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 מ"ח, המחלקה להפרעות בתקשורתר, פרופ' לאה פוסטיקהרצאתה של 

 השפעת קצב וטונאליות של מוזיקה על תפיסת דיבורבנושא:  

 

פרופ' פוסטיק היא פסיכולוגית ומוזיקאית )בוגרת האקדמיה למוזיקה(, תחום המחקר שלה הוא 

חיצוניים בעולם הפיזיקלי )בעיקר בתחום האקוסטיקה(, לבין פסיכופיזיקה, בדיקת הקשר בין גירויים 

התגובות האנושיות. בפרט, מנגנונים הבודקים יכולת לתפוס ולעבד צלילים מהירים, נושא יישומי הן 

 לתחום השפה והן לתחום עיבוד של מוזיקה. 

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

לים שונים בתחילת ההרצאה צפינו בסרטון ובו נראה אדם צועד בשדה ירוק. הסרטון לווה בפסקו

)אחד נשמע יותר מאיים, שני נשמע יותר נעים( ודנו בהשפעה של המוזיקה על המצב הרגשי שלנו 

ועל האופן בו פרשנו את תוכן הסרטון. ההדגמה העלתה את הצורך לבחון מה קורה כאשר תחת 

רגשות שונים אנו נדרשים לקבלת החלטות, לעיבוד מידע. ואכן, הספרות מעידה על כך שתחת 

 שות שונים, אנחנו מקבלים החלטות באופן שונה. רג

מוזיקה בקצב מהיר, קשורה  – קצב. 1קיימים מספר מאפיינים אקוסטיים המשפיעים על רגש, בהם: 

)משתנה הקשור לרצף  טונאליות. 2עצב, או מלנכוליה,  –יותר ברגש של שמחה, ומוזיקה בקצב איטי 

 –נגינה, וקשור ליחס בין הטונים השונים באותו רצף( התדירויות / הצלילים, אשר נותן "מסגרת" למ

חזקה קשורה  – עוצמה. 3ברגש של עצב,  –סולם מז'ור קשור ברגש של שמחה, וסולם מינור 

תדרים גבוהים קשורים לשמחה, ונמוכים לעצב. מובן כי בחיי  – תדירות. 4לעצב,  –לשמחה, וחלשה 

אקוסטיים בשילובים שונים. כמובן, שגם חלק  היום יום, המנגינות מורכבות ממספר מאפיינים

מהרגשות הם מורכבים )למשל, כעס נחשב אנרגטי כמו שמחה, אך שלילי כמו עצב(. קיימת גם 

 השפעה תרבותית על תפיסת רגשות במוזיקה.  

ההשפעה של  מאפיינים אקוסטיים המשפיעים על רגשות נבדקה רבות במחקר, באוכלוסיות שונות. 

הבדלים בין אנשים בעלי שמיעה תקינה לבין לקויי שמיעה בעלי שתל שבלול. למשל, נמצאו 

האחרונים נשענים על מידע שמיעתי חסר )בעיקר במימד התדירויות, בשל מגבלות טכנולוגיות של 

השבלול המלאכותי( ולכן תופסים באופן שונה את המנגינה, ומושפעים ממנה באופן שונה. קיימים אף 

 לבין קשישים.  הבדלים בין צעירים

במחקר שערכה פרופ' פוסטיק נבדק האם מצב רגשי שנגרם ממנגינות שונות משפיע על תפיסת 

דיבור, תפקוד בסיסי ואוטומטי. הנבדקים שמעו מילים קצרות על רקע מנגינות שונות זו מזו במימד 

שלא הביעו הטונליות )סולמות שונים( והקצב, שהביעו רגשות של שמחה או עצב, לעומת מנגינות 

רגשות )ביקורת( וגרמו להפרעה אקוסטית. המנגינות הושמעו ביחסי אות רעש שונים, זאת אומרת 

ברמות שונות של קושי, וכל הנבדקים ביצעו את כל תנאי ההאזנה, ונדרשו לחזור על המילים 

היו  ( אחוזי הזיהוי של המילים-5, 0שהושמעו להם. הממצאים הראו כי ביחסי אות רעש "טובים" )

גבוהים יותר לעומת תנאי ההאזנה הקשים. כמו כן, אחוזי הזיהוי היו נמוכים יותר בנוכחות מנגינות 

מהירות )לעומת איטיות(. ממצאים אלו ניתנים להסבר בשל הקושי ברמה האקוסטית. מעניין היה כי 

 מינור.    גם הטונאליות השפיעה, כך שסולם מז'ור הביא לאחוזי זיהוי טובים יותר לעומת סולם

 


