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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν ηεζη Primary Measures of Music Audiation (PMMA) («ηνηρεηώδεηο 

Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο») ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγνύ θαη εξεπλεηή 

Edwin Gordon, είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο (ή ηαιέληνπ 

όπσο αιιηώο ζα νλνκαδόηαλ) θαη απεπζύλεηαη ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, α’, β’ θαη γ’ 

ηάμεο δεκνηηθνύ. Έλα ηέηνην ηεζη κπνξεί λα θαλεί πνιύ ρξήζηκν γηα λα εληνπίζνπκε 

ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ παηδηώλ κνπζηθά ώζηε λα πξνζαξκόζνπκε θαη λα 

βειηηώζνπκε ηε κνπζηθή δηδαζθαιία, λα δηαθξίλνπκε ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ πςειή 

κνπζηθή δεθηηθόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπαζνύκε λα ηθαλνπνηνύκε ζε όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν βαζκό ηηο κνπζηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

    Σν ηεζη απηό δεκηνπξγήζεθε θαη εθαξκόζηεθε αξρηθά ζηηο Ζ.Π.Α ην 1979 

(ρξνληά θαηά ηελ νπνία ην ηεζη δεκνζηεύζεθε νινθιεξσκέλν). Καζώο ην ηεζη απηό 

έηπρε ζεκαληηθήο αλαγλώξηζεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο όρη κόλν ζηηο Ζ.Π.Α. 

αιιά θαη αιινύ, έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ζηάζκηζε ηνπ ηεζη απηνύ θαη ζε άιιεο 

ρώξεο. Σν ηεζη απηό ζηαζκίζηεθε ην 2006 ζηελ Διιάδα από ηνπο ηάκνπ,  Schmidt,  

θαη Humphreys κε έλα δείγκα 1586 καζεηώλ λεπηαγσγείνπ, α΄, β΄, θαη γ΄ ηάμεο 

δεκνηηθνύ από όιε ηε ρώξα πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπ ηεζη θαη ε δπλαηόηεηα εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ρξήζεο ηνπ ζηνλ πιεζπζκό 

ηεο Διιάδαο. Από ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζηάζκηζεο πξνέθπςε όηη ην ηνληθό κέξνο 

ηνπ ηεζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αμηόπηζηα γηα ηε κέηξεζε ηεο ηνληθήο 

δεθηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, ελώ ηα ζρεηηθά κε ηε ξπζκηθή δεθηηθόηεηα απνηειέζκαηα 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε επηθύιαμε. ηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε 

πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηεζη γηα ρξήζε ηνπ ζηελ Διιάδα.  

 Σν πξώην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο έρεη δνκεζεί έηζη ώζηε λα εμνηθεηώλεη ηνλ 

αλαγλώζηε κε ηνλ νξηζκό θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. ην 

δεύηεξν θεθάιαην, λα ηνπ γλσξίζεη ηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο θαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη επξήκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνπηζηία θη εγθπξόηεηα ηνπ ηεζη ζην ηξίην θεθάιαην. ην θεθάιαην ηεο 

κεζνδνινγίαο, πεξηγξάθεηαη ην δείγκα, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ελώ ζηε ζπλέρεηα 

ζην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηηνύληαη ηα επξήκαηα ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο.  
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ΜΟΤΗΚΖ ΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ: ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηώλα ν πξνβιεκαηηζκόο όζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα 

ηνπ ηαιέληνπ είρε αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκό. Ζ θύζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε 

αλάπηπμή ηνπ είρε πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηώλ ηόζν ζηε κνπζηθή όζν 

θαη ζε άιινπο ηνκείο. Σόηε όπσο θαη ηώξα αθόκα ε έλλνηα ηνπ ηαιέληνπ ήηαλ 

ζπγθερπκέλε θαη αζαθήο θαη απηό γηαηί νη κειέηεο νδεγνύζαλ ζε ππνζέζεηο θαη 

αληηθαηηθά δεδνκέλα όζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζύζηαζή ηνπ (Gordon, 

1987). Γη’ απηό θαη πνιύ ζπρλά ππάξρεη ζύγρπζε αλάκεζα ζηνπο όξνπο «κνπζηθό 

ηαιέλην», «κνπζηθή επθπία», «κνπζηθή ηθαλόηεηα», «κνπζηθά επηηεύγκαηα» θηι 

(ηάκνπ, 2006). Απηό θαζηζηά απαξαίηεην ην δηαρσξηζκό ησλ βαζηθώλ απηώλ 

ελλνηώλ. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ηεο κνπζηθήο ζήκεξα αλαθέξνληαη ζην κνπζηθό 

ηαιέλην ησλ καζεηώλ ηνπο θαη πώο απηό κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξν βαζκό κέζα από ηε δηδαζθαιία. Ση ελλννύκε όκσο κε ηελ έλλνηα 

κνπζηθό ηαιέλην; Αλαθεξόκαζηε ζηε κνπζηθή ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ, είηε απηή 

είλαη έκθπηε είηε δηακνξθσζείζα, ή ζηηο κνπζηθέο ηνπ επηδόζεηο; 

   Μεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο έλλνηεο απηέο θαη ηνλ 

δηαρσξηζκό ηνπο, ήηαλ θαη ν κνπζηθνπαηδαγσγόο θαη εξεπλεηήο ησλ Ζ.Π.Α, Edwin 

Gordon. Ο Gordon ζπλέρηζε ηελ αμηόινγε εξγαζία ησλ πξνθαηόρσλ ηνπ θαη 

αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κέζα από πνιύρξνλεο θαη πνιπάξηζκεο έξεπλεο κε ηε κνπζηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ. Έηζη, δεκηνύξγεζε κηα «ζρνιή» εξεπλεηηθήο ζθέςεο θαη 

πξάμεο όζνλ αθνξά ζηε κειέηε ηνπ κνπζηθνύ ηαιέληνπ, ηεο κνπζηθήο ηθαλόηεηαο θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ απηώλ ηνλ νδήγεζαλ ζηε 

δηαηύπσζε ηεο Θεσξίαο Μνπζηθήο Μάζεζεο (Music Learning Theory) θαη ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Gordon Institute for Music Learning (GIML). (Gordon, 1997,1990). 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηλζηηηνύην πνπ ζηνρεύεη ζηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο 

έξεπλαο θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ θαζεγεηώλ ηεο κνπζηθήο ζηε Θεσξία Μνπζηθήο 

Μάζεζεο. Ζ παηδαγσγηθή απηή ζθέςε νδήγεζε επίζεο ζηε δεκηνπξγία ελόο 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζρνιηθή γεληθή κνπζηθή θαη γηα ηελ νξγαληθή 

δηδαζθαιία. Σν πξόγξακκα απηό νλνκάδεηαη Jump Right In : The Music Curriculum. 

    Ο Gordon, ινηπόλ, αζρνιείηαη κε ηε κνπζηθή αλάπηπμε κηθξόηεξσλ θαη 

κεγαιύηεξσλ παηδηώλ εδώ θαη ζαξάληα πεξίπνπ ρξόληα. Οδεγήζεθε έηζη ζε μεθάζαξν 

δηαρσξηζκό ησλ όξσλ «music aptitude» [«κνπζηθή δεθηηθόηεηα» (Παπαδαξήο, 1999)] 

θαη «music achievement» [«κνπζηθά επηηεύγκαηα» (Παπαδαξήο, 1999)]. Ζ κνπζηθή 

δεθηηθόηεηα νξίδεηαη σο ην δπλακηθό ελόο αηόκνπ λα επηηύρεη κνπζηθά, ή αιιηώο σο 

ε «ελ δπλάκεη ππάξρνπζα δεθηηθόηεηα κάζεζεο ηεο κνπζηθήο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε 

δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ησλ κνπζηθώλ επηδεμηνηήησλ. Μπνξεί λα νξηζηεί σο ν 

πξνάγγεινο ηεο δεθηηθόηεηαο ελόο αηόκνπ λα ζπγθξαηεί, λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

αλαπαξάγεη κηα ζύληνκε κνπζηθή θξάζε. Δίλαη δείθηεο ηεο δπλαηόηεηαο κνπζηθώλ 

επηηεπγκάησλ». Αληίζεηα, ν όξνο «κνπζηθά επηηεύγκαηα» νξίδεηαη σο ην επίπεδν ησλ 

κνπζηθώλ δεμηνηήησλ πνπ έρεη αλαπηύμεη έλα άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο κνπζηθήο ηνπ 
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δεθηηθόηεηαο θαη ησλ κνπζηθώλ ηνπ εκπεηξηώλ. (Taggart, 1989). Σα κνπζηθά 

επηηεύγκαηα αθνξνύλ ηα όζα ην άηνκν επηηπγράλεη έκπξαθηα ζηε κνπζηθή (π.ρ. 

δεμηόηεηεο αθνήο, θσλεηηθέο ή νξγαληθέο, κνπζηθήο ζεσξίαο, νξγαληθήο εθηέιεζεο 

θηι.). Με απιά ιόγηα, ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα αθνξά ζην δπλακηθό ηνπ αηόκνπ γηα ηε 

κνπζηθή κάζεζε θαη ηα κνπζηθά επηηεύγκαηα, ελώ ηα κνπζηθά επηηεύγκαηα αθνξνύλ 

ζε απηά πνπ ηειηθά έκαζε θαη κπνξεί λα επηδείμεη κνπζηθά ην άηνκν. 

 Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηε κνπζηθή δεθηηθόηεηα, πξώηκνη εξεπλεηέο πνπ 

ππνζηήξηδαλ ηε ζεσξία ηεο θύζεο πίζηεπαλ όηη θάπνηνο είηε γελληέηαη κ’ απηήλ είηε 

ρσξίο απηήλ. Πξάγκα πνπ ζύκθσλα κε ηηο κεηέπεηηα έξεπλεο δελ ηζρύεη. (Gordon, 

1980, Gordon, 1987, Kwalwasser, 1955, Lundin, 1967, Hodges, 1980) Όπσο δελ 

ππάξρνπλ κε λνήκνλεο άλζξσπνη, έηζη δελ ππάξρνπλ θαη άκνπζνη. (ηάκνπ, 2006) 

Άιιν ζεκείν πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη ε 

ζύλδεζή ηεο κε ηε γεληθή επθπία. Τπάξρνπλ δύν νπηηθέο: ε Γθεζηάιη θαη ε 

αηνκηζηηθή. Ζ νκάδα Γθεζηάιη ππνζηεξίδεη όηη ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα απνηειεί 

κνλαδηαίν ραξαθηεξηζηηθό, ηνπ νπνίνπ ζεκαληηθό κέξνο απνηειεί ε ζπλνιηθή επθπία. 

(Mursell, 1937). Ζ αηνκηζηηθή νκάδα ππνζηεξίδεη όηη ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη 

πνιπδηάζηαηε, απνηειείηαη από δηάθνξα κέξε, θαλέλα από ηα νπνία δελ έρεη 

ζεκαληηθή ζύλδεζε κε ηε γεληθή επθπία. (Radocy, 1979). Πνηα είλαη αθξηβώο απηά 

ηα κέξε παξακέλεη άγλσζην. Ζ κνπζηθή δεθηηθόηεηα, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

άιιεο δεθηηθόηεηεο, είλαη θπζηνινγηθά θαηαλεκεκέλε. Όινη έρνπλ έλα ειάρηζην 

επίπεδν κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη έρνπλ έλα κέζν επίπεδν, 

ελώ αλαινγηθά ιίγνη άλζξσπνη έρνπλ πνιύ πςειό επίπεδν κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. Ο 

θαζέλαο είλαη ηθαλόο ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό λα κάζεη κνπζηθή θαη λα 

νδεγεζεί ζε κνπζηθά επηηεύγκαηα. 

    Θεσξεηηθά, έλα άηνκν δε κπνξεί λα επηηύρεη κνπζηθά επηηεύγκαηα ζε επίπεδν 

πςειόηεξν από ην επίπεδν ηεο κνπζηθήο ηνπ δεθηηθόηεηαο. (ηάκνπ, 2006). Σν 

επίπεδν ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, δειαδή απηά πνπ κπνξεί λα θαηαθέξεη έλα άηνκν 

κνπζηθά, θηάλεη κέρξη έλα ζεκείν, έλα αλώηαην όξην, εθεί πνπ θηάλεη ην επίπεδν ηεο 

κνπζηθήο ηνπ δεθηηθόηεηαο. ηόρνο ινηπόλ ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

νδεγήζνπκε ηνλ θάζε καζεηή ζην όξην απηό θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ κνπζηθνύ 

δπλακηθνύ ηνπ. (ηάκνπ, 2006). Γηα λα πεηύρνπκε θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο πνηνηηθή δηδαζθαιία, ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην 

κνπζηθό δπλακηθό ηνπο θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν, θηάλνληαο έηζη ζηα όξηα 

ηεο κνπζηθήο ηνπο δεθηηθόηεηαο. Ο δηαρσξηζκόο ησλ δύν ελλνηώλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηα ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ζηε κνπζηθή θαη γηα ην 

ιόγν απηό είλαη απαξαίηεην ν δάζθαινο ηεο κνπζηθήο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν απηέο έλλνηεο. Γη’ απηό ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έγθπξα θαη αμηόπηζηα εξγαιεία αληηθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο, ηόζν ηεο κνπζηθήο 

δεθηηθόηεηαο όζν θαη ησλ κνπζηθώλ επηηεπγκάησλ ελόο καζεηή.  
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Μπνξεί  έλαο καζεηήο λα έρεη πςειή κνπζηθή δεθηηθόηεηα αιιά ρακειά κνπζηθά 

επηηεύγκαηα θαη απηό ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ην δηαθξίλεη ν δάζθαινο, έηζη ώζηε λα 

βνεζήζεη ην καζεηή λα βειηηώζεη ην επίπεδν ησλ κνπζηθώλ ηνπ επηηεπγκάησλ. 

 Παξόιν, ινηπόλ, πνπ έλαο καζεηήο ν νπνίνο έρεη πςειά κνπζηθά επηηεύγκαηα 

ζα έρεη πξνθαλώο θαη πςειό επίπεδν κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, δελ είλαη απαξαίηεην 

έλαο άιινο καζεηήο κε ρακειά κνπζηθά επηηεύγκαηα λα έρεη θαη ρακειό επίπεδν 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. Δίλαη πνιύ πηζαλόλ θάπνηνο καζεηήο λα έρεη πςειό επίπεδν 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, αιιά παξόια απηά λα κελ ηα θαηαθέξλεη ζε κεγάιν βαζκό 

ζηε κνπζηθή. Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηα πνιινύο θαη δηάθνξνπο ιόγνπο. Όπσο 

γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν ίδηνο ν καζεηήο λα κελ ελδηαθέξεηαη λα επηηύρεη ζηνλ 

θιάδν απηό, ή κπνξεί ε δηδαζθαιία λα κελ εμππεξεηεί ην ζθνπό απηό θαη λα κελ ηνλ 

βνεζάεη λα αλαπηύμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κνπζηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

απόδνζή ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα κελ ηα θαηαθέξλεη ηόζν θαιά, επεηδή ην θιίκα ζηελ 

ηάμε δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, βαξηέηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, δε ληώζεη άλεηα, 

ληξέπεηαη λα ζπκκεηέρεη ή αθόκα δε ζπκπαζεί ηνλ δάζθαιν ηεο κνπζηθήο. ύκθσλα 

κε ηηο έξεπλεο έλα κεγάιν πνζνζηό 40 – 45 %  ηέηνησλ παηδηώλ κε πςειό επίπεδν 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο δελ αλαγλσξίδνληαη πνηέ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο δσήο  (Gordon, 1987). Οη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο δελ εληνπίδνπλ ηνπο καζεηέο 

απηνύο, δελ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ «ηαιαληνύρνπο» θαη δελ ηνπο ελζαξξύλνπλ λα 

αζρνιεζνύλ πην βαζηά θαη πην ζνβαξά κε ηε κνπζηθή.  

   Σν δήηεκα ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο απαζρόιεζε πνιινύο εξεπλεηέο από 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα κε θπξηόηεξνπο ηνπο Carl Emil Seashore (1866 – 1949), 

Francis Galton (1822 – 1911), ν James Cattell (1860 – 1944) θαη θπζηθά ηνλ Edwin 

Gordon. (Gordon, 1971). Ο Seashore (Seashore, 1938) δεκνζηνπνίεζε ην πξώην 

ηππνπνηεκέλν ηεζη κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, ην Seashore Measures of Musical Talents 

ην 1919. Ήηαλ έλαο από ηνπο πην επηθαλείο κνπζηθνύο ςπρνιόγνπο ηεο επνρήο ηνπ, 

γη’ απηό θαη νη έξεπλεο ηνπ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκό από θηινζόθνπο, 

θπζηθνύο θαη ςπρνιόγνπο ησλ νπνίσλ νη κέζνδνη βαζίδνληαλ ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία 

ηνπ Γαξβίλνπ ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή έξεπλα. Γη’ απηό θαη ζηηο έξεπλεο ηνπ γηα 

ην κνπζηθό ηαιέλην εθάξκνζε ηηο κεζόδνπο ηεο επηζηεκνληθήο ςπρνινγίαο θαη ησλ 

ςπρνινγηθώλ κεηξήζεσλ ηεο λόεζεο. Ύζηεξα από έξεπλεο είθνζη εηώλ, θαηαζθεύαζε 

ηα δηθά ηνπ ηεζη. Άιιαμε ηε δηαηύπσζε από «κνπζηθό ηαιέλην» ζε «κνπζηθά 

ηαιέληα» ηνπ αηόκνπ, ηνλίδνληαο όηη ην ηαιέλην δελ απνηειεί κία αδηάζπαζηε έλλνηα, 

αιιά δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο πηπρέο – ραξαθηεξηζηηθά, εθθξάδνληαο έηζη ηε 

δηαθσλία ηνπ κε άιινπο εξεπλεηέο ςπρνιόγνπο. Σα ηεζη ηνπ απνηέιεζαλ πεγή 

πνιιώλ εξεπλώλ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα από κειεηεηέο πνπ ζπκθσλνύζαλ ή 

δηαθσλνύζαλ κε ηηο απόςεηο ηνπ. Ο Galton κε ηε ζεηξά ηνπ επηλόεζε δύν ηεζη 

αληίιεςεο ησλ αηζζήζεσλ, ώζηε λα κπνξέζεη λα κεηξήζεη ηε λνεηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

αηόκσλ.  
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Θεσξνύζε όηη νη δηαθνξέο ησλ αηόκσλ κπνξνύλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ θαη λα 

κεηξεζνύλ θαη όηη κέζα από ηελ αθξίβεηα ησλ αηζζήζεσλ (όπσο είλαη θαη ε δηάθξηζε 

κνπζηθώλ ζηνηρείσλ) θαη από εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ζα νδεγνύκαζηαλ ζε έλα 

έκκεζν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο επθπίαο. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Galton επεξέαζε ηνλ 

Cattell, ζηηο έξεπλεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίρηεθε ν Seashore. (ηάκνπ, 2006) 

 Από ηνλ ηειεπηαίν επεξεάζηεθε ν Edwin Gordon, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε 

πνιιέο κειέηεο, νδεγνύκελνο έηζη ζηε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ πέληε ηεζη 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο :  

1) Audie (Gordon 1989), γηα παηδηά ηξηώλ θαη ηεζζάξσλ εηώλ 

2) Primary Measures of Music Audiation (Gordon 1979), γηα παηδηά 

λεπηαγσγείνπ σο γ’ ηάμεο δεκνηηθνύ 

3) Intermediate Measures of Music Audiation (Gordon 1982), γηα καζεηέο α’ 

ηάμεο σο γ’ ή δ’ ηάμεο δεκνηηθνύ πνπ πεηπραίλνπλ εμαηξεηηθά πςειέο 

βαζκνινγίεο ζην Primary Measures of Music Audiation 

4) Musical Aptitude Profile (Gordon 1995, 1988, 1965), γηα καζεηέο δ’ ηάμεο 

δεκνηηθνύ σο γ’ ηάμεο ιπθείνπ 

5) Advanced Measures of Music Audiation (Gordon 1989),γηα καζεηέο Λπθείνπ, 

ππνςήθηνπο θαη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο κνπζηθώλ ή κε κνπζηθώλ ηκεκάησλ. 

 

Από ηα παξαπάλσ ηεζη, ζηαζκίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ην Primary Measures of Music 

Audiation (Σηοιτειώδεις Μεηρήζεις Μοσζικής Ακοσζηικόηηηας - ηάκνπ, Λ., Schmidt, 

C., & Humphreys, J., 2006) θαη ην Advanced Measures of Music Audiation 

(Προηγμένες Μεηρήζεις Μοσζικής Ακοσζηικόηηηας - ηάκνπ, Λ., Schmidt, C., & 

Humphreys, J., 2007) 
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ΔΡΔΤΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Απηό πνπ πξνβιεκάηηζε ηνπο εξεπλεηέο γηα πνιιά ρξόληα θαη ηνπο ρώξηζε 

νπζηαζηηθά ζε δύν «ζηξαηόπεδα» ήηαλ ην αλ ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα εμαξηάηαη κόλν 

από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ή αλ δέρεηαη επηδξάζεηο από ην πεξηβάιινλ. Ζ κία πιεπξά 

ππνζηήξηδε όηη ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη έκθπηε, αθνξά κόλν ζηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα θαη εμαξηάηαη απ’ απηήλ, ελώ ε άιιε πιεπξά ππνζηήξηδε όηη ε 

κνπζηθή δεθηηθόηεηα εμαξηάηαη θαη δηακνξθώλεηαη απνθιεηζηηθά από ηηο επηδξάζεηο 

πνπ δέρεηαη ην θάζε άηνκν από ην πεξηβάιινλ. (ηάκνπ, 2006). Ζ αιήζεηα, όπσο 

απηή έρεη πξνθύςεη από ηηο πνιπάξηζκεο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, 

βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε. ύκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο (ζηνπο ηνκείο ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο, ηεο ςπρναθνπζηηθήο, ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρν – 

κνπζηθνινγίαο), ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα δηακνξθώλεηαη ηόζν ζύκθσλα κε γελεηηθνύο 

παξάγνληεο όζν θαη κε ην πεξηβάιινλ. Παξόια απηά δε κπνξνύκε λα μέξνπκε θαηά 

πόζν επηδξά ν θάζε παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε απηή. 

  Πνιινί ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα απηό, σζηόζν ν 

Edwin Gordon κέζα από καθξνρξόληεο θαη επίκνλεο έξεπλεο ήηαλ απηόο πνπ καο 

έδσζε πην μεθάζαξεο απαληήζεηο. ύκθσλα, ινηπόλ, κε ηνλ Gordon ην επίπεδν 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ελόο αηόκνπ βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ηε ζηηγκή ηεο 

γέλλεζήο ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό, έλα παηδί από ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη ζα πξέπεη λα 

έξρεηαη ζε επαθή κε πινύζηα κνπζηθά εξεζίζκαηα, ώζηε λα δηαηεξεζεί ην πςειό 

απηό επίπεδν θαη λα απνθεπρζεί ε θαζνδηθή ηνπ πνξεία. Κάζε κήλαο ή ρξόλνο πνπ 

πεξλάεη ρσξίο  ην παηδί λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηε κνπζηθή, κεηώλεη ην δπλακηθό ηνπ 

παηδηνύ απηνύ λα επηηύρεη κνπζηθά ζην κέιινλ. Σν πεξηβάιινλ, ινηπόλ, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην κνπζηθό δπλακηθό ελόο αηόκνπ, θπξίσο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο 

ηνπ. (Gordon, 1997, 1990). Θα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηα παηδηά ζπλερώο 

επθαηξίεο λα αθνύλ, λα αθξνάδνληαη θαη λα εθηεινύλ κνπζηθή. Έρεη θαλεί όηη 

κνπζηθέο πνπ έρνπλ πην έληνλν ξπζκό θαη αληηζέζεηο ζηε δπλακηθή θαη ζην ερόρξσκα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθά. Όζν ην παηδί κεγαιώλεη ηόζν κηθξαίλεη ε επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κέρξη ηελ ειηθία ησλ ελλέα πεξίπνπ ρξόλσλ, όπνπ θαη ε δεθηηθόηεηά 

ηνπ ζηαζεξνπνηείηαη, δελ επεξεάδεηαη δειαδή πιένλ από ην πεξηβάιινλ. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη κεηαβαιιόκελε. Φπζηθά ην 

άηνκν εμαθνινπζεί λα καζαίλεη θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 9 ρξόλσλ, ην επίπεδν όκσο 

ηεο κνπζηθήο ηνπ δεθηηθόηεηαο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξό. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα 

κνπζηθά επηηεύγκαηα ελόο παηδηνύ δε κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζε αλώηεξν επίπεδν απ’ 

απηό ζην νπνίν έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ε κνπζηθή ηνπ δεθηηθόηεηα. Γηα ην ιόγν απηό, νη 

άηππεο πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο λσξίο ζηε δσή ηνπ αηόκνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο 

σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ ηππηθή δηδαζθαιία. (Gordon, 1979, 1980, 1986 c, 1987) 
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ύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή θαη ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθία, νη 

πξώηνη εξεπλεηέο δελ έθαλαλ δηάθξηζε ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ζε 

ζηαζεξνπνηεκέλε θαη κεηαβαιιόκελε, αληηζέησο ηε ζεσξνύζαλ έλα ζηαζεξό, κε 

κεηαβαιιόκελν κέγεζνο. Παξόια απηά ππήξραλ ζηε ζπλέρεηα νκάδεο εξεπλεηώλ κε 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο πάλσ ζην ζέκα απηό. Από ηε κία πιεπξά ήηαλ νη εξεπλεηέο πνπ 

ζεσξνύζαλ όηη νη έκθπηεο ή γελεηηθέο παξαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ηε 

ζηαζεξνπνηεκέλε κνπζηθή δεθηηθόηεηα θαη από ηελ άιιε νη ζπκπεξηθνξηζηέο πνπ κε 

ηελ έλλνηα ηεο  κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο δήισλαλ ηε ζεώξεζή ηνπο 

γηα ηελ δεθηηθόηεηα σο επεξεαδόκελε από ην πεξηβάιινλ. (ηάκνπ, 2006).  Έηζη, 

ινηπόλ, νη δηαθνξεηηθνί εξεπλεηέο νδήγεζαλ έκκεζα ζηελ θαηαλόεζε όηη πηζαλόλ λα 

κελ ππάξρεη έλα κόλν είδνο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. 

 Ο Gordon αζρνιήζεθε πεξαηηέξσ κε ηε δηεξεύλεζε ηεο κεηαβαιιόκελεο 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, ηε θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, πξαγκαηνπνηώληαο ηξεηο 

πεηξακαηηθέο έξεπλεο ζε δηάζηεκα πέληε εηώλ. ύκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, ν 

βαζκόο αθνπζηηθόηεηαο («audiation», Παπαδαξήο 1999) ελόο αηόκνπ καο δείρλεη ην 

επίπεδν ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηάο ηνπ. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηελ αθνπζηηθόηεηα 

ελόο αηόκνπ, ελλννύκε ηελ «ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αθνύεη θαη λα αηζζάλεηαη κέζα 

ηνπ κνπζηθή ηεο νπνίαο ν ήρνο δελ είλαη θπζηθά παξώλ» (Gordon,1986). Με άιια 

ιόγηα αθνπζηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα αθνύεη ηνπο κνπζηθνύο ήρνπο 

κέζσ ηεο αλάθιεζεο, ηεο πξόβιεςεο θαη ηεο ζύιιεςεο όηαλ απηνί νη ήρνη δελ είλαη 

παξόληεο. Ζ αθνπζηηθόηεηα αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα λα πξνβιέπεη ηνπο κνπζηθνύο 

ήρνπο ζε έλα θνκκάηη πνπ δελ έρεη αθνύζεη πνηέ πξηλ, λα αλαθαιεί ζην κπαιό ηνπ 

έλα κνπζηθό θνκκάηη πνπ άθνπζε θάπνηε, λα δηαβάδεη κία παξηηηνύξα κνπζηθήο πνπ 

δελ έρεη αθνύζεη ή παίμεη πνηέ, λα ζπλζέηεη έλα θνκκάηη ρσξίο όξγαλν θαη παξόια 

απηά λα κπνξεί λα θαληαζηεί πώο αθνύγεηαη, θαη ηέινο λα κπνξεί λα απηνζρεδηάδεη 

ζηε ζηηγκή κε ηνληθή θαη ξπζκηθή αίζζεζε. 

Οη ηξεηο απηέο έξεπλεο ηνπ Gordon πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δείγκα 

κεγαιύηεξν από 10.000 παηδηά ειηθίαο από 5 εώο 9 εηώλ, απνθάιπςαλ ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο. Σν 

ζεκαληηθόηεξν εύξεκα είλαη όηη ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη κεηαβαιιόκελε κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 9 πεξίπνπ ρξόλσλ, όπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη θαη δελ επεξεάδεηαη 

πιένλ από ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηδαζθαιία. (ηάκνπ, 2006) 

Βξέζεθε όηη δύν κόλν ήηαλ νη αμηόπηζηα κεηξήζηκεο πηπρέο ηεο 

κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο θαη αθνξνύζαλ θαη νη δύν ζε ζηνηρεία πνπ 

δελ είραλ ζρέζε κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηώλ. Ζ κία ήηαλ ε κεισδία θαη ε άιιε ν 

ξπζκόο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

παηδηώλ, όπσο ε ρξνηά ηνπ ήρνπ ή ε δπλακηθή, θαλέλα από ηα παηδηά δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα δηαθξίλεη αλ ππήξρε δηαθνξά ή όρη αλάκεζα ζε δπν κνηίβα, εθηόο από ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κνηίβα ήηαλ εζθεκκέλα ππεξβνιηθέο. 

Αθόκα θαη κε κηθξέο αιιαγέο, ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ δε δηέθεξε 

ζεκαληηθά από ην κεδέλ. Με όπνηνλ ηξόπν θη αλ γίλνληαλ νη εξσηήζεηο, ηα παηδηά 

απηήο ηεο ειηθίαο (5 – 8 εηώλ) δε κπνξνύζαλ λα δώζνπλ αμηόπηζηεο απαληήζεηο 
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ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο, δειαδή ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ αθξναηή. Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε κνπζηθή 

πξνηίκεζε δελ απνηειεί πηπρή ηεο κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, ή όηη δελ 

έρεη βξεζεί αθόκα κηα αμηόπηζηε κέζνδνο πνπ λα κεηξάεη κηα ηέηνηα πηπρή ηεο 

δεθηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ. Αθόκα κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη όηη νη πηπρέο ηεο 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ππάξρνπλ ζε 

ιαλζάλνπζα κνξθή ζηα παηδηά ειηθίαο 5 – 8 εηώλ. Δμάιινπ ε παξαηήξεζε κηθξώλ 

παηδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα δηθώλ ηνπο απηνζρέδησλ κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

απνθαιύπηεη όηη ηα παηδηά πξνηηκνύλ λα παίδνπλ θαη λα αθνύλε κνπζηθή, παξά λα ηελ 

πεξηγξάθνπλ ιεθηηθά. (ηάκνπ, 2006) 

 Από ηηο έξεπλεο ηνπ Gordon, βξέζεθε επίζεο όηη ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηεο κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο δε κπνξνύλ θαηά ηελ 

αθξόαζε κηαο κνπζηθήο λα ζπγθεληξώζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε πεξηζζόηεξα από 

έλα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο (ηάκνπ, 2006). Ζ έξεπλα έδεημε όηη όηαλ ε 

κεισδία θαη ν ξπζκόο παξνπζηάδνληαη καδί, ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ δελ 

απείρε πνιύ από ην κεδέλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη νη απαληήζεηο πνπ έδηλαλ ηα 

παηδηά ήηαλ ηπραίεο. Γηα ην ιόγν απηό, ηα ηεζη ηνπ Gordon γηα ηηο αληίζηνηρεο ειηθίεο 

δηακνξθώζεθαλ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κε κπιέθνληαη ηα ξπζκηθά κε ηα κεισδηθά 

ζηνηρεία. Όηαλ ην ηεζη αθνξά ζηε κεισδία δελ παξνπζηάδεη ξπζκηθή δηάξζξσζε θαη 

αληίζηνηρα όηαλ αθνξά ζην ξπζκό ηα κνηίβα πνπ αθνύγνληαη είλαη όια ζην ίδην 

ηνληθό ύςνο. Έλα αθόκα ζεκαληηθό εύξεκα από ηηο έξεπλεο ηνπ Gordon ζρεηηθά κε 

ηελ αθνπζηηθόηεηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ είλαη όηη ηα παηδηά ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζόηεξν γηα ηελ νκνηόηεηα ή ηελ αλνκνηόηεηα ησλ κνηίβσλ πνπ αθνύλε, παξά 

γηα ην κνπζηθό ηνπο πεξηερόκελν. (ηάκνπ, 2006) 
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PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDIATION:  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ  

 

   Σν Primary Measures of Music Audiation ή αιιηώο «ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο 

Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο»  (Gordon, 1979) ηνπ Edwin Gordon είλαη έλα ηεζη 

κέηξεζεο ηεο κεηαβαιιόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, ην νπνίν αθνξά ζε κηθξά 

παηδηά, λεπηαγσγείνπ, α’, β’, γ ‘ θαη δ’ ηάμεο δεκνηηθνύ. Ολνκάδεηαη ηεζη κνπζηθήο 

αθνπζηηθόηεηαο θαη όρη ηεζη κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, επεηδή αλαθέξεηαη ζε ειηθίεο 

όπνπ ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη κεηαβαιιόκελε (όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ ειηθία ησλ 9 πεξίπνπ ρξόλσλ), εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ησλ έκθπησλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηεζη 

απηνύ μεθίλεζε ζηηο Ζ.Π.Α ην 1971 θαη νινθιεξώζεθε ην 1979. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

γίλνληαη έξεπλεο θαη πξνζπάζεηεο, ώζηε λα πξνζαξκνζηεί θαη λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο ρώξεο. Σν ηεζη απηό ζηαζκίζηεθε ζηελ Διιάδα ην 2006 

από ηνπο Λ. ηάκνπ, C. Schmidt θαη J. Humphreys θαη παξήρζε πξνζαξκνζκέλν όιν 

ην εξεπλεηηθό παθέην (θηη) πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ρξήζε.  

Σν ηεζη απηό απεπζύλεηαη ζε όια ηα παηδηά θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπλ κνπζηθή. Απηό πνπ δεηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη από ηα παηδηά,  είλαη 

λα αλαγλσξίζνπλ αλ ηα κνηίβα, κεισδηθά θαη ξπζκηθά, πνπ αθνύλε είλαη ίδηα ή 

δηαθνξεηηθά. Πξέπεη, ινηπόλ, λα αληηδξάζνπλ δηαηζζεηηθά ζε άκεζεο, ζηηγκηαίεο 

κνπζηθέο εληππώζεηο θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηελ νκνηόηεηα ή ηελ αλνκνηόηεηα απηώλ 

πνπ αθνύλε. (Gordon, 1976). Ζ αληίδξαζε είλαη δηαηζζεηηθή κηαο θαη ν ρξόλνο πνπ 

δηαηίζεηαη αλάκεζα ζηα απνζπάζκαηα είλαη ηόζν πεξηνξηζκέλνο πνπ δελ πξνιαβαίλεη 

θαλείο λα ζπγθξαηήζεη ζηε κλήκε ηνπ ζπλεηδεηά έλα κνηίβν, ώζηε λα ην ζπγθξίλεη κε 

ην άιιν. Ο αθξναηήο αθνύεη «εζσηεξηθά» ην κνηίβν πνπ αθνύζηεθε πξηλ ιίγν θαη ηνπ 

νπνίνπ ν ήρνο δελ είλαη πηα θπζηθά παξώλ θαη αληηδξά ζ’ απηό δηαηζζεηηθά. Οη 

άκεζεο εληππώζεηο θαη νη δηαηζζεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ εμαξηώληαη από ηελ 

έκθπηε κνπζηθή ηθαλόηεηα ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ κνπζηθώλ εκπεηξηώλ πνπ είραλ 

από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζή ηνπο θη έπεηηα. Ο βαζκόο αθνπζηηθόηεηαο ελόο παηδηνύ, 

δειαδή ν βαζκόο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αθνύεη κέζα ηνπ κνπζηθέο εληππώζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηηγκηαία θαη ν ήρνο ηνπο δελ είλαη πηα παξώλ, θαζώο θαη ν βαζκόο 

ζηνλ νπνίν κπνξεί ην παηδί λα απνθξίλεηαη άκεζα ζηηο εληππώζεηο απηέο, είλαη 

ζύκθσλα κε ηνλ Gordon ε θαιύηεξε έλδεημε γηα ην επίπεδν ζην νπνίν ζα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα ελόο παηδηνύ όηαλ θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ 

ελλέα πεξίπνπ εηώλ. 

   Οη «ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο» έρνπλ σο ζθνπό λα 

εληνπίζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ θαη λα βνεζήζνπλ δαζθάινπο θαη 

γνλείο λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη επθαηξίεο ζην θάζε παηδί, 

ώζηε λα αμηνπνηήζεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ην κνπζηθό δπλακηθό ηνπ. Σα 
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απνηειέζκαηα ησλ ηεζη απηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην δάζθαιν γηα 

ηξεηο βαζηθνύο ιόγνπο : 

1) Να ζπγθξίλεη ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνύ ζην κεισδηθό θαη ζην ξπζκηθό ηεζη, 

δειαδή ηε κεισδηθή θαη ηε ξπζκηθή ηνπ δεθηηθόηεηα. Με ηνλ ηξόπν απηό ν 

δάζθαινο κπνξεί λα ζπγθξίλεη αλ ην παηδί απηό είλαη δπλαηόηεξν κεισδηθά ή 

ξπζκηθά θαη λα ην βνεζήζεη αλάινγα. 

2) Να ζπγθξίλεη ηα ζθνξ ελόο παηδηνύ κε απηά ησλ άιισλ παηδηώλ. Με ηνλ 

ηξόπν απηό κπνξεί ν δάζθαινο λα βγάιεη έλαλ κέζν όξν ηεο ηάμεο θαη λα 

ζπγθξίλεη ην επίπεδν ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ηνπ θάζε παηδηνύ κε ηνλ 

κέζν όξν. Έηζη, κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ. Δάλ έλα παηδί έρεη πςειό 

δείθηε κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο, είλαη ινγηθό νη απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ από 

απηό λα είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο από έλα παηδί κε κηθξόηεξν 

δείθηε κνπζηθήο δεθηηθόηεηα. 

3) Μέζα από ηα ηεζη απηά ν δάζθαινο κπνξεί λα εληνπίζεη παηδηά ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα ελζαξξπλζνύλ, ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε ηε κνπζηθή θαη εθηόο 

ζρνιείνπ. Βέβαηα, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 

ηεζη απηά γηα ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, γηα λα απνθιεηζηεί, δειαδή, θάπνην 

παηδί από ζρνιηθέο ή εμσζρνιηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ιόγσ ρακειώλ 

επηδόζεσλ. 

Ζ έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ «ηνηρεησδώλ Μεηξήζεσλ Μνπζηθήο 

Αθνπζηηθόηεηαο» μεθίλεζε ην 1971 κε αθνξκή κηα πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ 

ηεζη «Πξνθίι Μνπζηθήο Γεθηηθόηεηαο» [Music Aptitude Profile, (Gordon, 1965)] ζε 

παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο. Σν ηεζη απηό ήηαλ έλα ηεζη ζηαζεξνπνηεκέλεο κνπζηθήο 

δεθηηθόηεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 8 – 12 ρξνλώλ. Παξά ην γεγνλόο όηη έγηλαλ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο απινπνίεζεο ηνπ απαληεηηθνύ δειηίνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη ώζηε λα είλαη θαηάιιειν θαη γηα κηθξόηεξεο ειηθίεο, ηα 

απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε κηθξόηεξα παηδηά δελ ήηαλ θαζόινπ 

ελζαξξπληηθά. Φάλεθε, ινηπόλ, μεθάζαξα όηη γηα λα έρεη επηηπρία έλα ηέηνην ηεζη ζε 

παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο, ζα πξέπεη λα απινπνηεζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, 

όζνλ αθνξά ζηηο νδεγίεο, ηα απαληεηηθά δειηία θαη ην πεξηερόκελό ηνπ. (Gordon, 

1986) 

Οη έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ηνηρεησδώλ Μεηξήζεσλ Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο» ήηαλ 

εθηεηακέλεο θαη πνιπάξηζκεο. Γηα ην ιόγν απηό, ην ηεζη ζεσξείηαη έγθπξν θαη 

αμηόπηζην γηα ρξήζε ηνπ ζηηο ΖΠΑ. (ηάκνπ, 2006). Από ηε κειέηε ζηάζκηζεο ηνπ 

ηεζη ζηελ Διιάδα, πξνέθπςε όηη ην ηεζη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αμηόπηζηα 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηνληθήο δεθηηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, ελώ νη 

βαζκνινγίεο ησλ παηδηώλ ζην ξπζκηθό ηεζη ζα πξέπεη λα εξκελεύνληαη κε ζρεηηθή 

επηθύιαμε. Σα επξήκαηα απηά δεκηνύξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ «ηνηρεησδώλ Μεηξήζεσλ Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο», πξάγκα 

ην νπνίν απνηέιεζε ηνλ βαζηθόηεξν ζηόρν ηεο παξνύζαο κειέηεο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε κειέηε ηεο δηρνηνκηθήο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο επαλειέγρνπ ηνπ ηεζη Primary Measures of Music 

Audiation («ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο») θαη ε ζύγθξηζε 

ησλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ κε απηνύο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ έξεπλα ζηάζκηζεο ηνπ 

ηεζη ζηελ Διιάδα. Γεδνκέλνπ όηη νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο επαλειέγρνπ πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ έξεπλα ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη ζηελ Διιάδα από ηνπο ηάκνπ, 

Schmidt θαη Humphreys ην 2006, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ζηε ζηαζεξόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ξπζκηθνύ ηεζη, θάλεθε λα εγείξνπλ θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, 

κηα ηέηνηα κειέηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε ηνπ ηεζη θαη 

ηελ εδξαίσζή ηνπ σο εξεπλεηηθό θαη παηδαγσγηθό εξγαιείν. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

  Σν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηεινύληαλ από παηδηά λεπηαγσγείνπ,  α’ 

, β’ θαη γ’ ηάμεο δεκνηηθνύ πνπ πξνέξρνληαλ από δύν ηπραία επηιεγκέλα δεκνηηθά 

ζρνιεία θαη δύν ηπραία επηιεγκέλα λεπηαγσγεία αζηηθήο πεξηνρήο ζηε Βόξεηα 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δείγκα ζπκκεηείραλ 15 παηδηά λεπηαγσγείνπ από ηα 

νπνία 12 ήηαλ αγόξηα θαη 3 ήηαλ θνξίηζηα, 28 παηδηά α’ δεκνηηθνύ από ηα νπνία 17 

ήηαλ αγόξηα θαη 11 ήηαλ θνξίηζηα, 32  παηδηά β’ δεκνηηθνύ από ηα νπνία 17 ήηαλ 

αγόξηα θαη 15 ήηαλ θνξίηζηα, θαη 26 παηδηά γ’ δεκνηηθνύ από ηα νπνία 10 ήηαλ 

αγόξηα θαη 16 ήηαλ θνξίηζηα.  

Σν αξρηθό δείγκα ήηαλ κεγαιύηεξν, σζηόζν δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ηα απαληεηηθά δειηία θαίλεηαη λα κελ ήηαλ έγθπξα. Απηό 

ζπλέβε κε 25 απαληεηηθά δειηία από παηδηά λεπηαγσγείνπ ηα νπνία θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ηεζη,  είηε κνπηδνύξσλαλ ην δειηίν ρσξίο νπζηαζηηθά λα ζεκεηώλνπλ 

θάηη, είηε ζεκείσλαλ εληειώο ηπραία κηκνύκελνη ηα ππόινηπα παηδηά, είηε από έλα 

ζεκείν θαη κεηά ζηακαηνύζαλ λα αθνύλε ην ερνγξαθεκέλν ηεζη θαη λα 

ζπκπιεξώλνπλ. 

Ζ δηεμαγσγή ηνπ ηεζη έγηλε σο εμήο. Σε κία κέξα ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ ηνληθνύ κέξνπο ηνπ ηεζη θαη ηελ επόκελε ζηε δηεμαγσγή  ηνπ 

ξπζκηθνύ κέξνπο ηνπ ηεζη. Μία εβδνκάδα κεηά, επαλαιήθζεθε αληίζηνηρα, κε 

δηαθνξά κηαο εκέξαο, ε δηεμαγσγή ηνπ ηνληθνύ θαη ηνπ ξπζκηθνύ κέξνπο ηνπ ηεζη. 

ην δεκνηηθό, ηελ πξώηε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ν κνπζηθόο ηνπ ζρνιείνπ πξνηίκεζε 

λα βξίζθεηαη θαη ν ίδηνο κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ώζηε αλ ρξεηαζηεί λα κπνξέζεη λα 

ειέγμεη ηα παηδηά θαη λα επηβάιεη ηελ ηάμε. Ζ παξνπζία ηνπ θάλεθε όηη δελ ήηαλ 

απαξαίηεηε, θη έηζη ηηο επόκελεο θνξέο δελ ήηαλ παξώλ κέζα ζηελ ηάμε. 

ην λεπηαγσγείν ηα πξάγκαηα ήηαλ ιηγόηεξν εύθνια. Σα παηδηά θνπξάδνληαλ 

πνιύ πην εύθνια θαη ζηα ηειεπηαία ιεπηά ηνπ ηεζη άξρηδαλ λα ράλνπλ ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπο. Σν πξώην λεπηαγσγείν ήηαλ πνιύ θαιά νξγαλσκέλν θαη ε 

δηεμαγσγή ηνπ ηεζη πξνρώξεζε νκαιά. Ζ λεπηαγσγόο ήηαλ κέζα ζηελ αίζνπζα θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα θαη βνεζνύζε ηελ εξεπλήηξηα λα επηζεκαίλεη ζηα παηδηά θάζε θνξά 

ζε πνην ζεκείν ηνπ ηεζη βξίζθνληαλ θαη λα ηα επαλαθέξεη ζηελ ηάμε, όπνηε απηά 

θνπξάδνληαλ θαη έθαλαλ θαζαξία. Από ην ζύλνιν ησλ απαληεηηθώλ δειηίσλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ απηνύ, κόλν νθηώ δειηία από ηα είθνζη ζεσξήζεθαλ έγθπξα θαη 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα. ην δεύηεξν λεπηαγσγείν ε θαηάζηαζε ήηαλ πην 

δύζθνιε. Ζ λεπηαγσγόο δε βξηζθόηαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ν έιεγρνο ηεο ηάμεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ηεζη ζε θάπνηεο ζηηγκέο δελ ήηαλ επαξθήο. Από ην ζύλνιν ησλ 

απαληεηηθώλ δειηίσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ απηνύ, κόλν εθηά δειηία από ηα είθνζη 

ζεσξήζεθαλ έγθπξα θαη ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα. Έγθπξα ζεσξήζεθαλ ηα 

δειηία ζηα νπνία νη καζεηέο απαληνύζαλ ζπλεηδεηά θαη είραλ ζπκπιεξώζεη 
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νιόθιεξν ην δειηίν, όρη κόλν νξηζκέλα παξαδείγκαηα. Έηζη, ην δείγκα παηδηώλ 

λεπηαγσγείνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηειηθά 15 κόλν παηδηά. 

            Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη ήηαλ θάζε θνξά ε ίδηα. Ζ εξεπλήηξηα 

έκπαηλε  ζηελ ηάμε θαη δεηνύζε από ηα παηδηά λα έρνπλ επάλσ ζην ζξαλίν ηνπο κόλν 

έλα κνιύβη. Μνίξαδε ηα απαληεηηθά δειηία θαη μεθηλνύζε ε δηαδηθαζία. Εεηνύζε από 

ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο θαη έδηλε ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο πξηλ 

λα πεξάζνπλ ζηελ αθξόαζε ηνπ cd θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ. ηε ζπλέρεηα, 

ηα παηδηά άθνπγαλ ην cd  ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο: ηα δύν πξώηα παξαδείγκαηα, πνπ 

δελ ππήξραλ ζην απαληεηηθό δειηίν ηα ζπδεηνύζαλ ζηελ ηάμε. Μεηά πεξλνύζαλ ζηα 

δύν πξώηα ιπκέλα παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβνπλ όια ηα παηδηά ηη αθξηβώο πξέπεη 

λα θάλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηα δύν επόκελα, ηα νπνία ζπδεηνύζαλ όινη καδί θαη 

θύθισλαλ  ην ζσζηό. Σέινο, πεξλνύζαλ ζην θπξίσο κέξνο, ζηε δηεμαγσγή δειαδή 

ηνπ ηεζη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαληεηηθνύ δειηίνπ από θάζε παηδί ρσξηζηά ρσξίο 

κεηαμύ ηνπο ζπδήηεζε.  ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ, πέξα από ηα παξαδείγκαηα, ε 

εξεπλήηξηα δε ρξεηάζηεθε λα ζηακαηήζεη ην cd. ην λεπηαγσγείν, όκσο, ηα παηδηά 

θαζπζηεξνύζαλ λα ζρεδηάζνπλ ηνλ θύθιν γύξσ από ηελ απάληεζε πνπ ζεσξνύζαλ 

ζσζηή, θαη ράλνληαλ. Έηζη, ε εξεπλήηξηα ρξεηάζηεθε λα ζηακαηά ην ερνγξαθεκέλν 

ηεζη από θάζε δεύγνο γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα θαη λα ππελζπκίδεη ζε πνην ζεκείν ηνπ 

ηεζη βξίζθνληαλ θάζε θνξά. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε εξεπλήηξηα κάδεπε από ηα 

παηδηά ηα απαληεηηθά δειηία, θαζώο έκπαηλε ζηελ ηάμε ν δάζθαινο γηα λα ζπλερίζεη 

ην κάζεκά ηνπ. 

              Σν θάζε δειηίν πεξηέρεη 40 εξσηήζεηο (ηα δειηία απηά ππάξρνπλ ζην ηέινο 

ηεο εξγαζίαο). ε θάζε εξώηεζε αθνύγνληαη δύν απνζπάζκαηα, κεισδηθά ή ξπζκηθά 

αληίζηνηρα, θαη ην θάζε παηδί θαιείηαη λα δηαθξίλεη αλ ηα απνζπάζκαηα απηά είλαη 

ίδηα ή δηαθνξεηηθά. Αθνύ απνθαζίζεη, θπθιώλεη ην επάλσ ηεηξαγσλάθη κε ηα ίδηα 

ρακνγειαζηά  πξνζσπάθηα αλ ηα απνζπάζκαηα πνπ αθνύεη είλαη ίδηα, ή ην θάησ 

ηεηξαγσλάθη κε ηα δηαθνξεηηθά πξνζσπάθηα ραξνύκελν – ιππεκέλν αλ είλαη 

δηαθνξεηηθά. Γηα λα κελ κπεξδεύνληαη ηα παηδηά κε αξηζκνύο (εμάιινπ ην ηεζη απηό 

απεπζύλεηαη ζε κηθξέο ειηθίεο θαη είλαη πνιύ πηζαλό λα κε γλσξίδνπλ ηνπο αξηζκνύο) 

πάλσ από θάζε εξώηεζε αληί γηα αξηζκνύο ππάξρνπλ δηάθνξα ζύκβνια γλσζηά ζηα 

παηδηά, όπσο έλα θξεβάηη, έλα δέληξν θηι. Πξηλ από ηηο εξσηήζεηο απηέο, ππάξρνπλ 2 

– 4 παξαδείγκαηα εμάζθεζεο, ώζηε ηα παηδηά λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απνηειέζκαηα εζσηεξηθήο (δηρνηνκηθήο) αμηνπηζηίαο γηα ηα ηεζη θαη ην 

ζπλνιηθό ΡΜΜΑ δηαθπκαίλνληαλ αλά ηεζη θαη αλά ζρνιηθή βαζκίδα (Πίλαθαο 1). Ζ 

αμηνπηζηία γηα ην ηνληθό ηεζη ήηαλ ρακειόηεξε από όηη γηα ην ξπζκηθό ηεζη θαη γηα 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζε όιεο ηηο ηάμεηο εθηόο από ηελ Γ΄ ηάμε δεκνηηθνύ. Οη 

ζπληειεζηέο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ην λεπηαγσγείν δελ αλαθέξνληαη εμαηηίαο 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δείγκαηνο (n=15). Οη ζπληειεζηέο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ην 

Σνληθό ηεζη εθηείλνληαη από νξηαθά απνδεθηά επίπεδν γηα ηελ α΄ ηάμε δεκνηηθνύ 

(r=0,62) έσο έλα αξθεηά πςειό επίπεδν γηα ηε β΄ θαη γ΄  ηάμε δεκνηηθνύ (r=0,84 θαη 

r=0,85 αληίζηνηρα). Με εμαίξεζε ηνπο ρακεινύο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηελ α΄ δεκνηηθνύ, ηα απνηειέζκαηα εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο γηα ηε β΄ 

θαη γ΄ ηάμε δεκνηηθνύ ζπκβαδίδνπλ κε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αξρηθή 

κειέηε ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη ζηελ Διιάδα (ηάκνπ, Schmidt, & Humphreys, 2006) 

θαζώο θαη κε ηα αξρηθά επξήκαηα ηνπ Gordon.  

Οη ζπληειεζηέο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ην Ρπζκηθό ηεζη ήηαλ πςειόηεξνη 

από όηη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο γηα ην Σνληθό ηεζη θαη γηα ηε πλνιηθή 

βαζκνινγία, ζε θάζε ζρνιηθή βαζκίδα (ηάμε) εθηόο ηεο γ΄ ηάμεο δεκνηηθνύ όπνπ ν 

ζπληειεζηήο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο ήηαλ πςειόηεξνο κόλν από ηε πλνιηθή 

βαζκνινγία. Οη ζπληειεζηέο απηνί εθηείλνληαλ ζε έλα αξθεηά πςειό επίπεδν  γηα 

όιεο ηηο ηάμεηο (r=0,79 σο r=0,94). Ζ ηάζε πξνο πςειόηεξνπο ζπληειεζηέο 

δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ην Ρπζκηθό ηεζη δελ ζπκβαδίδεη κε ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη ζηελ Διιάδα νύηε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξεη ν 

Gordon ζηελ πξσηόηππε κειέηε ηππνπνίεζεο ηνπ ηεζη ζηηο ΖΠΑ (όπνπ θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο νη ζπληειεζηέο δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ην Ρπζκηθό ηεζη έηεηλαλ λα 

είλαη ρακειόηεξνη). Σα απνηειέζκαηα δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο γηα ηε πλνιηθή 

βαζκνινγία ήηαλ εληόο απνδεθηνύ εύξνπο γηα όιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο (ηάμεηο) 

(από r=0,71 σο r=0,89), εύξεκα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηα ζρεηηθά επξήκαηα ηεο κειέηεο 

ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη ζηελ Διιάδα.  

 Σα απνηειέζκαηα αμηνπηζηίαο επαλειέγρνπ γηα ηα κεκνλσκέλα ππν-δείγκαηα 

καζεηώλ πξώηεο, δεπηέξαο θαη ηξίηεο ηάμεο δεκνηηθνύ ππέδεημαλ κέηξηα σο αξθεηά 

πςειή ζηαζεξόηεηα γηα ηνλ ηνληθή, ηε ξπζκηθή θαη ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην 

ΡΜΜΑ. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο (n=15), ηα απνηειέζκαηα επαλειέγρνπ γηα ην 

λεπηαγσγείν δελ αλαθέξνληαη. Γηα ηα ππν-δείγκαηα, ηα απνηειέζκαηα επαλειέγρνπ 

δηαθπκαίλνληαη ζεκαληηθά αλά ζρνιηθή βαζκίδα θαη αλά ηεζη. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πςειόηεξε αμηνπηζηία επαλειέγρνπ βξέζεθε γηα ην Ρπζκηθό ηεζη θαη γηα ηε πλνιηθή 

Βαζκνινγία γηα ηε β΄ ηάμε δεκνηηθνύ κε ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο 0,94 θαη 0,89 

αληίζηνηρα. Ο ρακειόηεξνο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο επαλειέγρνπ βξέζεθε γηα ην 

Σνληθό ηεζη ζηελ α΄ ηάμε δεκνηηθνύ (r=0,62), ν νπνίνο όκσο ζεσξείηαη νξηαθά 

απνδεθηόο. Ηθαλνπνηεηηθνί ήηαλ νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο γηα ην Σνληθό ηεζη ζηελ 

β΄ θαη γ΄ ηάμε δεκνηηθνύ (r=0,84 θαη r=0,85 αληίζηνηρα), θαζώο θαη γηα ην Ρπζκηθό 
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ηεζη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο (r=0,79, r=0,94, r=0,80 γηα ηελ α΄, β΄ θαη γ΄ ηάμε 

αληίζηνηρα). Οη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο επαλειέγρνπ γηα ηε πλνιηθή βαζκνινγία 

ήηαλ επίζεο ηθαλνπνηεηηθνί γηα όιεο ηηο ζρνιηθέο  βαζκίδεο (r=0,71, r=0,89, r=0,76 

γηα ηελ α΄, β΄ θαη γ΄ ηάμε αληίζηνηρα).  

 Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο έδεημαλ απνδεθηνύο ζπληειεζηέο 

δηρνηνκηθήο αμηνπηζηίαο, ζπκβαδίδνληαο κε ηα επξήκαηα ηεο αξρηθήο κειέηεο 

ζηάζκηζεο ηνπ ηεζη ζηελ Διιάδα. Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία επαλειέγρνπ, νη 

ζπληειεζηέο πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε κε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ήηαλ απνδεθηνί θαη νπσζδήπνηε πνιύ 

πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθνί ζε ζρέζε κε απηνύο ηεο αξρηθήο κειέηεο ζηάζκηζεο. Σν 

γεγνλόο απηό πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζην όηη ε δεύηεξε δηεμαγσγή ηνπ ηεζη ζην 

πιαίζην ηεο παξνύζαο κειέηεο έγηλε κία εβδνκάδα κεηά ηελ πξώηε δηεμαγσγή, ζε 

αληίζεζε κε ηε κειέηε ζηάζκηζεο όπνπ ε δεύηεξε δηεμαγσγή ηνπ ηεζη απείρε ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο σο θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο από ηελ πξώηε. Δίλαη βεβαίσο πνιύ 

ζεκαληηθό λα γίλνπλ πεξαηηέξσ δηεξεπλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ ε 

ζηαζεξόηεηα απηή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα κειέηε 

ηζρύεη κε πεξηζζόηεξν γεληθεπκέλν δείγκα. Γεληθά, απηό πνπ πξνθύπηεη είλαη ε 

αλαγθαηόηεηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθαλζεί ε επίδξαζε ηνπ 

δείγκαηνο θαζώο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ησλ δύν δηεμαγσγώλ ηνπ ηεζη ζηε 

ζηαζεξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηεζη. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ 
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