζηηο αξζξώζεηο ηνπ ιάξπγγα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ππνδνρείο όκνηνη κε απηνύο 

πνπ ζπλαληώληαη ζηνπο κπο ησλ αξζξώζεσλ θαη ζην αλζξώπηλν ζώκα (Drake et.al. 

2007).  

 

2.2 Ζ ΒΛΔΝΝΟΓΟΝΟΚΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΘΔΧΡΗΑ 

 

 Ζ βιελλνγνλνθπκαηνεηδήο ζεσξία είλαη ε δεύηεξε θαη πην πξόζθαηε ζεσξία πνπ 

επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηνπο ίδηνπο κεραληζκνύο. ύκθσλα κε απηήλ, ε βιελλνγόλνο 

απνηειεί έδξα θπκαηνεηδώλ δνλήζεσλ από ηελ ππνγισηηηδηθή κνίξα θαη πάλσ. 

Τπνζηεξίδεηαη όηη δελ ππάξρεη δόλεζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ, αιιά κηα 

θπκαηνεηδήο θίλεζε ησλ πηπρώλ ηεο βιελλνγόλνπ. Ο ξόινο ησλ κπώλ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ. Ζ ζπρλόηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε. Ζ 

θπκαηνεηδήο θίλεζε ζεσξείηαη απνηέιεζκα κηαο δηαθνξάο θάζεο ζε θάζε επίπεδν γηα 

απηό θαη ην θαηώηεξν κέξνο ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ είλαη ην πξώην πνπ θιείλεη θαη 

ην πξώην πνπ αλνίγεη (Κακπαλάξνπ, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΦΧΝΖ 

 

ύκθσλα κε ηνπο Noma et.al. (2013), νη δηαηαξαρέο θσλήο ρσξίδνληαη ζε νξγαληθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο. Οη οπγανικέρ δηαηαξαρέο θσλήο είλαη δηαηαξαρέο θώλεζεο πνπ 

νθείινληαη ζε νξγαληθέο δπζιεηηνπξγίεο ησλ νξγάλσλ πνπ παξάγνπλ ηε θσλή ή ζε 

πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ιάξπγγα. Οη 

νξγαληθέο δηαηαξαρέο θσλήο είλαη νη εμήο: 

 Αζζέλεηεο ηνπ ιάξπγγα , θαινήζεηο ή θαθνήζεηο (θαινήζεηο αζζέλεηεο ηνπ ιάξπγγα 

ελλννύληαη ε νμεία ιαξπγγίηηδα, ε ρξόληα ιαξπγγίηηδα, ηα θνλδπιώκαηα ηνπ ιάξπγγα, 

θύζηεο ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ, γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε  θαη άζζκα). 

 Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο (ιαξπγγηθόο ηζηόο, ηξαύκα ή θάθσζε ηνπ ιάξπγγα). 

 Νεπξνινγηθέο παζήζεηο (παξάιπζε ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ, ζπαζκσδηθή 

δπζθσλία). 

 Δλδνθξηλνινγηθνί παξάγνληεο (ππν-ππεξζπξενεηδηζκόο, virilisation). 

 

Οη λειηοςπγικέρ δηαηαξαρέο θσλήο είλαη δηαηαξαρέο θώλεζεο πνπ νθείινληαη 

ζε «θαθή» θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη είλαη νη εμήο: 

Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο θσλήο ρσξίο αιιαγή ζηελ πεξηνρή ηνπ ιάξπγγα. 

Σα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ: 

 Απμεκέλε κπτθή έληαζε θαηά ηε θώλεζε. 

 Αιιαγέο ζηελ πνηόηεηα ηεο θσλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Αθαηάιιειν ηξόπν αλαπλνήο. 

Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο θσλήο κε αιιαγέο ζηνλ ιάξπγγα 

Σα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη από: 

 Τπεξβνιηθά θαθή θσλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ρξήζε. 

 Τπεξβνιηθό βήρα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα «θαζαξίζνπλ» ηελ πεξηνρή ηνπ 

ιάξπγγα, ώζηε λα βειηηώζνπλ ηε θσλή ηνπο. 

 Τπεξβνιηθή έληαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ιάξπγγα ( είηε θαηά ηε δηάξθεηα 

νκηιίαο, είηε θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο δξαζηεξηόηεηαο- όπσο ζήθσκα ή 

ζπξώμηκν βάξνπο). 

Δπίζεο παξαηεξείηαη όηη άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ απηνύ ηνπ είδνπο δηαηαξαρέο 

ζπλήζσο εθηίζεληαη ζπρλά ζε θαπλό, ρεκηθά ή ζθόλε. 
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Οη πην ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο θσλήο κε αιιαγέο ζην ιάξπγγα είλαη: 

 Φσλεηηθά νδίδηα ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ: Πξνζβάιινληαη νη θσλεηηθέο 

ρνξδέο. Πξόθεηηαη γηα  ρξόληα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιείηαη από θσλεηηθή 

θαηάρξεζε. Ζ θσλή ραξαθηεξίδεηαη σο αλαπλεπζηηθή ή ηξαρηά θαη ππάξρεη 

ρακειό ύςνο θσλήο. Σα θσλεηηθά νδίδηα παξνπζηάδνληαη ζπρλόηεξα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο όπσο δάζθαινη, ηξαγνπδηζηέο, 

εζνπνηνί. Δκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα ζηηο γπλαίθεο, ελώ ζηα παηδηά πην ζπρλά 

ζηα αγόξηα. 

 Πνιύπνδεο ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ: Πξνζβάιιεηαη ζπλήζσο κηα θσλεηηθή 

ρνξδή. Ζ θσλή ραξαθηεξίδεηαη σο βξαρλή, αλαπλεπζηηθή ή ηξαρηά κε ρακειό 

ύςνο θσλήο. Οη παξάγνληεο γηα εκθάληζε πνιύπνδα ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο 

είλαη θάπνηα νμεία θαηάζηαζε όπσο εξεζηζκόο ηνπ ιάξπγγα από δπλαηή 

θσλή, έληνλνο βήραο ή θξύσκα. 

 Οίδεκα Reinke: Πξνζβάιινληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο. Ζ θσλή 

ραξαθηεξίδεηαη σο βξαρλή, ςηζπξηζηή, κε ρακειό ύςνο θαη πεξηνξηζκέλε 

έληαζε. πλαληάηαη θπξίσο ζε άηνκα άλσ ησλ 40 εηώλ θαη κεξηθέο από ηηο 

αηηίεο πνπ ην πξνθαινύλ είλαη ην θάπληζκα, ην αιθνόι, ε θαηάρξεζε ηεο 

θσλήο. 

 Έιθνο εμ’ επαθήο: Κπξίσο πξνζβάιιεη ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

επαγγεικαηηώλ όπνπ θάλνπλ ρξήζε δπλαηήο θαη επαλαιακβαλόκελεο θσλήο. 

Σα άηνκα απηά ζπλήζσο ληώζνπλ έληνλν πόλν ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ θαη ε 

θσλή ηνπο παξνπζηάδεη βξαρλάδα θαη πεξηνξηζκέλν ύςνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ζ έξεπλα ηνπ Ragan, K (2016), κειεηά ηελ θόπσζε θσλήο ζε εθπαηδεπηέο 

αεξόβηαο άζθεζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ έξεπλα νη εθπαηδεπηέο ζπρλά 

βηώλνπλ θσλεηηθή θόπσζε θαη δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παζνινγίαο 

ησλ θσλεηηθώλ πηπρώλ. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ έμη γπλαίθεο εθπαηδεπηέο, 

ηξεηο κε απηναλαθεξόκελα πξνβιήκαηα θσλήο θαη ηξείο ρσξίο. Μέηξα θσλεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο (δηαηαξαρή θαη ΖΔΓ) ειήθζεζαλ πξηλ θαη κεηά από κηα πεξίνδν άζθεζεο 

30 ιεπηώλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε νκάδα κε απηναλαθεξόκελα πξνβιήκαηα 

θσλήο είρε πςειόηεξεο ηηκέο jitter, ρακειόηεξεο αλαινγίεο αξκνληθώλ πξνο ζόξπβν 

θαη ιηγόηεξε πεξηνδηθόηεηα ζηα ζηαζεξά θσλεέληα αιιά δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηα κέηξα δηαηαξαρήο θαη ΖΔΓ πξηλ θαη ακέζσο κεηά. Σα κέηξα 

παξακέηξσλ θσλήο έδεημαλ όηη ηα άηνκα κε απηναλαθεξόκελα πξνβιήκαηα θσλήο 

πξνβάιινληαη κε ζρεηηθά κεγαιύηεξε θσλεηηθή έληαζε θαη παξάγνληαη γηα 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο αξρηθήο, κεζαίαο θαη ηειηθήο 

πεξηόδνπ αεξόβηαο εθπαίδεπζεο από όζνπο δελ έρνπλ αλαθεξζεί πξνβιήκαηα θσλήο.  

Οη  Brown et.al (2015) εθπνλνύλ κειέηε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξόληα βξαρλάδα ζε εθπαηδεπηέο γπκλαζηηθήο 

νκάδαο ηεο Απζηξαιίαο (GFIs). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε  ζε 361 άηνκα - 

γπκλαζηέο (81 άλδξεο, 280 γπλαίθεο), ειηθίαο κεηαμύ 18-67 εηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζήκεξα ζηελ Απζηξαιία. Σν εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε κέζσ 

ηνπ SurveyMonkey. Οη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο, νη κεηαβιεηέο ηνπ ηξόπνπ δσήο θαη 

ηεο θσλεηηθήο ρξήζεο πνπ πηζηεύεηαη όηη επεξεάδνπλ ηελ θσλεηηθή πγεία θαη ηελ 

παξαγσγή θσλήο ζηνλ πιεζπζκό εμεηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο αλαιύζεηο 

παιηλδξόκεζεο (= κέζνδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο). ύκθσλα κε ηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, σο ελδηαθέξνπζα κεηαβιεηή ζεσξήζεθε ε 

βξαρλάδα θσλήο. πγθεθξηκέλα, ην 39% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε κειέηε αλέθεξε όηη 

είρε ρξόληα βξαρλάδα. Έλα ζύλνιν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξόληα βξαρλάδα ζύκθσλα κε ηε πνιππαξαγνληηθή 

κνληεινπνίεζε ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη: ε λεαξή ειηθία, ε κεξηθή απώιεηα θσλήο 

θαηά ηελ εθπαίδεπζε, ε κεξηθή απώιεηα θσλήο κεηά από εθπαίδεπζε θαζώο θαη ε 

ρξήζε θσλήο ζε κεγαιύηεξε έληαζε από ηελ θαλνληθή νκηιία.  

https://www-scopus-com.proxy.eap.gr/authid/detail.uri?authorId=57035020700&amp;eid=2-s2.0-84952882466
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Ο Rumbach (2013) εθπνλεί κειέηε πνπ εξεπλά ηα πξνβιήκαηα θσλήο ζε 

εθπαηδεπηέο (πξνπνλεηέο) νκαδηθήο γπκλαζηηθήο, θαζώο επίζεο θαη γηα ην πόζν 

ελήκεξνη είλαη νη ίδηνη γηα ηα πξνβιήκαηα θσλήο θαη γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα απηώλ. 

θνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν επηπνιαζκόο θαη ε θύζε ηόζν ησλ 

μαθληθώλ (νμεηώλ) όζν θαη ησλ  ρξόλησλ πξνβιεκάησλ θσλήο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εθπαηδεπηέο γπκλαζηηθήο θαη λα ζπγθεληξσζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ ζήκεξα νη επαγγεικαηίεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ. πλνιηθά 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 360 άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνλ θιάδν 

ηεο  γπκλαζηηθήο θαη δέρηεθαλ λα απαληήζνπλ  ζε έλα εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο 

ηεο θσλήο ηνπο (απηνειέγρνπ).  

Σα απνηειέζκαηα εκθάληζεο ησλ μαθληθώλ θαη ρξόλησλ ζπκπησκάησλ θσλήο 

ήηαλ πςειά ζε 78,95% θαη 70,91% αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ε κεξηθή απώιεηα 

θσλήο θαη ε βξαρλάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο παξαηεξήζεθαλ ζπρλόηεξα 

(57,62%), αθνινπζνύκελε ε κεξηθή απώιεηα δύλακεο θαη γεληθόηεξα θσλήο ακέζσο 

κεηά από εθπαίδεπζε (46,81%). Ζ νκαιή θώλεζε κεηά ηελ εθπαίδεπζε αλαθέξζεθε 

ιηγόηεξν ζπρλή (9,97%). Δπηπξνζζέησο, πάλσ από ην 25% ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο 

αλέθεξαλ ρξόληα ζπκπηώκαηα πςειήο βξαρλάδαο (39,61%), δπζθνιία ζε πςειέο 

ζπρλόηεηεο (31,58%), δπζθνιία ζηελ έληαζε θσλήο (32,13%) θαη πεξηνξηζκέλν 

εύξνο ηξαγνπδηνύ (27,7%). Μόλν ην 30% ησλ γπκλαζηώλ αλέθεξαλ όηη έιαβαλ 

θσλεηηθή εθπαίδεπζε, ελώ αθόκε ιηγόηεξνη εξσηεζέληεο (10%) έιαβαλ πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε θσλήο, παξόιν πνπ ην 98.06% ζπκθώλεζε όηη ε ηππηθή θσλεηηθή 

εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα θαιύπηεηαη σο ηππνπνηεκέλν ζέκα ζε όιε ηελ επίζεκε 

εθπαίδεπζε ησλ γπκλαζηώλ – πξνπνλεηώλ.  

 Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο επηβεβαηώλνπλ όηη ηα πξνβιήκαηα 

θσλήο απνηεινύλ ζεκαληηθό επαγγεικαηηθό θίλδπλν γηα ηνπο εθπαηδεπηέο άζθεζεο. 

Οη ινγνπαζνιόγνη θαη άιινη επαγγεικαηίεο θσλήο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ θαηά 

πόζν νη εθπαηδεπηέο άζθεζεο έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θσλήο ηνπ 

επαγγέικαηόο ηνπο θαη λα ελεκεξώζνπλ απηνύο σο πξνο ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

πξέπεη λα πάξνπλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ πηζαλά νμεία θαη ρξόληα πξνβιήκαηα θσλήο. 

Σν 2013 νη Primov-Fever  et.al. εθπνλνύλ κειέηε κε ζέκα  ηελ επίδξαζε ηεο 

ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θσλήο. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ζηελ 

εηζαγσγή ηνπο όηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσλή ηνπο εληαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο θηλδπλεύνπλ λα αλαπηύμνπλ πξνβιήκαηα θσλήο. Ζ 

κειέηε απηή απνζθνπνύζε ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
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ζηα ραξαθηεξηζηηθά θσλήο. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηειέζαλ δεθαηέζζεξηο θνηηεηέο 

θπζηθήο αγσγήο (ειηθία: 27 ± 4,23 έηε) νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ζε θαηάζηαζε 

εξεκίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ήπησλ, κέηξησλ θαη πςειώλ εληάζεσλ άζθεζεο 

(ελεξγέο ζπλζήθεο). Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγήζεθαλ επίζεο ακέζσο κεηά από θάζε 

δξαζηεξηόηεηα, ζε ζέζε αλάθακςεο. 

Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο (F0) κε ηελ 

αύμεζε ηνπ επηπέδνπ δξαζηεξηόηεηαο (p <0,05). Γηα όια ηα άιια αθνπζηηθά κέηξα 

παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αύμεζε απνηειεζκάησλ θαζώο απμαλόηαλ ην επίπεδν 

δξαζηεξηόηεηαο. Απηή ε αύμεζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζύλνιν κέηξσλ (jitter PPQ5) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελεξγώλ ζπλζεθώλ. ηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αληηζέζεηο κεηαμύ ηνπ 

πςεινύ επηπέδνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ άιισλ επηπέδσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλζεθώλ αλάθακςεο (εξεκίαο) παξαηεξήζεθε επίζεο παξόκνηα αύμεζε ησλ ηηκώλ. 

Χζηόζν, απηά ηα επξήκαηα απέηπραλ λα απνθηήζνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαζία. Σα 

επξήκαηα ππνδειώλνπλ όηη ηα πςειά επίπεδα ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο νδεγνύλ ζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο θσλεηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ζε αύμεζε ηνπ F0. Απηέο νη 

αιιαγέο πξνθύπηνπλ από ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ησλ νκηινύλησλ θαη ζπλεπώο ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηαξαρέο θσλήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

ην παξόλ ζεκείν πξόθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ν εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο, ε παξνύζα έξεπλα ππόθεηηαη ζε κηα έξεπλα επηζθόπεζεο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δηακνηξάζηεθε ζε 

αζινύκελνπο γπκλαζηεξίσλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νξηζκέλα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηε θσλή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά από ηε γπκλαζηηθή. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην κε ηε ρξήζε εξσηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εξεπλώκελν ζέκα, ην εξσηεκαηνιόγην είρε αλώλπκε κνξθή θαη ήηαλ ρεηξόγξαθν σο 

πξνο ηελ απάληεζε ηνπ. Απνηεινύηαλ από εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ 

θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο έθεξαλ σο απνηέιεζκα 74 

κεηαβιεηέο. 

 

5.2 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ην θαηά πόζν ε θσλή ησλ αζινύκελσλ κεηά ην 

πξόγξακκα άζθεζεο παξνπζηάδεη θόπσζε.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα  

 Καηά πόζν ε θόπσζε από ην πξόγξακκα άζθεζεο επεξεάδεη ηε θσλή ζε 

ζρέζε κε ην θύιν; 

 Καηά πόζν ε θόπσζε από ην πξόγξακκα άζθεζεο επεξεάδεη ηε θσλή ζε 

ζρέζε κε ην θάπληζκα; 

 Καηά πόζν ε θόπσζε από ην πξόγξακκα άζθεζεο επεξεάδεη ηε θσλή ζε 

ζρέζε κε ηελ έθζεζε ζε ρεκηθέο νπζίεο ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν; 
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5.3ΓΔΗΓΜΑ 

 

ρεηηθά κε ην δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο από όηη είλαη εκθαλέο απνηειείηαη από 

200 άηνκα πνπ γπκλάδνληαη ζε γπκλαζηήξηα ηεο Πάηξαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε πνζνηηθή κέζνδν ζηελ πεξίπησζε ηεο ειηθίαο 

ηνπ δείγκαηνο θαη κε πνηνηηθή κέζνδν ζηελ πεξίπησζε ηνπ θύινπ θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ αηόκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ 

ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

 

Γημογπαθικά ζηοισεία ηος δείγμαηορ 

 

ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ 197 απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη είλαη εκθαλέο όηη ε κηθξόηεξε ειηθία ζην δείγκα είλαη 18 έηε, ελώ ε 

κεγαιύηεξε ηα 59 έηε. Δπίζεο ε κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο είλαη ηα 24,4 

έηε κε ηππηθή απόθιηζε ηα 6,9 έηε. 

  

Σν δείγκα ησλ 200 εξσηεζέλησλ απνηειείηαη από 91 άλδξεο ( πνζνζηό 45,5%) θαη 

109 γπλαίθεο ( πνζνζηό 54,5%). Δπίζεο, θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη ζην δείγκα ησλ 200 

εξσηεζέλησλ ππήξραλ 4 άηνκα πνπ δελ απάληεζαλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπο ( 

πνζνζηό 2% επί ηνπ δείγκαηνο), ελώ ηζάξηζκα άηνκα εξγάδνληαη ζηα ζώκαηα 

αζθαιείαο. Δπίζεο, ππήξραλ ζην δείγκα 2 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη εξγάδνληαλ σο 

Γεκόζηνη ππάιιεινη (πνζνζηό 1% ),  ελώ ηζάξηζκα άηνκα απάληεζαλ όηη εξγάδνληαλ 

σο εξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο θαη πσιεηέο. Αθόκα, ππήξρε ζην δείγκα 1 

ζπληαμηνύρνο θαη 1 θπζηθνζεξαπεπηήο ( πνζνζηό 0,5%) ελώ 5 εξσηεζέληεο ήηαλ 

ινγηζηέο ( πνζνζηό 2,5%). Σα άηνκα πνπ ήηαλ άλεξγνη θαηακεηξήζεθαλ ζε 18 ( 

πνζνζηό 9%), νη γπκλαζηέο ή γπκλάζηξηεο ζε 15 ( πνζνζηό 7,5%) θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε 14 (πνζνζηό 7%). Σέινο, ζην δείγκα ππήξραλ 30 ηδησηηθνί 

ππάιιεινη ( πνζνζηό 15%) θαη 102 θνηηεηέο ή θνηηήηξηεο. 

 

5.3 ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, όπσο πξναλαθέξζεθε, έγηλε ρξήζε ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απαξηηδόηαλ από 37 

εξσηήζεηο αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, από απηέο νη 11 
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εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνύ ηύπνπ, όπνπ ν εξσηεζέληαο κπνξνύζε λα δώζεη 

επηπξόζζεηα θαη κηα δηθή ηνπ απάληεζε, ελώ νη ππόινηπεο 26 ήηαλ θιεηζηνύ ηύπνπ.  

Παξάιιεια, καδί κε ην εξσηεκαηνιόγην δόζεθε θαη ν Γείθηεο Φσλεηηθήο 

Γπζρέξεηαο (Voice Handicap Index) ν νπνίνο απνηειείηαη από 30 εξσηήζεηο θαη 

εμεηάδεη  ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ γηα ηε θσλή ηνπ. Λόγσ ηεο κνξθήο ηνπ 

εξσηεκαηνιόγηνπ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ νη εξσηεζέληεο θαινύληαλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ νη απαληήζεηο απηέο νκαδνπνηήζεθαλ.  

 

5.4 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 

 

Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ησλ απαληήζεσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηε δηακνίξαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε γπκλαζηήξηα ηεο Πάηξαο. Δθεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ γπκλαζηεξίσλ, νη νπνίνη έδσζαλ ηελ άδεηα ηνπο, 

κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο αζινύκελνπο νη νπνίνη απαληνύζαλ ην 

εθάζηνηε εξσηεκαηνιόγην. 

 

5.5 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο αλαιύζεθαλ κε 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε. Γειαδή ηα δεδνκέλα πνπ είραλ αξηζκεηηθέο ηηκέο 

αλαιύζεθαλ πνζνηηθά κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο δηαδηθαζίαο (descriptives) ελώ ηα 

αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπρλνηήησλ (frequencies). Δπίζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ζύδεπμεο απαληήζεσλ ( Crosstabulation ) θαη έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

κεδεληθώλ πεξηπηώζεσλ. Όια ηα παξαπάλσ αλαιύζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κέζσ ηνπ 

SPSS. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αλαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο κε (√) ελώ 

νη κε ζεκαληηθέο κε  (Υ). 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ςνήθειερ 

 Καθημεπινή σπήζη θυνήρ ζηον επαγγελμαηικό σώπο  

Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θσλήο ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν, θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη 

ζην δείγκα ππήξραλ 31 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσλή ηνπο ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν από 1 έσο 2 ώξεο (πνζνζηό 15,9% επί ηνπ έγθπξνπ 

δείγκαηνο), ελώ 44 άηνκα απάληεζαλ από 2 έσο 3 ώξεο (πνζνζηό 22,6%). 

Σαπηόρξνλα, 33 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ηε θσλή ηνπο ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνπο ρώξν από 3 έσο 4 ώξεο (πνζνζηό 16,9% επί ηνπ έγθπξνπ 

δείγκαηνο) θαη 87 άηνκα απάληεζαλ πάλσ από 5 ώξεο (πνζνζηό 15,9% επί ηνπ 

έγθπξνπ δείγκαηνο). 

 

 Έκθεζη ζε σημικέρ οςζίερ ανάλογα με ηον σώπο επγαζίαρ 

ην δείγκα ππήξραλ 40 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη εθηίζεληαη ζε ρεκηθέο νπζίεο ζην 

ρώξν εξγαζίαο ηνπο (πνζνζηό 20,4% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 156 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ εθηίζεληαη ζε ρεκηθέο νπζίεο ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο 

( πνζνζηό 79,6% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο). 

 

 Κάπνιζμα 

ε ζρέζε κε ην θάπληζκα, 38 άηνκα από ην δείγκα απάληεζαλ όηη θαπλίδνπλ 

(πνζνζηό 19% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 162 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ θαπλίδνπλ 

( πνζνζηό 81% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο). 

 

Παξάιιεια, ζην παξόλ εξώηεκα ηα 38 άηνκα απάληεζαλ όηη ηα ιηγόηεξα ηζηγάξα 

πνπ θαπλίδνπλ ήηαλ 4 ελώ ηα πεξηζζόηεξα ήηαλ 30 – επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Δπίζεο, 

θαηά κέζσ όξν νη εξσηεζέληεο θαπλίδνπλ 12 ηζηγάξα θαζεκεξηλά κε ηππηθή 

απόθιηζε 7 ηζηγάξα. 

Όζνλ αθνξά ηα έηε θαπλίζκαηνο, 36 από ηα 38 άηνκα απάληεζαλ όηη ηα ιηγόηεξα έηε 

πνπ θαπλίδνπλ ήηαλ 1 ελώ ηα πεξηζζόηεξα έηε θαπλίζκαηνο ζην δείγκα ήηαλ 20. 
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Δπίζεο, θαηά κέζσ όξν νη εξσηεζέληεο θαπλίδνπλ 7,6 έηε κε ηππηθή απόθιηζε ηα 5,5 

έηε. 

 

 Καηανάλυζη νεπού 

ην παξόλ εξώηεκα, από ηα 200 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, απάληεζαλ νη 

199 όηη ηα ιηγόηεξα πνηήξηα λεξό πνπ πίλνπλ ήηαλ 1 ελώ ηα πεξηζζόηεξα πνηήξηα 

λεξό πνπ δόζεθαλ σο απάληεζε ήηαλ 24. Δπίζεο, θαηά κέζσ όξν νη εξσηεζέληεο 

πίλνπλ 8,9 πνηήξηα λεξό κε ηππηθή απόθιηζε ηα 4 πνηήξηα λεξό. 

 

 Ππόζλητη καθεΐνηρ 

Από ην δείγκα ππνδεηθλύεηαη όηη από ηα 200 άηνκα ηα 173  πίλνπλ θαθέ (πνζνζηό 

86,5% ) ελώ ηα 27 απάληεζαλ όηη δελ πίλνπλ θαθέ ( πνζνζηό 13,5% ). 

ην παξόλ εξώηεκα, ζρεηηθά αλ ν θαθέο πεξηέρεη ή όρη θαθεΐλε, 170 άηνκα 

απάληεζαλ όηη ν θαθέο ηνπο πεξηέρεη (πνζνζηό 98,3%) ελώ 3 εξσηεζέληεο απάληεζαλ 

όηη ν θαθέο ηνπο δελ πεξηέρεη θαθεΐλε ( πνζνζηό 1,7% ). 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαθέδσλ εκεξεζίσο, από ηα 173 άηνκα πνπ 

απάληεζαλ όηη πίλνπλ θαθέ ζην παξόλ εξώηεκα ιήθζεθαλ 171 απαληήζεηο. Οη 

ιηγόηεξνη θαθέδεο πνπ πίλνπλ ηα ππνθείκελα ήηαλ 1 ελώ νη πεξηζζόηεξνη θαθέδεο 

πνπ δόζεθαλ σο απάληεζε ήηαλ 5. Σέινο, θαηά κέζσ όξν νη εξσηεζέληεο πίλνπλ 1,6 

θαθέδεο θαζεκεξηλά κε ηππηθή απόθιηζε ηνπο 0,7 θαθέδεο. 

 ςσνόηηηα άζκηζηρ 

Από ην δείγκα ππήξραλ 10 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη αζθνύληαη από 1 έσο 2 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα (πνζνζηό 5% ). Δπίζεο, 23 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη αζινύληαη από 

1 έσο 3 θνξέο (πνζνζηό 11,5% ) ελώ 103 άηνκα απάληεζαλ όηη αζινύληαη από 2 έσο 

4 θνξέο ηελ εβδνκάδα (πνζνζηό 51,5%). Σελ ίδηα ζηηγκή 37 άηνκα απάληεζαλ όηη 

αζινύληαη από 3 έσο 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα (πνζνζηό 18,5%) θαη 27 άηνκα 

αζινύληαη άλσ από 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα (πνζνζηό 13,5%). 
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Σπόπορ Γςμναζηικήρ 

Όζνλ αθνξά απηό ην εξώηεκα, 5 άηνκα δελ έδσζαλ απάληεζε (πνζνζηό 2,5% επί ηνπ 

δείγκαηνο). Δπίζεο, 86 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη αθνινπζνύλ θάπνην πξόγξακκα 

κε βάζε ηα βάξε (πνζνζηό 43%) ελώ 109 άηνκα απάληεζαλ όηη αθνινπζνύλ 

πξόγξακκα κε αζθήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αεξόβηα άζθεζε (πνζνζηό 54,5%).  

 

 Βάπη – αζκήζειρ σεπιών  

ε απηό ην ζεκείν, ππάξρνπλ 35 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 10 θηιά 

ζηηο αζθήζεηο ρεξηώλ (πνζνζηό 25% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο), επίζεο, 45 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 20 θηιά (πνζνζηό 32,1%) ελώ 19 άηνκα 

απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 30 θηιά (πνζνζηό 13,6%). Σελ ίδηα ζηηγκή 

παξαηεξήζεθε όηη 2 άηνκα απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 40 θηιά ζηηο αζθήζεηο 

ρεξηώλ (πνζνζηό 1,4%), ελώ 12 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 50 θηιά ( 

πνζνζηό 8,6% ). Δπηπξνζζέησο, 5 άηνκα απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 60 θηιά ( 

πνζνζηό 3,6%) ελώ ηζάξηζκνη έσο 80 θηιά θαη πάλσ από 110 θηιά. Παξάιιεια, 8 

άηνκα απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 70 θηιά ζηηο αζθήζεηο ρεξηώλ (πνζνζηό 5,7%), 3 

άηνκα απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 90 θηιά (πνζνζηό 2,1%) θαη 1 άηνκν απάληεζε 

όηη ζεθώλεη έσο 100 θηιά (πνζνζηό 0,7%). 

 

 Βάπη –  αζκήζειρ ποδιών 

Χο πξνο ηα θηιά γηα ηηο αζθήζεηο πνδηώλ, ζην δείγκα ππήξραλ 11 άηνκα πνπ 

απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 10 θηιά (πνζνζηό 8,9% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) θαη 

ηζάξηζκα άηνκα απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 20 θηιά. Αθόκα, 17 εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 30 θηιά (πνζνζηό 13,8%) ελώ 10 άηνκα απάληεζαλ όηη 

ζεθώλνπλ έσο 40 θηιά (πνζνζηό 8,1%). Σελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξήζεθε όηη 16 άηνκα 

απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 50 θηιά ζηηο αζθήζεηο πνδηώλ (πνζνζηό 13%), επίζεο 4 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 60 θηιά (πνζνζηό 3,3% ) ελώ 13 άηνκα 

απάληεζαλ όηη ζεθώλνπλ έσο 70 θηιά (πνζνζηό 10,6%) ελώ 5 άηνκα απάληεζαλ όηη 

ζεθώλνπλ έσο 80 θηιά (πνζνζηό 4,1%). Δπηπξνζζέησο, 9 άηνκα απάληεζαλ όηη 

ζεθώλνπλ έσο 90 θηιά ζηηο αζθήζεηο πνδηώλ ( πνζνζηό 7,3%), 7 άηνκα απάληεζαλ 

όηη ζεθώλνπλ έσο 100 θηιά (πνζνζηό 5,7% ) ελώ ηέινο 20 άηνκα απάληεζαλ όηη 

ζεθώλνπλ πάλσ από 100 θηιά (πνζνζηό 16,3%). 
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Υπήζηρ θυνήρ και Παποςζίαζη Πποβλημάηυν  

 Υπήζη θυνήρ καηά ηην άζκηζη  

ε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηεο θσλήο πνπ θάλνπλ νη αζιεηέο/ππνθείκελα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ππήξραλ 75 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

θαζόινπ ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε (πνζνζηό 38,1% επί ηνπ έγθπξνπ 

δείγκαηνο), 99 άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ ιίγν ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε (πνζνζηό 

50,3% ), ελώ 17 άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ από κέηξηα έσο πνιύ ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ 

άζθεζε (πνζνζηό 8,6%). Σέινο, 6 άηνκα απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ πάξα πνιύ 

ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε (πνζνζηό 3%). 

 Αλλαγέρ ζηη θυνή μεηά ηο ππόγπαμμα άζκηζηρ 

 

ην ζεκείν απηό νη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηα ππνθείκελα ήηαλ νη εμήο:  

 

56 άηνκα ληώζνπλ αιιαγέο ζηελ θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα (πνζνζηό 28% επί 

ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 144 εξσηεζέληεο δελ ληώζνπλ αιιαγέο ζηελ θσλή ηνπο 

κεηά ην πξόγξακκα (πνζνζηό 72%). 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη, ζην δείγκα ππήξραλ 121 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη ζα 

ραξαθηήξηδαλ ηε θσλή ηνπο καλύηεπη κεηά ην πξόγξακκα (πνζνζηό 72,5% επί ηνπ 

έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 46 εξσηεζέληεο σειπόηεπη(πνζνζηό 27,5% ). 

Δπηπξνζζέησο, 145 άηνκα απάληεζαλ όηη ληώζνπλ ηελ θσλή ηνπο θςζιολογική κεηά 

ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο (πνζνζηό 72,5% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 35 άηνκα 

βπασνή (πνζνζηό 27,5%), 2 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ληώζνπλ ηελ θσλή ηνπο 

ηπασιά (πνζνζηό 1%) ελώ 18 εξσηεζέληεο ληώζνπλ ηε θσλή ηνπο ξηπή (πνζνζηό 

9%). 

Αθνινύζσο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 73 άηνκα απάληεζαλ όηη κεηά ην πξόγξακκα 

ληώζνπλ ηε θσλή ηνπο κοπιώδη θαηά ηελ νκηιία (πνζνζηό 36,9% επί ηνπ έγθπξνπ 

δείγκαηνο) ελώ 125 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ ληώζνπλ θόπσζε ζηε θσλή ηνπο 

ζηελ νκηιία κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο (πνζνζηό 27,5%). 

 

 Δμθάνιζη βήσα μεηά ηο ππόγπαμμα άζκηζηρ  

Όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε βήρα κεηά ην πξόγξακκα άζθεζεο 41 άηνκα απάληεζαλ 

όηη παξνπζηάδνπλ βήρα (πνζνζηό 20,7% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 157 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ παξνπζηάδνπλ βήρα (πνζνζηό 79,3%). 
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 Αναπνοέρ καηά ηο ππόγπαμμα άζκηζηρ  

ην εξώηεκα απηό 76 άηνκα απάληεζαλ όηη νη έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο 

επεξεάδνπλ ηε θσλή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, (πνζνζηό 38,2% επί ηνπ 

έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 123 άηνκα όηη δελ επεξεάδνπλ ηε θσλή ηνπο νη έληνλεο θαη 

γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, (πνζνζηό 61,8%). 

 

 Πόνορ ζηο λαιμό μεηά ηην άζκηζη 

ην ζεκείν απηό 76 εξσηεζέληεο ληώζνπλ πόλν ζην ιαηκό ηνπο ή αίζζεκα μέλνπ 

ζώκαηνο ζην ιαηκό ( πνζνζηό 12,5% επί ηνπ δείγκαηνο ) ελώ 175 εξσηεζέληεο δελ 

ληώζνπλ πόλν ζην ιαηκό ηνπο ή αίζζεκα μέλνπ ζώκαηνο ζην ιαηκό (πνζνζηό 87,5%,). 

 

 Δνόσληζη ζηην καηάποζη μεηά ηο ππόγπαμμα άζκηζηρ και καηά ηην 

διάπκεια αςηήρ 

Δλ ζπλερεία, ζην εξώηεκα αλ εκθαλίδνπλ θάπνηα ελόριεζε ζηελ θαηάπνζε κεηά ην 

πξόγξακκα άζθεζεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο, 8 άηνκα απάληεζαλ όηη 

εκθαλίδνπλ θάπνηα ελόριεζε (πνζνζηό 4,1% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 186 άηνκα 

αληηζηνίρσο απάληεζαλ πσο δελ λνηώζνπλ θάπνηα ελόριεζε (πνζνζηό 95,9%). 

 

 Καθαπιζμόρ ηος λαιμού και βεληίυζη θυνήρ μεηά ηην άζκηζη 

 

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, όηη ηα 84 άηνκα ληώζνπλ πσο "θαζαξίδνπλ" 

ζπρλά ην ιαηκό ηνπο (πνζνζηό 42,6% επί ηνπ δείγκαηνο) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ελώ ηα 113 άηνκα δελ ληώζνπλ πσο "θαζαξίδνπλ" ζπρλά ην ιαηκό 

ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζην δείγκα ππήξραλ 137 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη κεηά ηνλ "θαζαξηζκό" 

ηνπ ιαηκνύ ηνπο ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο (πνζνζηό 71,4% επί ηνπ 

δείγκαηνο), ελώ 55 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο 

ηνπο (πνζνζηό 28,6% ). 
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 Ομιλία και άζκηζη 

 

Δδώ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, όηη ππήξραλ 84 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη 

ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα κηιήζνπλ ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπο (πνζνζηό 26,1% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 147 άηνκα  δελ ρξεηάδεηαη 

λα θαηαβάιινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα (πνζνζηό 73,9% ). 

 

 Καηάποζη νεπού και βεληίυζη θυνήρ 

Σέινο, 152 άηνκα απάληεζαλ όηη πίλνληαο λεξό ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο 

(πνζνζηό 77,2% επί ηνπ δείγκαηνο), ελώ 45 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πίλνληαο 

λεξό, δελ ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο (πνζνζηό 22,8%). 

 

Γιαηποθικέρ ζςνήθειερ και Ηαηπικό ιζηοπικό 

 

 ςμπληπώμαηα διαηποθήρ 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ, 137 άηνκα επηζήκαλαλ όηη 

ιακβάλνπλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο (πνζνζηό 31,5% επί ηνπ δείγκαηνο ) ελώ 55 

άηνκα απάληεζαλ όηη δελ παίξλνπλ (πνζνζηό 68,5%,). 

ην ζεκείν απηό, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί όηη ππήξραλ 35 άηνκα πνπ απάληεζαλ 

όηη παίξλνπλ πξσηεΐλε σο ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο.  

 

 Καηανάλυζη αλκοόλ  

 

Από ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη 121 άηνκα 

θαηαλαιώλνπλ αιθνόι (πνζνζηό 60,8% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 78 ππνθείκελα όηη 

δελ θαηαλαιώλνπλ αιθνόι (πνζνζηό 39,2) 

πλερίδνληαο, ππήξραλ 76 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη θαηαλαιώλνπλ αιθνόι ζπάληα 

(πνζνζηό 63,3% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο), 43 άηνκα ζπρλά (πνζνζηό 35,8%) ελώ 

κόλν 1 άηνκν απάληεζε όηη θαηαλαιώλεη αιθνόι θαζεκεξηλά (πνζνζηό 0,8%). 
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 Παποςζίαζη γαζηποοιζοθαγικήρ διαηαπασήρ 

 

ην παξόλ εξώηεκα,11 άηνκα παξνπζηάδνπλ θάπνηα γαζηξννηζνθαγηθή δηαηαξαρή 

(πνζνζηό 63,3% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 188 απάληεζαλ όηη δελ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα γαζηξννηζνθαγηθή δηαηαξαρή (πνζνζηό 94,5%). 

 

  Γιαηαπασέρ θυνήρ 

Από ηα απνηέιεζκα θαίλεηαη, όηη 6 άηνκα έρνπλ ή είραλ θάπνηα δηαηαξαρή θσλήο 

(πνζνζηό 3% επί ηνπ έγθπξνπ δείγκαηνο) ελώ 193 άηνκα απάληεζαλ όηη δελ έρνπλ ή 

είραλ θάπνηα δηαηαξαρή θσλήο (πνζνζηό 97%). 

 

 Γιαηαπασέρ θςπεοειδούρ αδένα 

ην δείγκα ππήξραλ 22 άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαηαξαρή ηνπ 

ζπξενεηδνύο αδέλα (πνζνζηό 11% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 178 εξσηεζέληεο δελ 

εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαηαξαρή ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα (πνζνζηό 89%). 

 Λήτη θαπμάκυν 

 

Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηνλ εξώηεκα ήηαλ όηη 24 άηνκα ιακβάλνπλ θάπνηα 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα (πνζνζηό 12,1% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 

174 άηνκα δελ ιακβάλνπλ θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή (πνζνζηό 87,9%). 

Όζνλ αθνξά ηελ ιήςε θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί όηη 4 άηνκα ιακβάλνπλ 

αλαιγεηηθά, αληηαιιεξγηθά, αληηζηακηληθά, θαη αληηθιεγκνλώδε  (πνζνζηό 0,5% επί 

ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε), 2 άηνκα απάληεζαλ όηη ιακβάλνπλ αληηβίσζε θαη 

βξίζθνληαη ζε νξκνλνζεξαπεία (πνζνζηό 1% ζε θάζε πεξίπησζε) θαη ηέινο 6 άηνκα 

απάληεζαλ όηη ιακβάλνπλ εξεκηζηηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα (πνζνζηό 3%). 

 

 Δμθάνιζη αλλεπγίαρ 

 

Τπήξραλ 32 άηνκα ηα νπνία αλέθεξαλ όηη πάζρνπλ από θάπνηα αιιεξγία (πνζνζηό 

16,2% επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 166 άηνκα δελ πάζρνπλ από θάπνηα αιιεξγία (πνζνζηό 

83,8%). 
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 Δμθάνιζη αναπνεςζηικήρ διαηαπασήρ  

 

Σέινο λα ζεκεησζεί, όηη από ηα απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη 23 άηνκα παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπλνή ηνπο (πνζνζηό 11,5% 

επί ηνπ δείγκαηνο) ελώ 177 άηνκα δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή 

πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπλνή ηνπο (πνζνζηό 88,5% ). 
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ΤΥΔΣΗΔΗ 

 

ςζσέηιζη ηηρ ανηίλητηρ ηηρ θυνηηικήρ λειηοςπγίαρ από ηοςρ αζκούμενοςρ ζε 

ζσέζη με ηο θύλο 

 

Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζην δείγκα ππήξραλ 193 άηνκα ( 95,6% 

ηνπ δείγκαηνο) πνπ αληηιακβάλνληαη ήπηα πξνβιήκαηα ζηε θσλή ηνπο ελώ 7 άηνκα ( 

3,% ) κέηξηνπ βαζκνύ  ζηε θσλή ηνπο. 

 

 

 

 

ύνολο με ζκοπ 

 
Frequenc

y Percent 

Valid Πξνβιήκαηα ήπηαο 

ζνβαξόηεηαο 

193 96,5 

Πξνβιήκαηα κέηξηαο 

ζνβαξόηεηαο 

7 3,5 

Total 200 100,0 

 

Πίνακαρ ζςνόλος. Παξνπζίαζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηνπ εθαηνζηηαίνπ πνζνζηνύ ησλ 

όπνησλ κεηνλεθηεκάησλ θσλήο παξνπζίαδαλ νη εξσηεζέληεο. 

                    

Οη άλδξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είραλ κέζν ζθνξ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο 

ίζν κε 4,065 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 3,91,  επίζεο παξνπζίαδαλ κέζν 

ζθνξ ζηε θπζηνινγία ηεο θσλήο ίζν κε 2,923 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 

3,81 θαη κέζν ζθνξ ζην ζπλαίζζεκα ίζν κε 1,637 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ 

κε 3,24. ην ζπλνιηθό ζθνξ νη άλδξεο παξνπζίαζαλ κέζν ζθνξ πνπ ηζνύηαλ κε 8,62. 

Από ηελ άιιε νη γπλαίθεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είραλ κέζν ζθνξ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσλήο ίζν κε 3,9633 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 4,238,  

επίζεο παξνπζίαδαλ κέζν ζθνξ ζηε θπζηνινγία ηεο θσλήο ίζν κε 4,284 θαη ηππηθή 
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απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 4,388 θαη κέζν ζθνξ ζην ζπλαίζζεκα ίζν κε 2,44 θαη 

ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 3,998. ην ζπλνιηθό ζθνξ νη γπλαίθεο παξνπζίαζαλ 

κέζν ζθνξ πνπ ηζνύηαλ κε 10,64. 

ην ζύλνιν ηνπ ην δείγκα παξνπζίαζε κέζν ζθνξ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο ίζν κε 

4,01 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 4,083,  επίζεο παξνπζίαδαλ κέζν ζθνξ ζηε 

θπζηνινγία ηεο θσλήο ίζν κε 3,66 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 4,18 θαη κέζν 

ζθνξ ζην ζπλαίζζεκα ίζν κε 2,08 θαη ηππηθή απόθιηζε πνπ ηζνύηαλ κε 3,68667. Σν 

ζπλνιηθό κέζν ζθνξ ηνπ δείγκαηνο ηζνύηαλ κε 9,6000 έρνληαο ηππηθή απόθιηζε ίζε 

κε 9,958. 

 

Ζ0: ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ δύν θύισλ 

Ζ1: δελ ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ δύν θύισλ 

 

H0: ζ1
2
 = ζ2

2
 

H1: ζ1
2
 ≠ ζ2

2
 

 

Από ηνλ πίλαθα Independent Samples Test παξαηεξήζεθε πσο p > 0,05 (ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο) ζπλεπώο ηζρύεη ε Ζ0 (γηα ηηο δηαθπκάλζεηο). (επηινγή ηνπ p ηεο πξώηεο 

γξακκήο) 

Ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο αξρηθήο ππόζεζεο πεξί  ηζόηεηαο ησλ κέζσλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θσλήο ησλ δύν θύισλ παξαηεξήζεθε από ηνλ πίλαθα 

Group Statistics όηη νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ είλαη 

δηαθνξεηηθέο άξα επαιεζεύνπλ ηελ Ζ1 ( κ1 ≠ κ2).  

 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ην p ηεο πξώηεο γξακκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσλήο 0,86 > 

0,05, ζπλεπώο είλαη εκθαλέο όηη ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ε 

κέζε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο ησλ δύν θύισλ είλαη ίζα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

α=0,05. 
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Παξάιιεια, ην p ηεο πξώηεο γξακκήο ηεο θπζηνινγίαο ηεο θσλήο έδεημε 0,022 < 

0,05, άξα είλαη εκθαλέο όηη δελ ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ε κέζε 

θπζηνινγία ηεο θσλήο ησλ δύν θύισλ δελ είλαη ίζα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 

α=0,05 θαη εδώ παξαηεξείηαη πσο νη γπλαίθεο έρνπλ πςειόηεξα απνηειέζκαηα όζνλ 

αθνξά ηε θπζηνινγία ηεο θσλήο ηνπο. 

 

Δπίζεο, ην p ηεο πξώηεο γξακκήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έδεημε  0,121 > 0,05, ζπλεπώο 

είλαη εκθαλέο όηη ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν ζπλαίζζεκα 

ησλ δύν θύισλ είλαη ίζν ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. 

 

ύκθσλα κε ην p ηεο πξώηεο γξακκήο ηνπ ζπλόινπ έρνπκε όηη 0,207 > 0,05, έηζη 

είλαη εκθαλέο όηη ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν ζύλνιν ησλ 

δύν θύισλ είλαη ίζν ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. 

 

 Φύιν Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. Άξξελ Υ 

Θήιπ Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. Άξξελ X 

Θήιπ   

πλαίζζεκα. Άξξελ Υ 

Θήιπ Υ 

ύλνιν. Άξξελ Υ 

Θήιπ Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 1. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 
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ςζσέηιζη ηηρ ανηίλητηρ ηηρ θυνηηικήρ λειηοςπγίαρ από ηοςρ αζκούμενοςρ ζε 

ζσέζη με ηο κάπνιζμα 

 

Ζ0: ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ θαπληζηώλ θαη ησλ κε 

θαπληζηώλ 

Ζ1: δελ ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ θαπληζηώλ θαη ησλ 

κε θαπληζηώλ 

 

H0: ζ1
2
 = ζ2

2
 

H1: ζ1
2
 ≠ ζ2

2
 

 

Από ηνλ πίλαθα Independent Samples Test παξαηεξήζεθε πσο p > 0,05 (ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο), άξα ηζρύεη ε Ζ0 (γηα ηηο δηαθπκάλζεηο).  

Ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο αξρηθήο ππόζεζεο πεξί  ηζόηεηαο ησλ κέζσλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θσλήο κεηαμύ θαπληζηώλ θαη κε θαπληζηώλ, 

παξαηεξήζεθε από ηνλ πίλαθα Group Statistics πνπ αλαιύζακε, όηη νη κέζεο ηηκέο 

ησλ απαληήζεσλ ησλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ είλαη δηαθνξεηηθέο άξα επαιεζεύνπλ 

ηελ Ζ1 ( κ1 ≠ κ2).  

 

ύκθσλα κε ηνλ πίλαθα Independent Samples Test ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS, ππάξρεη 

απνδνρή ηεο Ζ0 ζηε ιεηηνπξγία θαη έηζη ε κέζε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο ησλ δύν 

νκάδσλ είλαη ίζα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. Όζνλ αθνξά ηε θπζηνινγία ηεο 

θσλήο, δελ ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ε κέζε θπζηνινγία ηεο 

θσλήο ησλ δύν νκάδσλ δελ είλαη ίζα ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05 θαη ζε απηό 

ην ζεκείν παξαηεξήζεθε πσο νη θαπληζηέο έρνπλ πςειόηεξα απνηειέζκαηα όζνλ 

αθνξά ηε θπζηνινγία ηεο θσλήο ηνπο. Σαπηόρξνλα, όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα 

παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν 

ζπλαίζζεκα ησλ δύν θαπληζηώλ θαη ησλ κε θαπληζηώλ είλαη ίζν ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. Δλώ ηέινο, αλαθνξηθά κε ην ζύλνιν παξαηεξήζεθε πσο 

ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν ζύλνιν ησλ δύν νκάδσλ είλαη 

ίζν ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. 
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ςζσέηιζη ηηρ ανηίλητηρ ηηρ θυνηηικήρ λειηοςπγίαρ από ηοςρ αζκούμενοςρ ζε 

ζσέζη με ηη σπήζη σημικών οςζιών 

 

Ζ0: ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ρεκηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε 

Ζ1: δελ ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ρεκηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 

H0: ζ1
2
 = ζ2

2
 

H1: ζ1
2
 ≠ ζ2

2
 

ε απηό ην ζεκείν από ηνλ πίλαθα Independent Samples Test παξαηεξήζεθε πσο 

p<0,05 (ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο), ζπλεπώο δελ ηζρύεη ε Ζ0 (γηα ηηο δηαθπκάλζεηο).  

 

Ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο αξρηθήο ππόζεζεο πεξί  ηζόηεηαο ησλ κέζσλ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θσλήο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ρεκηθά θαη 

απηώλ πνπ δελ εθηίζεληαη παξαηεξήζεθε από ηνλ πίλαθα Group Statistics όηη νη κέζεο 

ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ησλ δύν νκάδσλ είλαη δηαθνξεηηθέο άξα επαιεζεύνπλ ηελ Ζ1 

( κ1 ≠ κ2).  

 

Δπηπιένλ, από ηνλ πίλαθα Independent Samples Test ήηαλ εκθαλέο όηη  ππάξρεη 

απνδνρή ηεο Ζ0 ζηε ιεηηνπξγία θαη έηζη ε κέζε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο ησλ αηόκσλ 

πνπ εθηίζεληαη ζε ρεκηθά θαη απηώλ πνπ δελ εθηίζεληαη είλαη ίζα ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. Όζνλ αθνξά ηε θπζηνινγία ηεο θσλήο, ππάξρεη απνδνρή ηεο 

Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ε κέζε θπζηνινγία ηεο θσλήο ησλ δύν νκάδσλ είλαη ίζα ζε 

επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. Σαπηόρξνλα, όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα 

παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν 

ζπλαίζζεκα ησλ αηόκσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ρεκηθά θαη απηώλ πνπ δελ εθηίζεληαη 

είλαη ίζν ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. Δλώ ηέινο, αλαθνξηθά κε ην ζύλνιν 

παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη απνδνρή ηεο Ζ0 θαη έηζη θαίλεηαη όηη ην κέζν ζύλνιν 

ησλ δύν νκάδσλ είλαη ίζν ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05. 
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Έθζεζε ζε ρεκηθέο 

νπζίεο αλάινγα κε ην 

ρώξν εξγαζίαο ηνπο 

Sig. (2-

tailed) 

Λεηηνπξγία 

θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία 

θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 2. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην εάλ ν θαθέο επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο, αθόηνπ νινθιεξώζεθαλ νη 

έιεγρνη ππνζέζεσλ, παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα.  

 Πίλεηε θαθέ; Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. dimensi

on1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. dimensi

on1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. dimensi

on1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. dimensi

on1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ  Μέζυν 3.  Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ. 
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ύκθσλα κε ην εάλ νη εξσηεζέληεο κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο ληώζνπλ όηη 

ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε θσλή ηνπο θαη επεξεάδνληαη νη κέζεο ηηκέο, κεηά ην ηέινο ησλ 

ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη δηαθνξά. Παξαθάησ εκθαλίδεηαη 

ν πίλαθαο κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ.  

 

 Νηώζεηε αιιαγέο ζηελ θσλή 

ζαο κεηά ην πξόγξακκα; 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 4. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ. 

 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ην όηη νη εξσηεζέληεο κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο ληώζνπλ ηε 

θσλή ηνπο θνπηώδε θαηά ηελ νκηιία επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο 

θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη δηαθνξά 

ζηε ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζύλνιν. Δδώ είλαη εκθαλέο όηη όζα άηνκα 

ληώζνπλ θνπηώδε ηε θσλή ηνπο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηε ιεηηνπξγία, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ην ζύλνιν. 
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 Μεηά ην πξόγξακκα, ληώζεηε ηελ 

θσλή ζαο λα είλαη θνπηώδεο θαηά 

ηελ νκηιία; 

 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη   

Όρη X 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη   

Όρη X 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 5. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Όζνλ αθνξά κε ην αλ ηα ππνθείκελα κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο παξνπζηάδνπλ 

βήρα επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ 

ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη δηαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο. Δίλαη 

εκθαλέο όηη όζα άηνκα παξνπζηάδνπλ βήρα κεηά ηε γπκλαζηηθή παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσλήο. 
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 Μεηά ην πξόγξακκα/ άζθεζε πνπ 

αθνινπζείηε, παξνπζηάδεηε βήρα; 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη X 

Όρη   

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη X 

Όρη X 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη X 

Όρη X 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη X 

Όρη X 

 

Πίνακαρ Μέζυν 6. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 

 

 

 

 

 

Δπηπξνζζέησο, ζρεηηθά κε ην εάλ ην όηη νη έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηε 

γπκλαζηηθή επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ 

ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη δηαθνξά ζηε θπζηνινγία ηεο θσλήο. 

Δδώ είλαη εκθαλέο όηη όζα άηνκα έρνπλ έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηε 

γπκλαζηηθή παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηε θπζηνινγία ηεο θσλήο. 
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 Οη έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο 

θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, ληώζεηε 

λα επεξεάδνπλ ηε θσλή ζαο; 

 

 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 7. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

. 
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Αλαθνξηθά κε ην εάλ ην όηη κεηά ην πξόγξακκα νη εξσηεζέληεο ληώζνπλ πόλν ζην 

ιαηκό επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ 

ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο. 

 

 

 

 Μεηά ην πξόγξακκα, ληώζεηε 

πόλν ζην ιαηκό ζαο/ αίζζεκα 

μέλνπ ζώκαηνο ζην ιαηκό; 

 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυ 8. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ. 

.  
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Παξάιιεια, όζνλ αθνξά αλ ηα ππνθείκελα εκθάληδαλ θάπνηα δηαηαξαρή ηεο θσλήο 

επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ 

ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο. 

 Δκθαλίδεηε/ζαηε θάπνηα δηαηαξαρή 

θσλήο; 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη   

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 9. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

. 

 

ρεηηθά κε ην εάλ νη εξσηεζέληεο πάζρνπλ από θάπνηα αιιεξγία επεξεάδεη ηηο κέζεο 

ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη 

πσο δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο. 

 Πάζρεηε από θάπνηα 

αιιεξγία; 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 10. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ. 
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.Αλαθνξηθά κε ην εάλ νη εξσηεζέληεο θαηαλαιώλνπλ αιθνόι επεξεάδεη ηηο κέζεο 

ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη 

πσο ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο θπζηνινγίαο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ηνπ ζπλόινπ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο.  

 Καηαλαιώλεηε αιθνόι; Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη   

πλαίζζεκα. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη   

ύλνιν. 
dimension1 

Ναη Υ 

Όρη   

 

Πίνακαρ Μέζυν 11. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ επεξεάζηεθαλ. 

 

Όζνλ αθνξά κε ην εάλ νη εξσηεζέληεο ληώζνπλ αιιαγέο ζηε θσλή ηνπο κεηά ηελ 

άζθεζε επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, κεηά ην ηέινο ησλ 

ειέγρσλ ππνζέζεσλ παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο θπζηνινγίαο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ ζπλόινπ. 

 

 Νηώζεηε αιιαγέο ζηελ 

θσλή ζαο κεηά ην 

πξόγξακκα; 

 

 

Sig. (2-tailed) 

Λεηηνπξγία θσλήο. Ναη Υ 

Όρη Υ 

Φπζηνινγία θσλήο. Ναη Υ 

Όρη Υ 

πλαίζζεκα. Ναη Υ 

Όρη Υ 

ύλνιν. Ναη Υ 

Όρη Υ 

 

Πίνακαρ Μέζυν 12. Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ VHI πνπ δελ επεξεάζηεθαλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Παξαηεξώληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ θαηέζηε εκθαλέο όηη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο δείγκαηνο απάληεζαλ όηη ρξεζηκνπνηνύλ ιίγν ηε θσλή ηνπο 

θαηά ηελ άζθεζε ελώ νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ ληώζνπλ 

αιιαγέο ζηελ θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα, ηαπηόρξνλα νη πεξηζζόηεξνη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ζα ραξαθηήξηδαλ ηε θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα 

θαιύηεξε. 

Αλαθνξηθά κε ην πώο ληώζνπλ ηελ θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα ην 

κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη βξίζθεη ηε θσλή ηνπ θπζηνινγηθή 

αθνινύζεζαλ ηα άηνκα πνπ ληώζνπλ ηε θσλή ηνπο βξαρλή απηνί πνπ απάληεζαλ όηη 

ληώζνπλ ηε θσλή ηνπο μεξή θαη ηέινο ιηγόηεξα άηνκα πνπ απάληεζαλ όηη κεηά ην 

πξόγξακκα γπκλαζηηθήο ηξαρηά. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη δελ ληώζνπλ θόπσζε ζηε θσλή ηνπο ζηελ νκηιία κεηά 

ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο, ηελ ίδηα ζηηγκή παξαηεξήζεθε όηη νη εξσηεζέληεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο απάληεζαλ όηη δελ παξνπζηάδνπλ βήρα κεηά ην πξόγξακκα 

γπκλαζηηθήο πνπ αθνινπζνύλ, θαζώο θαη όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ην δείγκα  

απάληεζε όηη νη έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, 

επεξεάδνπλ ηε θσλή ηνπο. εκαληηθό γεγνλόο είλαη θαη όηη νη πεξηζζόηεξνη 

εξσηεζέληεο κεηά ην πξόγξακκα, δελ ληώζνπλ πόλν ζην ιαηκό ηνπο ή αίζζεκα μέλνπ 

ζώκαηνο ζην ιαηκό ελώ ζρεδόλ όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη κεηά ην 

πξόγξακκα θαη θαηά ηελ θαηάπνζε, δελ λνηώζνπλ θάπνηα ελόριεζε. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί όηη πάλσ από ην κηζό δείγκα απάληεζε όηη δελ ληώζνπλ πσο "θαζαξίδνπλ" 

ζπρλά ην ιαηκό ηνπο ελώ ζρεδόλ ηα ¾ ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ όηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαβάιινπλ πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα κηιήζνπλ ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο. 

Έλα αθόκε ζεκαληηθό εύξεκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πίλνληαο λεξό, ληώζνπλ βειηίσζε ηεο θσλήο ηνπο, 

αλαθνξηθά κε ην εάλ κεηά ηνλ "θαζαξηζκό" ηνπ ιαηκνύ ηνπο, ληώζνπλ βειηίσζε ηεο 

θσλήο ηνπο νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο ζπκθώλεζαλ κε απηό ελώ ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη κεηά ηελ γπκλαζηηθή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δελ 

παίξλνπλ ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο.  

Δδώ πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο απάληεζε 

όηη θαηαλαιώλνπλ αιθνόι αιιά από απηά ηα άηνκα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θύξην 
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ιόγν θαηαλάισζε ζε ζπάληα ζπρλόηεηα. Δπίζεο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα γαζηξννηζνθαγηθή δηαηαξαρή 

ελώ ζρεδόλ όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη δελ έρνπλ ή είραλ θάπνηα δηαηαξαρή 

θσλήο. Δξεπλώληαο ηπρόλ δηαηαξαρή ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα 9 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ όηη δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα, ελώ ζρεδόλ ηζάξηζκα άηνκα απάληεζαλ όηη 

δελ ιακβάλνπλ θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Σελ ίδηα ζηηγκή 

8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο παξαηεξήζεθε όηη δελ ιακβάλνπλ θάπνηα θαξκαθεπηηθή 

αγσγή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ελώ ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απάληεζε όηη δελ 

παξνπζηάδεη θάπνηα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπλνή ηνπο. 

ην παξόλ ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη πάλσ από ηνπο κηζνύο 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ε θσλή ηνπο πνηέ δελ δπζθνιεύεη ηνπο αλζξώπνπο λα 

ηνπο αθνύζνπλ, ελώ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπο απάληεζε όηη νη άλζξσπνη πνηέ δελ 

έρνπλ δπζθνιία λα ηνπο θαηαιάβνπλ κέζα ζε έλα δσκάηην κε ζόξπβν. Σαπηνρξόλσο 

νη εξσηεζέληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δήισζαλ όηη  ε νηθνγέλεηα ηνπο πνηέ δελ έρεη 

δπζθνιία λα ηνπο αθνύεη όηαλ ηνπο θαινύλ κέζα ζην ζπίηη θαη όηη πνηέ δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην ηειέθσλν ιηγόηεξν από όζν ζα ήζειαλ. Δπίζεο 9 ζηνπο 10 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πνηέ δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεύγνπλ νκάδεο 

αλζξώπσλ εμαηηίαο ηεο θσλήο ηνπο, ελώ ζρεδόλ ηζάξηζκα άηνκα απάληεζαλ όηη πνηέ 

δελ κηινύλ κε θίινπο, γείηνλεο ή ζπγγελείο ιηγόηεξν ζπρλά εμαηηίαο ηεο θσλήο ηνπο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή πάλσ από ην κηζό δείγκα απάληεζε όηη πνηέ νη άλζξσπνη δελ ηνπο 

δεηνύλ λα επαλαιακβάλνπλ απηά πνπ ιέλε όηαλ κηιάλε πξόζσπν κε πξόζσπν ελώ 9 

ζηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πνηέ νη δπζθνιίεο ηεο θσλήο ηνπο δελ ηνπο 

πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ θάλεθε λα ζπκθσλεί κε ην όηη δελ αηζζάλνληαη όηη κέλνπλ εθηόο 

ζπδεηήζεσλ εμαηηίαο ηεο θσλήο ηνπο θαη κε ην όηη πνηέ ην πξόβιεκα ηεο θσλήο ηνπο, 

δελ ηνπο πξνθαιεί απώιεηα εηζνδήκαηνο. εκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ην 

κεγαιύηεξν ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη πνηέ όηαλ κηινύλ δελ ηνπο 

θόβεηαη ε αλαπλνή, ηελ ίδηα ζηηγκή αλαινγηθά νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ όηη ν ήρνο ηεο θσλήο ηνπο δελ πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ελώ 

ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο απάληεζε όηη πνηέ νη άλζξσπνη δελ ξσηνύλ "ηη 

έρεη ε θσλή ηνπο".  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ όηη πνηέ ε θσλή ηνπο δελ αθνύγεηαη αζηαζήο θαη μεξή, ελώ γεληθόηεξα 
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αξλεηηθά θαίλεηαη λα απαληνύλ νη εξσηεζέληεο θαη ζηηο ππόινηπεο εξσηήζεηο αθνύ, ε 

πιεηνςεθία ηνπο απάληεζε όηη πνηέ δελ αηζζάλνληαη όηη πξέπεη λα δνξηζηνύλ γηα λα 

βγεη ε θσλή ηνπο, θαζώο επίζεο θαη όηη πνηέ ε θαζαξόηεηα ηεο θσλήο ηνπο δελ είλαη 

απξόβιεπηε. Δπίζεο νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πνηέ δελ 

πξνζπαζνύλ λα αιιάδνπλ ηε θσλή ηνπο γηα λα αθνύγνληαη δηαθνξεηηθά θαη όηη πνηέ 

δελ θαηαβάιινπλ πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα κηιήζνπλ. εκαληηθό γεγνλόο είλαη 

θαη όηη 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη πνηέ ε θσλή ηνπο δελ είλαη ρεηξόηεξε 

ην βξάδπ κε ζρεδόλ ίζα άηνκα λα απαληνύλ όηη πνηέ ε θσλή ηνπο δελ εμαληιείηαη ζηε 

κέζε ηεο νκηιίαο ηνπο.  

Σαπηόρξνλα, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη 9 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη 

πνηέ δελ βξίζθνληαη ζε ππεξέληαζε όηαλ κηινύλ κε άιινπο εμαηηίαο ηεο θσλήο ηνπο, 

ελώ ιηγόηεξα άηνκα απάληεζαλ όηη νη άιινη άλζξσπνη πνηέ δελ θαίλεηαη λα 

εθλεπξίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο, ηαπηόρξνλα νη εξσηεζέληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο  

απάληεζαλ όηη πνηέ δελ βξίζθνπλ όηη νη άιινη άλζξσπνη δελ θαηαλννύλ ην πξόβιεκα 

ηεο θσλήο ηνπο. Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην όηη ην 95% ησλ εξσηεζέλησλ  πνηέ δελ 

ηνπο αλαζηαηώλεη ην πξόβιεκα ηεο θσλήο ηνπο, ελώ ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ όηη πνηέ δελ είλαη ιηγόηεξν θνηλσληθνί εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

θσλήο ηνπο. Δπίζεο 9 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη ε θσλή ηνπο πνηέ δελ 

ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά ελώ 6 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο απάληεζαλ όηη 

πνηέ δελ ελνρινύληαη όηαλ νη άλζξσπνη ηνπο δεηνύλ λα επαλαιάβνπλ απηά πνπ είπαλ, 

ελώ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη πνηέ δελ αηζζάλνληαη ακεραλία 

όηαλ νη άλζξσπνη ηνπο δεηνύλ λα επαλαιάβνπλ απηό πνπ είπαλ ( πνζνζηό 71,5% επί 

ηνπ δείγκαηνο ). Σέινο άμην αλαθνξάο είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο 

ζεσξνύλ όηη πνηέ ε θσλή ηνπο δελ ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο θαη ζρεδόλ 

ηζάξηζκα άηνκα ζεσξνύλ όηη ε θσλή ηνπο πνηέ δελ ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη 

κεηνλεθηηθά. 

εκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη όηη νη θαπληζηέο ληώζνπλ αιιαγέο ζηε 

θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα ζε κεγαιύηεξν βαζκό έλαληη ησλ κε θαπληζηώλ, 

επίζεο νη θαπληζηέο ζα ραξαθηήξηδαλ ηε θσλή ηνπο θαιύηεξε κεηά ην πξόγξακκα ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό έλαληη ησλ κε θαπληζηώλ. Σαπηόρξνλα νη θαπληζηέο ζα 

ραξαθηήξηδαλ ηε θσλή ηνπο ιηγόηεξν θνπηώδε θαηά ηελ νκηιία κεηά ην πξόγξακκα 

ζε κεγαιύηεξν βαζκό έλαληη ησλ κε θαπληζηώλ, ελώ ζα ραξαθηήξηδαλ όηη ληώζνπλ ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό λα κελ πνλνύλ ζην ιαηκό ή λα έρνπλ θάπνην αίζζεκα μέλνπ 
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ζώκαηνο ζην ιαηκό ηνπο έλαληη ησλ κε θαπληζηώλ. Δμίζνπ ζεκαληηθό γεγνλόο είλαη 

όηη παξαηεξήζεθε νη θαπληζηέο  λα ληώζνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό βειηίσζε ηεο 

θσλήο ηνπο πίλνληαο λεξό έλαληη ησλ κε θαπληζηώλ. Δπίζεο παξαηεξήζεθε όηη ηα 

άηνκα πνπ δελ πίλνπλ θαθέ δελ  ληώζνπλ αιιαγέο ζηε θσλή ηνπο ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό έλαληη ησλ αηόκσλ πνπ πίλνπλ θαθέ. 
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ΤΕΖΣΖΖ  

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ζε ζύγθξηζε απηώλ κε ην δείθηε 

θσλεηηθή δπζρέξεηαο, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν θύισλ, δηαθξίλνπκε όηη 

κεηά ηελ άζθεζε παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα σο πξνο ηε θπζηνινγία κε 

ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα από ηνπο άληξεο, ελώ σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζύλνιν θαη ησλ δύν θύισλ δελ παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα.  

πλερίδνληαο, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θσλήο ησλ θαπληζηώλ θαη κε 

θαπληζηώλ κεηά ηελ άζθεζε, βιέπνπκε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα σο 

πξνο ηε θπζηνινγία, κε ηνπο θαπληζηέο λα έρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο, ελώ παξάιιεια δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζύλνιν ησλ δύν 

νκάδσλ. Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο Μεζζίλεο Δ. (2014), ε νπνία αμηνινγεί ηε 

θσλή ζε θαπληζηέο κέζσ αθνπζηηθώλ κεηξήζεσλ θαη εξσηεκαηνινγίνπ, όπνπ 

ζπκκεηείραλ 40 άηνκα, από ηνπο νπνίνπο νη 20 ήηαλ θαπληζηέο (10 άληξεο θαη 10 

γπλαίθεο), ελώ νη ππόινηπνη 20 ήηαλ κε θαπληζηέο (10 άληξεο θαη 10 γπλαίθεο), 

βξέζεθε όηη νη θαπληζηέο παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο ηηκέο εθηόο θπζηνινγηθώλ νξίσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αθνπζηηθή παξάκεηξν RAP, ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο θάηη πνπ 

ίζσο επηβεβαηώλεη ηε δηθή καο έξεπλα όζνλ αθνξά ηε θπζηνινγία θσλήο.  

Χο πξνο ην εξώηεκα αλ ππάξρεη δηαθνξά ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθό θσλήο 

κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ εθηίζεληαη ζε  ρεκηθέο νπζίεο (ή θάξκαθα) ζε θαζεκεξηλή 

βάζε θαη ζε απηώλ πνπ δε ρξεζηκνπνηνύλ, θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηε θπζηνινγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζύλνιν.  

Αλαθνξηθά κε ην αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε θσλή κεηά ηελ άζθεζε ζε άηνκα 

πνπ πίλνπλ θαθέ θαη ζε άηνκα πνπ δελ πίλνπλ, δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηε θπζηνινγία, ην ζπλαίζζεκα θαη 

ην κέζν ζύλνιν. Μία έξεπλα ησλ Franca M. et. al., πνπ δηεμήρζε γηα ηελ επίδξαζε 

ηεο θαθεΐλεο ζηε θσλή αμηνινγώληαο 58 γπλαίθεο, έδεημε όηη κηα ζπληεξεηηθή (100 

mg) δνζνινγία θαθεΐλεο κπνξεί λα κελ έρεη αληίθηππν ζηελ αθνπζηηθή θαη 

αεξνδπλακηθή θσλεηηθή αθνύ δε δηαπηζηώζεθαλ δηαθνξέο ζε θαλέλα από ηα 
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αθνπζηηθά ή αεξνδπλακηθά κέηξα, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο 

καο έξεπλαο κε άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε θαθεΐλεο.  

Αλαθνξηθά κε ην εάλ νη εξσηεζέληεο κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο 

ληώζνπλ όηη ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε θσλή ηνπο θαη επεξεάδνληαη νη κέζεο ηηκέο, 

παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηε 

θπζηνινγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην κέζν ζύλνιν ησλ ηηκώλ θσλεηηθήο δπζρέξεηαο.  

ύκθσλα όκσο κε ην πξνεγνύκελν εξώηεκα θαη κε ην εάλ κεηά ην πξόγξακκα 

γπκλαζηηθήο νη εξσηεζέληεο ληώζνπλ ηε θσλή ηνπο θνπηώδε θαηά ηελ νκηιία, 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα κε κεγαιύηεξεο ηηκέο ζε ιεηηνπξγία, 

ζπλαίζζεκα θαη κέζν ζύλνιν θαη όρη ζηε θπζηνινγία θσλήο, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ 

δελ αηζζάλνληαη θνπηώδε ηε θσλή ηνπο. Απηό ζπλάδεη κε ηελ έξεπλα ησλ Primov – 

Fever et.al. (2013) πνπ πξναλαθέξακε, ε νπνία κειεηά ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο 

πξνζπάζεηαο (άζθεζεο) ζηα ραξαθηεξηζηηθά θσλήο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη 

ηα πςειά επίπεδα ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

θσλεηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ζε αύμεζε ηνπ F0. Απηέο νη αιιαγέο πξνθύπηνπλ από 

ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ησλ νκηινύλησλ – αζινύκελσλ θαη ζπλεπώο ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηαξαρέο θσλήο. 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ην όηη νη εξσηεζέληεο κεηά ην πξόγξακκα γπκλαζηηθήο 

παξνπζηάδνπλ βήρα επεξεάδεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο θσλήο, 

ζεκεηώλνληαο κεγαιύηεξεο ηηκέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θσλήο θαη όρη σο πξνο ηε 

θπζηνινγία, ην ζπλαίζζεκα θαη ην  ζύλνιν.  

πλερίδνληαο, είλαη εκθαλέο όηη όζα άηνκα έρνπλ έληνλεο θαη γξήγνξεο 

αλαπλνέο θαηά ηε γπκλαζηηθή παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηε θπζηνινγία ηεο 

θσλήο ελώ δελ παξαηεξείηαη θάηη ηέηνην σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ην ζπλαίζζεκα θαη 

ην κέζν ζύλνιν ησλ ηηκώλ βάζε ηνπ δείθηε θσλεηηθήο δπζρέξεηαο. 

Δμαθνινπζεηηθά ησλ πξνεγνπκέλσλ απνηειεζκάησλ νη Nascimento Σ θαη 

Tenenbaum G. (2013) πξαγκαηνπνηώληαο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο παξαηήξεζαλ 

πσο νη αζιεηέο κε δπζιεηηνπξγία θσλεηηθνύ θνξκνύ πνπ πξνθαιείηαη από άζθεζε 

κπνξεί λα έρνπλ πνιιέο ζπλήζεηο ςπρνινγηθέο πηέζεηο, νη νπνίεο πηζαλόλ λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλαπλεπζηηθήο δηαηαξαρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηήξεζαλ πσο νη 

αζιεηέο κε VCD ελδέρεηαη λα δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα burnout.  Ζ έξεπλα κειεηά ηα 
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επίπεδα εμνπζέλσζεο θαη ζπλδέεη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θόπσζε κεηά από 

πνιύκελα πξνγξάκκαηα άζιεζεο. ην θνκκάηη ηεο ζσκαηηθήο θόπσζεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θσλεηηθή δπζρέξεηα ε νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 

άξδελ κεηά από επίπνλε άζθεζε.   

ύκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ ηεο Γηνύηα ην  2017 ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα εθηειεί άζθεζε 

πςειήο έληαζεο εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα παξάγεη θαη λα δηαηεξεί πςειή 

απόδνζε ηζρύνο. Ζ  αζπλήζηζηε ή ζθιεξή άζθεζε θάλεη ηνπο κύεο λα ρηππάλε πην 

δπλαηά. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο κπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε θσλή. Οη κύεο γύξσ 

από ηηο πιεπξέο (κεζνπιεύξηα) θαη ηελ θνηιηά επεθηείλνληαη θαη ζπζηέιινληαη γηα λα 

παξέρνπλ αλαπλνή γηα νκηιία. Ζ έληνλε ή ππεξβνιηθή νκηιία κπνξεί λα θάλεη απηνύο 

ηνπο κπο ειαζηηθνύο. Μεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ηε ζπλήζεηα ηεο 

ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ κπώλ ηνπ ιαηκνύ γηα λα «σζήζνπλ» ηε θσλή. Ζ αύμεζε ηνπ 

βήκαηνο θαη ηνπ όγθνπ ηεο άζθεζεο απμάλεη ηελ ηξηβή ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ. Σα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζπγθιίλνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηε ζην όηη νη 

έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, επεξεάδνπλ ηε θσλή ηνπ 

δείγκαηνο. 

Αθόκα, νη αζινύκελνη πνπ απάληεζαλ όηη ληώζνπλ πόλν ζην ιαηκό κεηά ην 

πξόγξακκα άζθεζεο, όζνη γεληθά εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαηαξαρή θσλήο θαη όζνη 

πάζρνπλ από θάπνηα αιιεξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, έδεημαλ θνηλώο όηη 

δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο ιεηηνπξγίαο, θπζηνινγίαο, ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ηνπ ζπλόινπ. ην ζεκείν απηό, όζνλ αθνξά ηελ ύπαξμε θάπνηαο δηαηαξαρήο θσλήο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί ε έξεπλα ηνπ Ragan, K. (2016), ε νπνία κειεηά ηελ θόπσζε 

θσλήο ζε εθπαηδεπηέο αεξόβηαο άζθεζεο κε απηναλαθεξόκελα πξνβιήκαηα θσλήο, 

έδεημε πςειόηεξεο ηηκέο jitter, ρακειόηεξεο αλαινγίεο αξκνληθώλ πξνο ζόξπβν θαη 

ιηγόηεξε πεξηνδηθόηεηα ζηα ζηαζεξά θσλεέληα. Δπίζεο, έδεημε ζρεηηθά κεγαιύηεξε 

θσλεηηθή έληαζε θαη παξαγσγή γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ζε όιεο ηηο 

πεξηόδνπο (αξρηθήο, κεζαίαο θαη ηειηθήο πεξηόδνπ αεξόβηαο εθπαίδεπζεο) από όζνπο 

δελ έρνπλ αλαθέξεη πξνβιήκαηα θσλήο, θάηη πνπ αληηθξνύνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηθήο καο έξεπλαο πνπ δελ έδεημαλ δηαθνξέο θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηε.  

ε έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Οκηιίαο θαη Γισζζηθήο παζνινγίαο (2008) 

παξαηεξήζεθε πσο ε ηαπηόρξνλε θώλεζε θαη άξζε βαξώλ ζπλδέεηαη κε απμεκέλε 
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αληνρή ηνπ αεξαγσγνύ ηνπ ιάξπγγα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αύμεζε ηεο θηλεηήξηαο 

πίεζεο θαη ηεο κεζαίαο ζπκπίεζεο ησλ θσλεηηθώλ πηπρώλ. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην 

όηη ε ηαπηόρξνλε ρξήζε αιηήξσλ θαη θσλήο επεξεάδεη ηελ θόπσζε θσλήο κεηά ηελ 

άζθεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απνθιείνπλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

κειέηεο ιόγν ηνπ κηθξόηεξνπ πνζνζηνύ ησλ εξσηεζέλησλ  νη νπνίνη δήισζαλ όηη 

ληώζνπλ αιιαγέο ζηελ θσλή ηνπο κεηά ην πξόγξακκα άζθεζεο.  

 ύκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο πνπ δελ θαηαλαιώλνπλ αιθνόι 

ζεκεηώλνληαη κεγαιύηεξεο ηηκέο σο πξνο ηε θπζηνινγία θαη ην ζπλαίζζεκα ελώ δελ 

παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ην κέζν ζύλνιν. 

Να αλαθεξζεί πσο ζε κειέηε ηεο Cooney, O. (1998), όπνπ ζρεδηάζηεθε θαη 

εθαξκόζηεθε πείξακα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζσκαηηθώλ επηδξάζεσλ ηνπ αιθνόι 

ζηελ αλζξώπηλε θσλή, δηαπηζηώζεθε γηα ηε θώλεζε ησλ θσλεεληηθώλ ήρσλ ζε 

πξνθνξηθέο θξάζεηο όηη ε βαζηθή ζπρλόηεηα απμήζεθε θαηά κέζν όξν 17Hz αλά ml 

αιθνόιεο αλά ρηιηνγξακκάξην ζώκαηνο, θάηη πνπ καο δείρλεη όηη πηζαλόλ λα 

επεξεάδεηαη ε θπζηνινγία θσλήο ζύκθσλα θαη κε ηε δηθή καο έξεπλα. Παξνκνίσο, ε 

δηάξθεηα ηεο πξόηαζεο απμάλεηαη θαηά 64% αλά ml αιθνόι πνπ θαηαλαιώλεηαη αλά 

ρηιηνγξακκάξην ζσκαηηθνύ βάξνπο. Υξήδεη όκσο πεξαηηέξσ έξεπλα απηή ε ζύγθξηζε 

κε ηε δηθή καο κειέηε δηόηη ε Cooney, O. (1998) επηπξνζζέησο ζεκεηώλεη πσο δελ 

παξαηεξείηαη θακία ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ θαηαλάισζεο αιθνόι θαη ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αλζξώπηλεο θσλήο.  
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη ππήξμε έλαο κεγάινο βαζκόο δπζθνιίαο 

γηα ηελ αλάιπζε θαη ζύγθξηζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, δηόηη πνιινί 

εξσηεζέληεο παξέιεηπαλ εξσηήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο . 

Σαπηόρξνλα ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε έιιεηςε 

δηεζλνύο θαη εγρώξηαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην κειεηώκελν ζέκα. Ο πεξηνξηζκόο 

ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δεκηνπξγεί ηελ επηηαθηηθή αλάγθε εθ λένπ κειέηεο ε 

νπνία ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη ην ζπγθεθξηκέλν θελό θαη λα παξέρεη πιεζώξα λέσλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ θόπσζε ηεο θσλήο κεηά από πξόγξακκα άζθεζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; _____ εηώλ 

 

2. Φύιν:  

Άξξελ    Θήιπ  

 

3. Πνηό είλαη ην επάγγεικά ζαο;  

 

 

4. Υξήζε θσλήο πνπ θάλεηε θαζεκεξηλά ζηνλ επαγγεικαηηθό ζαο ρώξν θαηά 

πξνζέγγηζε είλαη:  

1 – 2 ώξεο           2 – 3       3 – 4      Πάλσ από 5 ώξεο  

 

5. Αλάινγα κε ηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο, εθηίζεζηε ζε ρεκηθέο νπζίεο (ι. ρ. βαξέα 

θαη αλζπγηεηλά, κέηαιια, απνξξππαληηθά θιπ); 

ΝΑΗ  

ΌΥΗ 

 

6. Δίζηε θαπληζηήο;  

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

7. Αλ λαη, πόζα ηζηγάξα ζπλεζίδεηε λα θάλεηε ηελ εκέξα;  

 

 

8. Πόζα ρξόληα είζηε θαπληζηήο; _____ έηε 

 

9. Πόζα πνηήξηα λεξό πίλεηε ηελ εκέξα;  

 

 

10. Πίλεηε θαθέ;  

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

11. Αλ λαη, ν θαθέο ζαο πεξηέρεη θαθεΐλε; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

12. Πόζνπο θαθέδεο πίλεηε ηελ εκέξα;  
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13. Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζθήζηε;  

1 – 2  1 – 3              2 – 4               3 – 5                 Πάλσ από 5  

 

 

14. Σί είδνπο πξόγξακκα αθνινπζείηε;  

Abs workout   Aerial pilates   Aerial yoga 

Aero step   Air fit   Ashganga yoga 

Aqua fitness   Brazil shape   Body attack 

Body bar   Body fit   Body pump  

Body sculpt   Body treatment   Bosu   

Bosu stretch   Cardio   Crossfit  

Cross train   Dance aerobic   Fitball  

Fitness  Fitness yoga   Hips & Abs   

Iron yoga   Kick Boxing   Party aero  

Pilates   Power fit   Step    

Tae BO  Total body   Trx  

Weight lifting*   Y bike  

 Yoga   

Zumba   Κνηιηαθνί  

*Weight lifting – Υέξηα ≤10kg Weight lifting – Υέξηα ≤20kg   

Weight lifting – Υέξηα ≤30kg  Weight lifting – Υέξηα ≤40kg   

Weight lifting – Υέξηα ≤50kg  Weight lifting – Υέξηα ≤60kg   

Weight lifting – Υέξηα ≤70kg  Weight lifting – Υέξηα ≤80kg   

Weight lifting – Υέξηα ≤90kg  Weight lifting – Υέξηα ≤100kg   

Weight lifting – Υέξηα ≥100kg  Weight lifting – Υέξηα ≥200kg  

Weight lifting – Πόδηα ≤10kg  Weight lifting – Πόδηα ≤20kg  

Weight lifting – Πόδηα ≤30kg  Weight lifting – Πόδηα ≤40kg  

Weight lifting – Πόδηα ≤50kg  Weight lifting – Πόδηα ≤60kg  

Weight lifting – Πόδηα ≤70kg  Weight lifting – Πόδηα ≤80kg  

Weight lifting – Πόδηα ≤90kg  Weight lifting – Πόδηα ≤100kg  

Weight lifting – Πόδηα ≥100kg   

Άιιν  

 

15. Σί είδνπο αζθήζεηο εθηειείηε, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ αθνινπζείηε;  

 

 

16. ύκθσλα κε ηα παξαθάησ, ε ρξήζε θσλήο πνπ θάλεηε θαηά ηελ άζθεζε 

είλαη: 

Καζόινπ   Λίγν   Μέηξηα  Πνιύ   Πάξα πνιύ 
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17. Νηώζεηε αιιαγέο ζηελ θσλή ζαο κεηά ην πξόγξακκα άζθεζεο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

18. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ θσλή ζαο κεηά ην πξόγξακκα: 

Καιύηεξε  

Υεηξόηεξε  

 

19. Μεηά ην πξόγξακκα, ληώζεηε ηελ θσλή ζαο:  

Φπζηνινγηθή 

Βξαρλή 

Σξαρηά 

Ξεξή 

Άιιν 

 

20. Μεηά ην πξόγξακκα, ληώζεηε ηελ θσλή ζαο λα είλαη θνπηώδεο θαηά ηελ 

νκηιία; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

21. Μεηά ην πξόγξακκα/άζθεζε πνπ αθνινπζείηε, παξνπζηάδεηε βήρα; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

22. Οη έληνλεο θαη γξήγνξεο αλαπλνέο θαηά ηελ άζθεζε θαη κεηά, ληώζεηε λα 

επεξεάδνπλ ηελ θσλή ζαο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

23. Μεηά ην πξόγξακκα, ληώζεηε πόλν ζην ιαηκό ζαο/ αίζζεκα μέλνπ ζώκαηνο 

ζην ιαηκό; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

24. Δπίζεο, κεηά ην πξόγξακκα θαη θαηά ηελ θαηάπνζε, εκθαλίδεηαη θάπνηα 

ελόριεζε; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

25. Νηώζεηε πσο «θαζαξίδεηε» ζπρλά ην ιαηκό ζαο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 
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26. Υξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηε πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα γηα λα κίιεζε ζηνλ 

ζπλνκηιεηή ζαο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

27. Πίλνληαο λεξό, ληώζεηε βειηίσζε ζηελ θσλή ζαο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

28. Με ην «θαζάξηζκα» ηνπ ιαηκνύ, ληώζεηε βειηίσζε ζηελ θσλή ζαο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

  

29. Παίξλεηε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο (ι.ρ. πξσηεΐλε, θξεαηίλε θιπ.); Καη αλ 

λαη, ηί αθξηβώο;  

ΝΑΗ 

ΌΥΗ  

 

 

 

 

30. Καηαλαιώλεηαη αιθνόι;  

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

31. Αλ λαη, πόζν ζπρλά;  

πάληα  πρλά    Καζεκεξηλά 

 

32. Παξνπζηάδεηαη θάπνηα γαζηξννηζνθαγηθή δηαηαξαρή; Καη αλ λαη, ηη αθξηβώο; 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

 

 

33.  Δκθαλίδεηε/ ζαηε θάπνηα δηαηαξαρή θσλήο ( νξγαληθά αίηηα – ι. ρ. νδίδηα, 

θύζηεο, πνιύπνδεο θιπ); 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

 

34. Δκθαλίδεηε θάπνηα δηαηαξαρή ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα (ελδνθξηλνινγηθή 

δηαηαξαρή – Τπεξζπξενεηδηζκό / Τπνζπξενεηδηζκό); 

ΝΑΗ  

ΌΥΗ 
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35. Λακβάλεηε θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα; Καη αλ λαη, 

ηί αθξηβώο (ι. ρ. αλαιγεηηθά, εξεκηζηηθά θιπ); 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

 

36. Πάζρεηε από θάπνηα αιιεξγία (ι. ρ. ξηλίηηδα, ξηλνθνιπίηηδα, ιαξπγγίηηδα, 

αιιεξγηθό άζζκα); 

ΝΑΗ 

ΌΥΗ 

 

 

37. Παξνπζηάδεηε θάπνηα αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπλνή 

(ι. ρ. αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο, άζζκα, ηώζεηο θιπ); 

ΝΑΗ  

ΌΥΗ 

αο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

 

Γείκηηρ Φυνηηικήρ Γςζσέπειαρ 

Οδεγίεο 

Απηέο είλαη θξάζεηο πνπ πνιινί άλζξσπνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηε θσλή ηνπο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θσλήο ηνπο ζηε δσή ηνπο. Κπθιώζηε ηελ 

απάληεζε πνπ ππνδειώλεη πόζν ζπρλά έρεηε ηελ ίδηα εκπεηξία. 

0: πνηέ, 1: ζρεδόλ πνηέ, 2: κεξηθέο θνξέο, 3: ζρεδόλ πάληα, 4: πάληα 

  
Ποηέ 

σεδόν 

ποηέ 

Μεπικέρ 

θοπέρ 

σεδόν 

πάνηα 
Πάνηα 

Λ1. Ζ θσλή κνπ δπζθνιεύεη ηνπο αλζξώπνπο λα κε αθνύζνπλ. 0 1 2 3 4 

Λ2. Οη άλζξσπνη έρνπλ δπζθνιία λα κε θαηαιάβνπλ κέζα ζε έλα 

δσκάηην κε ζόξπβν. 0 1 2 3 4 

Λ3. Ζ νηθνγέλεηά κνπ έρεη δπζθνιία λα κε αθνύεη όηαλ ηνπο 

θαιώ κέζα ζην ζπίηη. 0 1 2 3 4 

Λ4. Υξεζηκνπνηώ ην ηειέθσλν ιηγόηεξν ζπρλά από όζν ζα 

ήζεια. 0 1 2 3 4 

Λ5. Έρσ ηελ ηάζε λα απνθεύγσ νκάδεο αλζξώπσλ εμαηηίαο ηεο 

θσλήο κνπ. 0 1 2 3 4 

Λ6. Μηιάσ κε θίινπο, γείηνλεο ή ζπγγελείο ιηγόηεξν ζπρλά 

εμαηηίαο ηεο θσλήο κνπ. 0 1 2 3 4 
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Λ7. Οη άλζξσπνη κνπ δεηνύλ λα επαλαιακβάλσ απηά πνπ ιέσ 

όηαλ κηιάκε πξόζσπν κε πξόζσπν. 
0 1 2 3 4 

Λ8. Οη δπζθνιίεο ηεο θσλήο κνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή 

κνπ θαη ηελ θνηλσληθή κνπ δσή. 
0 1 2 3 4 

Λ9. Αηζζάλνκαη όηη κέλσ εθηόο ζπδεηήζεσλ εμαηηίαο ηεο θσλήο 

κνπ. 0 1 2 3 4 

Λ10. Σν πξόβιεκα ηεο θσλήο κνπ, κνπ πξνθαιεί απώιεηα 

εηζνδήκαηνο. 0 1 2 3 4 

Φ11. Όηαλ κηιάσ κνπ θόβεηαη ε αλαπλνή.  0 1 2 3 4 

Φ12. Ο ήρνο ηεο θσλήο κνπ πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο.  0 1 2 3 4 

Φ13. Οη άλζξσπνη ξσηνύλ "ηη έρεη ε θσλή ζνπ;".  0 1 2 3 4 

Φ14. Ζ θσλή κνπ αθνύγεηαη αζηαζήο θαη μεξή. 0 1 2 3 4 

Φ15. Αηζζάλνκαη όηη πξέπεη λα δνξηζηώ γηα λα βγεη ε θσλή κνπ.  0 1 2 3 4 

Φ16. Ζ θαζαξόηεηα ηεο θσλήο κνπ είλαη απξόβιεπηε. 0 1 2 3 4 

Φ17. Πξνζπαζώ λα αιιάδσ ηε θσλή κνπ γηα λα αθνύγνκαη 

δηαθνξεηηθά. 0 1 2 3 4 

Φ18. Καηαβάιισ πνιύ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα κηιάσ.  0 1 2 3 4 

Φ19. Ζ θσλή κνπ είλαη ρεηξόηεξε ην βξάδπ. 0 1 2 3 4 

Φ20. Ζ θσλή κνπ εμαληιείηαη ζηε κέζε ηεο νκηιίαο κνπ. 0 1 2 3 4 

21. Βξίζθνκαη ζε ππεξέληαζε όηαλ κηιάσ κε άιινπο εμαηηίαο 

ηεο θσλήο κνπ. 0 1 2 3 4 

22. Οη άλζξσπνη θαίλεηαη λα εθλεπξίδνληαη κε ηε θσλή κνπ. 0 1 2 3 4 

23. Βξίζθσ όηη νη άιινη άλζξσπνη δελ θαηαλννύλ ην πξόβιεκα 

ηεο θσλήο κνπ. 0 1 2 3 4 

24. Σν πξόβιεκα ηεο θσλήο κνπ κε αλαζηαηώλεη. 0 1 2 3 4 

25. Δίκαη ιηγόηεξν θνηλσληθόο ή εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

θσλήο κνπ. 0 1 2 3 4 

26. Ζ θσλή κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη κεηνλεθηηθά. 0 1 2 3 4 

27. Δλνρινύκαη όηαλ νη άλζξσπνη κνπ δεηνύλ λα επαλαιάβσ 

απηά πνπ είπα. 0 1 2 3 4 

28. Αηζζάλνκαη ακεραλία όηαλ νη άλζξσπνη κνπ δεηνύλ λα 

επαλαιάβσ απηό πνπ είπα. 
0 1 2 3 4 

29. Ζ θσλή κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη αλεπαξθήο.  0 1 2 3 4 

30. Νηξέπνκαη γηα ην πξόβιεκα ηεο θσλήο κνπ.  0 1 2 3 4 

 

 


