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µέρος της ολοκλήρωσης της διατριβής µου το οφείλω στη στήριξη και την συµπαράσταση της 
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που έδειξαν καθ’ όλη την πορεία µου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μέσω πειραµατικής µεθόδου µελετήθηκε η ικανότητα παιδιών µέσης ηλικίας 6, 7 και 8 

ετών να οργανώνουν σε µικρότερες ενότητες ένα µουσικό κοµµάτι τη στιγµή της ακρόασής 

του. Το πειραµατικό έργο που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτό της κατάτµησης ενός ακουστικού 

ερεθίσµατος σε σηµεία τα οποία ορίζουν όρια των τµηµάτων που το αποτελούν, σύµφωνα µε 

την κρίση του ακροατή. Τα σηµεία κατάτµησης του µουσικού κοµµατιού που επέλεξαν οι 

συµµετέχοντες της έρευνας χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το εάν συνέπιπταν ή 

όχι µε τα σηµεία τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση του µουσικού κοµµατιού µε τη χρήση 

της Γενετικής Θεωρίας της Τονικής Μουσικής (ΓΘΤΜ) (Lerdahl & Jackendoff, 1983), ότι 

ορίζουν τα όρια των τµηµάτων που απαρτίζουν την οµαδοποιητική δοµή του µουσικού 

κοµµατιού (Τσούγκρας, 2003) και δηλώνουν τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσει το µουσικό 

κοµµάτι σε µικρότερες ενότητες ένας έµπειρος στο µουσικό ιδίωµα του κοµµατιού ακροατής. 

Στην έρευνα πήραν µέρος 105 µαθητές και µαθήτριες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης ∆ηµοτικού σχολείου 

(n=35 άτοµα για κάθε τάξη) και 50 ενήλικες (25 µουσικοί και 25 µη-µουσικοί). Επίσης, 

µετρήθηκε ο βαθµός ακουστικότητας των παιδιών µε τη χρήση της συστοιχίας δοκιµασιών 

«Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας» του E. Gordon (1979). 

Οι στόχοι της έρευνας είναι τρεις. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τη µελέτη της επίδρασης της 

ηλικίας των παιδιών στην τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία 

συµπίπτουν ή όχι µε τα σηµεία της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού. Ο 

δεύτερος αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης της επανάληψης της ακρόασης του µουσικού 

κοµµατιού στη συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία συµπίπτουν ή όχι µε τα 

σηµεία της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού για τα παιδιά της κάθε ηλικιακής 

οµάδας, και, ο τρίτος µελετά την ύπαρξη ή όχι συσχέτισης ανάµεσα στο βαθµό ακουστικότητας 

των παιδιών, όπως αυτός προκύπτει από τη βαθµολογία τους στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ 
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των «Στοιχειωδών Μετρήσεων Μουσικής Ακουστικότητας» του Gordon, και τη συχνότητα 

επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία συµπίπτουν ή όχι µε τα σηµεία της οµαδοποιητικής 

δοµής του µουσικού κοµµατιού. 

Βρέθηκε ότι, οι ακροατές µέσης ηλικίας 6 ετών παρουσιάζουν το µικρότερο αριθµό 

επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και το µεγαλύτερο αριθµό επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από αυτά. Προϊούσης της ηλικίας, παρατηρείται σταδιακή µείωση της 

τιµής της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σταδιακή αύξηση της τιµής της συχνότητας 

επιλογής σηµείων τα οποία συµπίπτουν µε αυτά.  

Όσον αφορά στην επίδραση της εξοικείωσης των παιδιών µε το µουσικό κοµµάτι, µε 

την επανάληψη των ακροάσεων παρατηρήθηκε αύξηση των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και στις τρεις 

ηλικιακές οµάδες. Η αύξηση αυτή ήταν µεγαλύτερη στους ακροατές µέσης ηλικίας 8 ετών. 

∆εν βρέθηκε, όµως, στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην 

τιµή της επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

Τέλος, βρέθηκε ότι ο δείκτης ακουστικότητας των παιδιών που πήραν µέρος στην 

έρευνα επηρέαζε την τιµή της συχνότητας επιλογής τους σηµείων κατάτµησης που 

συνέπιπταν ή διαφοροποιούνταν από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, 

ανάλογα µε την ηλικία τους. Στους ακροατές µέσης ηλικίας 6 ετών βρέθηκε θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στη βαθµολογία που έλαβαν στο Ρυθµικό και το Τονικό τεστ και την τιµή 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης που ανήκαν και στις δύο κατηγορίες σηµείων. 

Στους ακροατές µέσης ηλικίας 7 ετών παρατηρήθηκε συσχέτιση, η οποία ήταν θετική, µόνο 

ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ και την τιµή συχνότητας επιλογής 
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σηµείων κατάτµησης τα οποία συνέπιπταν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής. Τέλος, στους ακροατές µέσης ηλικίας 8 ετών βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ και την τιµή συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης τα οποία συνέπιπταν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και 

αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ και την τιµή 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Σε όλες τις ηλικιακές οµάδες ο βαθµός συσχέτισης και το 

µέγεθός της έπαιρνε µεγαλύτερες τιµές για το Τονικό τεστ. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, διαπιστώθηκε ότι στις ηλικίες 6, 

7 και 8 ετών η ικανότητα κατασκευής της οµαδοποιητικής δοµής ενός µουσικού κοµµατιού, 

όπως αυτή ορίζεται από τη ΓΘΤΜ, αυξάνεται µε την πρόοδο της ηλικίας και µε την 

επανάληψη των ακροάσεων του κοµµατιού. Επιπλέον, η σχέση που βρέθηκε ανάµεσα στο 

βαθµό ακουστικότητας των παιδιών και την ικανότητά τους εύρεσης ορίων που συµπίπτουν 

µε τα όρια της οµαδοποιητικής δοµής, επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Gordon (2003α), 

ότι σηµαντική λειτουργία της ακουστικότητας κατά τη µουσική ακρόαση είναι η οργάνωση 

της προσλαµβανόµενης µουσικής πληροφορίας σε µουσικές φράσεις. Τα αποτελέσµατα 

σχολιάζονται και συζητώνται ως προς την προσφορά τους στις γνώσεις για την αναπτυξιακή 

βάση της λειτουργίας της ακρόασης στις ηλικίες των 6-8 ετών και τις πιθανές εκπαιδευτικές 

πρακτικές που µπορούν να προταθούν για την περαιτέρω ενίσχυσή της. 
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ABSTRACT 

 

This is an experimental study of the ability to segment a piece of music into smaller 

units while listening, in children of average ages 6, 7 and 8. The instrument employed is that 

of the segmentation of an auditory stimulus at points which define the boundaries of the parts 

that make up the whole, according to the listener's judgment. The segmentation points 

selected by the participants were placed into two categories, depending on whether or not they 

corresponded to the reference points assigned by the analysis of the piece using the 

Generative Theory of Tonal Music (GTTM) (Lerdahl & Jackendoff, 1983). These points 

define the grouping structure of a piece of music as this will be constructed by a listener who 

is experienced in that musical idiom (Tsougras [in Greek], 2003). There were 105 child 

participants, male and female pupils in Grades 1, 2 and 3 of Primary school (n = 35 

individuals for each Grade), as well as 50 adults (25 musicians and 25 non-musicians). 

Further, the pupils' degree of audiation was measured, using the standardised test Primary 

Measures of Music Audiation (Gordon, 1979). 

The study set out with three aims. The first concerns the effect of children's ages on the 

frequency with which they select segmentation points that do or do not correspond to the 

points marking the GTTM grouping structure of a piece of music. The second is to investigate 

the effect of repeated listening on the frequency of selection of segmentation points that do or 

do not correspond to the points marking the grouping structure. The third aim is to study the 

relation, if any, between degree of audiation, as measured by the tonal and rhythmic tests in 

Gordon's “Primary Measures of Music Audiation”, and the frequency of selection of 

segmentation points that do or do not correspond to the points defining the grouping structure. 

It was found that the listeners of an average age of 6 made the lowest number of 

segmentation choices at points corresponding to the reference points for the boundaries of the 
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grouping structure as well as the largest number of segmentation choices at points differing 

from the reference points. With increasing age, there is observed a steady reduction in the 

frequency of selection of segmentation points that differ from the reference points and a 

steady increase in the frequency of choices that correspond to these points. 

As for the effect of familiarisation with the piece of music, when listening was repeated 

all three age groups showed an increase in the number of segmentation choices at points 

corresponding to the reference points for the boundaries of the grouping structure. This 

increase was most marked for the oldest pupils, the group with an average age of 8. However, 

no statistically significant effect for repetition was found on segmentation choices at points 

differing from the reference points. 

Finally, it was found that the participating children's degree of audiation affected the 

frequency with which they assigned segmentation points differing from or corresponding to the 

reference points for the boundaries of the grouping structure, with an age effect. For listeners of an 

average age of 6, there was a positive correlation between the score on the Rhythm and Tonal 

tests and the level of selection of segmentation points belonging to both categories. For the 

listeners of average age 7, there was a positive correlation only between the Rhythm and Tonal 

test score and the selection of segmentation points corresponding to the reference points for the 

boundaries of the grouping structure. Finally, for those of average age 8, there was a positive 

correlation between the score on the Rhythm and Tonal tests and the frequency of selection of 

segmentation points corresponding to the reference points, as well as a negative correlation 

between the test score and segmentation choices at points differing from the reference points. For 

all three age groups, the degrees of correlation were greater for the Tonal test. 

To sum up: it was found that between ages 6, 7 and 8 the ability to construct the 

grouping structure of a piece of music, as determined by the GTTM, increases both with age 

and with repeated listening to the piece. Furthermore, the relation that was found between 
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degree of audiation and ability to assign segmentation points corresponding to the boundaries 

of grouping structure tends to confirm Gordon's (2003α) hypothesis that the essential function 

of audiation while listening is the organisation of the incoming musical information into 

musical phrases. The results are discussed in the light of what they may offer to our 

understanding of the developmental nature of the listening function in listening at ages 6 to 8, 

as well as their contribution to possible educational practices that may be proposed for further 

strengthening this function. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Κατά την προσεκτική ακρόαση1 ενός µουσικού έργου, µία βασική λειτουργία η οποία 

συντελείται είναι αυτή της οργάνωσης των προσλαµβανόµενων µουσικών ερεθισµάτων. Η 

οργάνωση αυτή έχει ως αποτέλεσµα οι αλληλουχίες των διακριτών ηχητικών σηµάτων 

(µουσικών φθόγγων) που προσλαµβάνει ο ακροατής στη διάσταση του χρόνου να 

συνδέονται µεταξύ τους και να κατασκευάζουν µουσικές ενότητες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ξεχωριστό ρυθµοµελωδικό χαρακτήρα, χωρίζονται διακριτά µεταξύ 

τους και ορίζουν δοµικά συστατικά του µουσικού έργου, όπως είναι τα µοτίβα, οι φράσεις, 

τα θέµατα και τα µέρη (Fraisse, 1974). Ένας συχνός παραλληλισµός που συναντάται είναι 

της λειτουργίας της µουσικής ακρόασης µε τη λειτουργία που λαµβάνει χώρα όταν ο 

γνώστης ενός γλωσσικού ιδιώµατος το οργανώνει, τη στιγµή της ακρόασής του, σε 

ιεραρχικά συσχετιζόµενες µονάδες, όπως συλλαβές, λέξεις και προτάσεις, για να 

προσεγγίσει το νόηµα που του µεταφέρεται (Besson & Schön, 2001).  

Για να µπορέσει ο ακροατής να οργανώσει τις µουσικές αλληλουχίες είναι σηµαντικό 

να βρει τα σηµεία τα οποία ορίζουν ένα όριο-τέλος της µίας ενότητας και την αρχή της 

επόµενης. Σύµφωνα µε τη Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής (ΓΘΤΜ) (Generative 

Theory of Tonal Music, Lerdahl & Jackendoff, 1983), ένας ακροατής, µέσα από µακρά 

έκθεση στο τονικό µουσικό ιδίωµα «µαθαίνει» να οργανώνει τα µουσικά έργα αυτού του 

ιδιώµατος σύµφωνα µε κάποιους κανόνες οι οποίοι τον βοηθούν να κατασκευάσει µια 

νοερή αναπαράστασή του. Η αναπαράσταση αυτή, σε γνωστικό επίπεδο, βασίζεται στην 

κατασκευή του δοµικού σκελετού του έργου. Αν και οι κανόνες που προτείνει η ΓΘΤΜ 

ισχύουν για τον ακροατή ο οποίος είναι έµπειρος στο τονικό µουσικό ιδίωµα, οι συγγραφείς 

της θεωρίας υποστηρίζουν ότι κάποιοι από αυτούς τους κανόνες έχουν οικουµενική ισχύ 

                                                 
1 Ως προσεκτική ακρόαση ορίζεται η ακρόαση του µουσικού έργου, όπου ο ακροατής επιστρατεύει όλες τις 
γνωστικές του λειτουργίες για να προσεγγίσει το µουσικό ερέθισµα που του παρουσιάζεται.  
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και λειτουργούν και σε ακροατές οι οποίοι δεν είναι τέλειοι γνώστες του τονικού µουσικού 

ιδιώµατος, απλώς, σε αυτούς, εµφανίζονται µε έναν πιο περιορισµένο βαθµό. Οι κανόνες 

αυτοί επεκτάθηκαν και σε άλλα µουσικά ιδιώµατα και διεξήχθη, µε τη χρήση τους, 

ανάλυση του έργου «44 Παιδικά Κοµµάτια για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς» του 

Έλληνα συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη (Τσούγκρας, 2003). Το έργο αυτό, όπως 

αναφέρεται και στον τίτλο του, βασίζεται στην εναρµόνιση για πιάνο ελληνικών 

παραδοσιακών µελωδιών. Το ερώτηµα το οποίο απασχολεί την παρούσα έρευνα είναι κατά 

πόσο παιδιά µέσης ηλικίας 6, 7 και 8 ετών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, εποµένως 

είναι εκτεθειµένα και σε στοιχεία ελληνικού µουσικού πολιτισµού, ακολουθούν τους 

κανόνες οργάνωσης που πρεσβεύει η ΓΘΤΜ και κατασκευάζουν την οµαδοποιητική δοµή 

ενός µουσικού κοµµατιού από το παραπάνω έργο (το κοµµάτι ΧΧΧVII) σύµφωνα µε τον 

τρόπο που προέκυψε από την ανάλυσή του µε τη χρήση της ΓΘΤΜ. Μέσα από την 

προσέγγιση αυτή, στόχος της έρευνας είναι να συλλεχθούν στοιχεία για τον βαθµό στον 

οποίο οι ακροατές στην ηλικία των 6, των 7 και των 8 ετών προσεγγίζουν τον τρόπο 

κατασκευής της οµαδοποιητικής δοµής που ακολουθεί ο «έµπειρος» στο τροπικό µουσικό 

ιδίωµα ακροατής και να συγκριθούν µεταξύ τους ώστε να παρατηρηθούν οι αναπτυξιακές 

αλλαγές που συµβαίνουν στο «µουσικό νου» (Sloboda, 1985) στη λειτουργία της 

οργάνωσης ενός µουσικού κοµµατιού κατά την ακρόασή του, στις ηλικίες των 6 µε 8 ετών.   

Τα παιδιά που έλαβαν µέρος στην έρευνα δεν ακολουθούσαν εκτός σχολείου κάποια 

µορφή τυπικής µουσικής εκπαιδευτικής διαδικασίας ούτε έπαιζαν αυτοδίδακτα κάποιο µουσικό 

όργανο. Μετρήθηκε µε ειδική συστοιχία δοκιµασιών (Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής 

Ακουστικότητας. Primary Measures of Music Audiation, Gordon 1979) ο βαθµός της µουσικής 

τους ακουστικότητας, ώστε να καταγραφεί το επίπεδο της µουσικής τους δεκτικότητας (βλ. Η 

έννοια της ακουστικότητας: 28-30). Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα (Ν=155 

άτοµα: 105 παιδιά και 50 ενήλικες) να τεµαχίσουν, τη στιγµή της ακρόασης, τη µουσική που 



 3 

άκουγαν σε µικρότερα τµήµατα, πατώντας ένα πλήκτρο του υπολογιστή στα χρονικά σηµεία τα 

οποία, σύµφωνα µε την άποψή τους, όριζαν ένα τέλος στην εξέλιξη της µουσικής. Η 

πειραµατική αυτή διαδικασία έχει εφαρµοστεί, µε διαφορετικά µουσικά ερεθίσµατα, σε 

προηγούµενες έρευνες σε ενήλικες (Clarke & Krumhansl, 1990. Deliège & El Ahmadi, 1990. 

Krumhansl, 1996. Deliège 1998) και σε παιδιά ηλικίας 10-11 ετών (Koniari, Predazzer & 

Mélen 2001) για τη διερεύνηση της λειτουργίας της οργάνωσης των µουσικών πληροφοριών τη 

στιγµή της ακρόασης. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, προσαρµόστηκε η πιο πάνω 

πειραµατική διαδικασία για την καταλληλότητα της χρήσης της σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και 

κατασκευάστηκε, µε τη συνεργασία φοιτητών του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πτυχιακής τους εργασίας (Νεοκλέους & 

Ττόφα, 2007), ειδική εφαρµογή (Musical Tests) η οποία επέτρεπε, µέσω υπολογιστή, την 

παρουσίαση του µουσικού ερεθίσµατος στους συµµετέχοντες στην έρευνα και καταγραφή των 

χρόνων αντίδρασής τους σε αυτό (βλ. Παράρτηµα Ι: 166-177). 

Οι στόχοι της έρευνας ήταν τρεις:  

(α) η µελέτη της σχέσης ανάµεσα στην ηλικία των παιδιών που συµµετείχαν στην 

έρευνα και στη συχνότητα επιλογής κατάτµησης του µουσικού ερεθίσµατος σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Τσούγκρας, 2003) και 

σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

(β) η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην εξοικείωση των συµµετεχόντων µε το 

µουσικό ερέθισµα και στη συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης, και 

(γ) στις πειραµατικές οµάδες των παιδιών, η διερεύνηση της συσχέτισης του βαθµού 

ακουστικότητάς τους, όπως αυτός προκύπτει από τις βαθµολογίες τους στο Τονικό και το 

Ρυθµικό τεστ από τη συστοιχία δοκιµασιών «Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής 

Ακουστικότητας» µε τη συχνότητά τους επιλογής σηµείων που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού ή διαφοροποιούνται από αυτά. 
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Το κείµενο της διδακτορικής διατριβής αποτελείται από πέντε µέρη.  

Στο πρώτο µέρος, την Εισαγωγή, γίνεται παρουσίαση του γενικότερου 

προβληµατισµού για τη φύση της µουσικής και τη σηµασία της ψυχολογικής λειτουργίας 

της οργάνωσης των ήχων κατά τη µουσική ακρόαση. Περιγράφονται συνοπτικά οι 

ψυχολογικές θεωρίες οργάνωσης των µουσικών πληροφοριών και παρουσιάζονται οι 

κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις της οργάνωσης των µουσικών πληροφοριών, όπως 

αυτές διατυπώθηκαν από τη Μορφολογική θεωρία και από τη ΓΘΤΜ (Lerdahl & 

Jackendoff, 1983). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πειραµατικά ευρήµατα, από 

συµπεριφορικές µελέτες σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, πάνω στην οργάνωση των 

µουσικών πληροφοριών κατά τη λειτουργία της ακρόασης, περιγράφεται η έννοια της 

µουσικής ακουστικότητας, σύµφωνα µε τον Edwin Gordon (1990, 1997, 2003α, 2003β), και 

γίνεται µία σύνοψη των νευροφυσιολογικών ευρηµάτων για τις νευροβιολογικές βάσεις της 

επεξεργασίας και οργάνωσης των µουσικών ερεθισµάτων κατά την ακρόαση της µουσικής.  

Στο δεύτερο µέρος, µε τον τίτλο Η παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι στόχοι, οι 

ερευνητικές υποθέσεις, οι ανεξάρτητες και εξαρτηµένες µεταβλητές και τα πειραµατικά 

σχέδια της παρούσας διατριβής. 

Στο τρίτο µέρος, µε τον τίτλο Μεθοδολογία, περιγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. Παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες για τους συµµετέχοντες στην έρευνα, το 

µουσικό ερέθισµα και τις δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν και η διαδικασία της έρευνας.  

Στο τέταρτο µέρος, µε τον τίτλο Αποτελέσµατα, παρατίθενται περιγραφικές και 

στατιστικές αναλύσεις των δεδοµένων που συλλέχθηκαν για τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων της διατριβής. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται ανά ερευνητική υπόθεση.  

Στο πέµπτο µέρος, στη Συζήτηση, παρουσιάζεται η συζήτηση των ευρηµάτων της 

παρούσας έρευνας. Αναλύονται τα βασικά συµπεράσµατα και αναδεικνύεται η συνεισφορά 

της διατριβής. Συζητείται η σηµασία των ευρηµάτων της έρευνας για το πώς προσεγγίζουν 
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και οργανώνουν τη µουσική τα παιδιά ηλικίας 6, 7 και 8 ετών, κατά την ακρόασή της, και 

επισηµαίνονται εφαρµογές των αποτελεσµάτων στη µουσικοπαιδαγωγική πράξη και 

προτάσεις για τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική που αφορά στη διδασκαλία της 

µουσικής σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Η Συζήτηση ολοκληρώνεται µε τον εντοπισµό των 

περιορισµών της µελέτης και τη διατύπωση σκέψεων και προτάσεων για µελλοντική 

περαιτέρω διερεύνηση του αντικειµένου. 

Στη συνέχεια ακολουθούν η Βιβλιογραφία και τρία Παραρτήµατα. Στο Παράρτηµα Ι 

παρουσιάζονται οι τεχνικές πληροφορίες της εφαρµογής Musical Tests και τα πειραµατικά 

πρωτόκολλα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα µε τα παιδιά και µε τους ενήλικες 

(πειραµατικές οδηγίες). Στο Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά περιγραφικές και 

στατιστικές αναλύσεις των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων στην 

έρευνα ανά σηµείο κατάτµησης. Το Παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει σε αρχείο ήχου το 

µουσικό ερέθισµα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η φύση των µουσικών πληροφοριών 

Κατά την ακρόαση ενός µουσικού έργου, σε φυσικό επίπεδο, ο ακροατής εκτίθεται σε 

µια αλληλουχία ήχων η οποία τού παρουσιάζεται στη διάσταση του χρόνου και είναι µη 

αναστρέψιµη. ∆εδοµένης της πρόσκαιρης φύσης του ερεθίσµατος και της τµηµατικής 

παρουσίασής του στο χρόνο, το πλήρες µουσικό ερέθισµα δεν προσφέρεται ολόκληρο. Οι 

πληροφορίες που προσλαµβάνει κάθε στιγµή ο ακροατής είναι ένα µέρος του όλου. Για να 

µπορέσει να προσεγγίσει ο ακροατής το µουσικό µήνυµα που αυτή η διαδοχή µεταφέρει, 

είναι απαραίτητο να συνδέσει τους διαδοχικούς ήχους µεταξύ τους ώστε να τους 

επεξεργαστεί στην αλληλουχία τους.  

Όπως επεσήµανε, στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Γερµανός θεωρητικός της µουσικής 

Hugo Riemann (1849-1919):  

«Το Άλφα και το Ωµέγα της µουσικής καλλιτεχνίας δεν βρίσκεται στη µουσική τη στιγµή 

που ηχεί, παρά υπάρχει στη νοερή εικόνα των µουσικών σχέσεων, η οποία 

δηµιουργείται στο νου του δηµιουργικού καλλιτέχνη –µια νοερή εικόνα η οποία υπάρχει 

πριν να µετατραπεί σε γραπτά σύµβολα και αναδύεται εκ νέου στο νου αυτού που 

ακούει.»2 (Riemann, 1914/1992: 82).  

Η παραπάνω άποψη εµπεριέχει δύο ενδιαφέρουσες θεωρήσεις της λειτουργίας της 

µουσικής αντίληψης οι οποίες εντοπίζονται και στον χώρο της πειραµατικής µελέτης της 

µουσικής αντίληψης. Η πρώτη θεώρηση συνδέεται µε το αντικείµενο της µουσικής 

αντίληψης: η αίσθηση της µουσικής δεν απορρέει από την απλή παρουσίαση των 

µεµονωµένων ήχων που παρουσιάζονται ως ηχητικό ερέθισµα στον ακροατή, αλλά από τον 

                                                 
2 The “Alpha and Omega” of musical artistry is not found in the actual, sounding music, but rather exists in the 
mental image of musical relationships that occurs in the creative artist’s imagination –a mental image that 
lives before it is transformed into notation and re-emerges in the imagination of the hearer [έντονη γραφή της 
συγγραφέως]. 
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τρόπο µε τον οποίο αυτοί οι ήχοι σχετίζονται και συνδέονται µεταξύ τους καθώς 

διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Η δεύτερη θεώρηση έχει να κάνει µε το υποκείµενο που 

προσλαµβάνει το µουσικό ερέθισµα: η συσχέτιση και η σύνδεση των διαδοχικών µουσικών 

ερεθισµάτων δεν υπάρχει αφεαυτή, αλλά διεξάγεται στο νου αυτού που ασχολείται µε τη 

µουσική είτε προσλαµβάνοντάς την, κατά τη λειτουργία της ακρόασης, είτε παράγοντάς 

την, κατά τη λειτουργία της σύνθεσης ή της µουσικής ερµηνείας.  

Ήδη, από τα τέλη του 19ου αιώνα, στο χώρο της πειραµατικής µελέτης της ακουστικής 

αντίληψης, ο Γερµανός Ψυχολόγος Carl Stumpf (1883) είχε εκφράσει την άποψη ότι η 

πρόσληψη ενός ηχητικού ερεθίσµατος οδηγεί στη δηµιουργία µιας νοερής αναπαράστασής του 

(Vorstellung), η οποία στη συνέχεια αναλύεται και αξιολογείται (Urteil) για να οδηγήσει στη 

γνώση (Erkenntnis). Η επεξεργασία της νοερής αυτής αναπαράστασης δεν συνίσταται απλώς 

στην ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των φθόγγων αλλά στην αντίληψη των διαστηµάτων που 

δηµιουργούν αυτοί κατά τη συνήχησή τους, ως ολότητα. Όπως υπογράµµισε πολύ αργότερα ο 

Γάλλος Ψυχολόγος Robert Francès (1984: 149):  

«… το µουσικό επινόηµα συνίσταται στην οργάνωση των µελών µιας συνολικής δοµής 

σύµφωνα µε τις σχέσεις οι οποίες ξεδιπλώνονται στο χρόνο και ο ακροατής πρέπει να 

τις κατανοήσει, εάν επιθυµεί να ορίσει αυτή τη δοµή και όχι να την υποστεί.»3.  

Συνεπώς, η λειτουργία της µουσικής ακρόασης, ιδωµένη είτε υπό το πρίσµα των 

θεωρητικών µελετητών της µουσικής είτε από την πλευρά των ερευνητών της ψυχολογίας, 

αποτελεί µία κατασκευαστική διαδικασία όπου ο νους µετατρέπει µία αλληλουχία ήχων σε 

ένα σύστηµα σχέσεων που έχουν κάποιο νόηµα γι’ αυτόν. Χρησιµοποιώντας την έκφραση 

του Patel (2008: 182), η µουσική είναι ήχοι οι οποίοι οργανώνονται στο χρόνο 

κατασκευάζοντας ένα «δίκτυο» σχέσεων, οι οποίες έχουν νόηµα για τον ακροατή («a 

network of meaningful relationships»).  

                                                 
3 “… l’invention musicale consiste à organiser les membres d’une structure d’ensemble selon des rapports qui 
se dévoilent dans le temps et que l’auditeur doit comprendre s’il veut la dominer et non la subir…” 
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Ψυχολογικές θεωρίες για την αντίληψη του µουσικού ερεθίσµατος 

Οι δύο θεωρήσεις του Riemann (1914/1992), το ότι η µουσική είναι το αποτέλεσµα 

των σχέσεων ανάµεσα στους ήχους και το ότι οι σχέσεις αυτές δηµιουργούνται στο νου του 

ατόµου που εµπλέκεται µε τη µουσική, συνάδουν µε τα παραδείγµατα (υπό την έννοια του 

Kuhn, 1970) δύο σηµαντικών ρευµάτων της Ψυχολογίας, της Μορφολογικής σχολής και, 

αργότερα, της Γνωστικής προσέγγισης. 

 

Η Μορφολογική σχολή 

Η Μορφολογική σχολή (Gestalt, [µορφή]) εµφανίζεται στο χώρο της Ψυχολογίας στις 

αρχές του 20ού αιώνα ως αντίλογος στις µέχρι τότε κυρίαρχες θεωρίες του ∆οµισµού, του 

Λειτουργισµού και του Συµπεριφορισµού για τις λειτουργίες της αντίληψης και της µάθησης. 

Οι θεωρίες αυτές πρότειναν την αισθητηριακή εµπειρία ως αποκλειστική πηγή αντίληψης και 

γνώσης και πρέσβευαν ότι οι σύνθετες ιδέες δοµούνται από τον προσθετικό συνδυασµό 

στοιχειωδών απλών ιδεών µέσω του συσχετισµού αισθητηριακών εµπειριών που λαµβάνουν 

χώρα σε κοντινά χρονικά διαστήµατα (Wundt, 1907). Η Μορφολογική σχολή, η οποία ξεκίνησε 

από τον Max Wertheimer (1923/1938) και αναπτύχθηκε στη συνέχεια από τους Wolfgang 

Köhler (1925, 1929) και Kurt Koffka (1924, 1935), αντιπρότεινε στον εµπειρισµό των 

προηγούµενων θεωριών την άποψη ότι η λειτουργία της αντίληψης ενός ερεθίσµατος 

δηµιουργεί ένα είδος εσωτερικής του αναπαράστασης η οποία δεν πηγάζει από τη µηχανιστική 

σύνδεση των στοιχείων του αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο αυτά σχετίζονται και 

οργανώνονται µεταξύ τους. Ο ανθρώπινος νους προσδίδει δοµή και νόηµα στα 

προσλαµβανόµενα αισθητηριακά ερεθίσµατα σχηµατοποιώντας τα σε σύνολα µορφών 

(Gestalten). Ο τρόπος οργάνωσης των µορφών αυτών ακολουθεί αυτό που οι µορφολογικοί 

ψυχολόγοι όρισαν ως νόµο του «Prägnanz», σύµφωνα µε τον οποίο, η αντιληπτική οργάνωση 

ενός ερεθίσµατος τείνει προς τη δηµιουργία απλών, περιεκτικών και οικονοµικών µορφών. ∆ύο 
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άλλοι παράγοντες που συµβάλλουν στην αντιληπτική οργάνωση των µορφών είναι η σχέση 

µορφής-φόντου και µια σειρά νόµων οργάνωσης των ερεθισµάτων ως προς τη σχέση των 

χαρακτηριστικών τους, όπως οι νόµοι της εγγύτητας, της οµοιότητας, του εγκλεισµού και της 

καλής συνέχειας. Για τους µορφολογικούς ψυχολόγους, αυτές οι αρχές (ή νόµοι) αντιληπτικής 

οργάνωσης είναι έµφυτες στο άτοµο και έχουν καθολική ισχύ, δηλαδή ενεργοποιούνται 

αυτόµατα και είναι ανεξάρτητες των προηγούµενων γνώσεων του ατόµου. Η άποψη αυτή 

µπορεί να ισχύει για την οπτική αντίληψη αλλά, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, στο χώρο 

της µουσικής αντίληψης, υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα από µεθόδους µέτρησης της 

συµπεριφοράς (Schaefer, Murre & Bod, 2004) και νευροφυσιολογικές µεθόδους (van Zuigen et 

al, 2004) τα οποία θέτουν υπό αµφισβήτηση την οικουµενικότητα κάποιων αρχών.   

 

Η Γνωστική προσέγγιση 

Η Γνωστική προσέγγιση εµφανίζεται από τη δεκαετία του 1950 υπό την επίδραση της 

Θεωρίας των Πληροφοριών (Κυβερνητική Θεωρία) και αποκρυσταλλώνεται σε ένα ενιαίο 

θεωρητικό πλαίσιο µελέτης των ψυχολογικών φαινοµένων µε το όνοµα Γνωστική Ψυχολογία 

(Neisser, 1967. βλ. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1992). Στο πλαίσιο αυτό, οι ανθρώπινες λειτουργίες 

µελετώνται υπό τη βασική ιδέα ότι ο νους δεν είναι παθητικός δέκτης των ερεθισµάτων, αλλά 

αλληλεπιδρά ενεργητικά µε αυτά µε τέτοιον τρόπο ώστε οι νοητικές λειτουργίες δρουν πάνω 

στα ερεθίσµατα και κατασκευάζουν τις ιδιότητές τους και τον τρόπο οργάνωσής τους.  

Σύµφωνα µε τον Neisser (1976), η αντίληψη είναι µια δεξιότητα η οποία συνεπάγεται 

έναν ενεργητικό κύκλο που συνδυάζει δύο είδη επεξεργασιών των προσλαµβανόµενων 

ερεθισµάτων. Την «από κάτω προς τα πάνω» επεξεργασία (bottom-up processing) και την 

«από πάνω προς τα κάτω» επεξεργασία (top-down processing). Η «από κάτω προς τα 

πάνω» επεξεργασία αφορά στην επεξεργασία των ερεθισµάτων η οποία ξεκινά από την 

ανάλυση και οργάνωση των αισθητήριων εισιόντων για να κατασκευαστεί η νοερή τους 
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αναπαράσταση. Η «από πάνω προς τα κάτω» επεξεργασία αναφέρεται στην επεξεργασία 

ενός ερεθίσµατος η οποία ξεκινά από εννοιολογικά σχήµατα, γνώσεις, εµπειρίες ή 

προσδοκίες, δηλαδή ήδη υπάρχουσες αναπαραστάσεις, και οδηγείται προς κατώτερα 

επίπεδα ανάλυσης των αισθητήριων εισιόντων. 

 

Εφαρµογές της Μορφολογικής σχολής και της Γνωστικής προσέγγισης στη λειτουργία 

της οργάνωσης των µουσικών ερεθισµάτων 

Σύντοµα, οι αρχές της Μορφολογικής σχολής και το καινούριο παράδειγµα που έφερε η 

γνωστική προσέγγιση µεταφέρθηκαν, µε τις αναγκαίες προσαρµογές, στο χώρο της µελέτης 

του «µουσικού νου» (Sloboda, 1985). Βασική θέση είναι ότι κατά την επαφή του ανθρώπινου 

νου µε το µουσικό ερέθισµα, οι ιδιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται και αποδίδονται σε αυτό 

είναι το αποτέλεσµα κυρίως της νοητικής επεξεργασίας και ανακατασκευής του µουσικού 

ερεθίσµατος και όχι µόνο της παθητικής πρόσληψής του (Serafine, 1988).   

 

Γενικές αρχές οργάνωσης των ακουστικών/µουσικών ερεθισµάτων 

Η ακουστική ενέργεια η οποία προσλαµβάνεται από το αισθητήριο όργανο της ακοής 

(ους) υφίσταται αρχικά ένα σύνολο διεργασιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιφερικές. 

Κωδικοποιείται υπό τη µορφή νευρικών ώσεων, µέσω του οργάνου του Corti, και 

µεταφέρεται, µε τη βοήθεια ενός µεγάλου αριθµού νευρικών ινών του ακουστικού νεύρου, 

προς τα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα στον φλοιό. Εκεί γίνεται η επεξεργασία των 

προσλαµβανόµενων ακουστικών πληροφοριών και δηµιουργείται η αίσθηση της ακρόασης 

του ήχου ή της µουσικής (Baeck, 2002). 

Η ανάλυση του ακουστικού πεδίου 

Ως πρωταρχική µορφή οργάνωσης των ακουστικών ερεθισµάτων θεωρείται η 

οργάνωση της ροής (stream) του συνόλου των προσλαµβανόµενων ηχητικών κυµάτων σε 
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ξεχωριστά ακουστικά σήµατα (auditory stream segregation). Τα ξεχωριστά αυτά ακουστικά 

σήµατα αποδίδονται στη δραστηριότητα κάθε µεµονωµένης πηγής που εκπέµπει στο 

περιβάλλον του ακροατή και συνιστούν τα επιµέρους ακουστικά συµβάντα. Μια πληθώρα 

πειραµατικών µελετών προσέφερε σηµαντικά στοιχεία για τα διακριτικά γνωρίσµατα των 

ακουστικών ερεθισµάτων που επηρεάζουν την οργάνωση αυτή καθώς και τις διεργασίες 

που εµπλέκονται. Ο Albert Bregman (1990) τα παρουσιάζει αναλυτικά στη µελέτη του µε 

τον τίτλο Ανάλυση του Ακουστικού Πεδίου (Auditory Scene Analysis).  

Για τον Bregman (1990), ο ανθρώπινος νους, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει 

από το προσλαµβανόµενο σύνθετο ηχητικό σήµα τις ηχητικές πηγές από όπου αυτό 

προέρχεται, επιχειρεί να εντοπίσει κάποιες κανονικότητες στην εµφάνιση των ηχητικών 

ερεθισµάτων και σύµφωνα µε αυτές να οργανώσει το προσλαµβανόµενο σήµα. Για 

παράδειγµα, επειδή στη φύση κάθε ήχος αποτελείται από περισσότερες από µία συχνότητες 

οι οποίες παράγονται την ίδια χρονική στιγµή, εάν ένα σύνολο Α συχνοτήτων φτάνουν στο 

ακουστικό σύστηµα ακριβώς την ίδια στιγµή, και ένα σύνολο Β συχνοτήτων εµφανίζονται 

πάλι την ίδια ακριβώς χρονική στιγµή, αλλά σε διαφορετική στιγµή από αυτές του Α, τότε 

οι συχνότητες που απαρτίζουν το σύνολο Α θα θεωρηθούν ως να αποτελούν ένα ηχητικό 

γεγονός και οι συχνότητες του συνόλου Β ως να αποτελούν ένα άλλο.  

Η παραπάνω οργάνωση έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση της αντίληψης των 

στοιχειωδών χαρακτηριστικών κάθε διακριτού ακουστικού συµβάντος, όπως είναι το τονικό 

ύψος, η ακουστότητα (ή ηχηρότητα) και το ηχόχρωµα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η οργάνωση 

µιας αλληλουχίας από διακριτά ακουστικά σύµβαντα στη διάσταση του χρόνου. Σε αυτή τη 

διάσταση λειτουργούν αντιληπτικοί κανόνες οργάνωσης που σχετίζονται άµεσα µε αρχές της 

Μορφολογικής σχολής, όπως είναι η εγγύτητα (συγγένεια ως προς τα στοιχειώδη 

χαρακτηριστικά του κάθε ηχητικού συµβάντος), η οµοιότητα (επανάληψη των ίδιων 

χαρακτηριστικών) και η καλή συνέχεια ή κοινή πορεία µιας αλληλουχίας ήχων (Deutsch, 



 12 

1999α). Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την αρχή της εγγύτητας, αλληλουχίες µουσικών 

φθόγγων οι οποίοι προέρχονται από δύο διακριτά διαφορετικές περιοχές τονικού ύψους, όταν 

παρουσιαστούν στον ακροατή σε γρήγορη διαδοχή, τότε ο ακροατής αντιλαµβάνεται δύο 

παράλληλες µελωδικές γραµµές. Μία η οποία ορίζεται από τους φθόγγους που βρίσκονται 

στην υψηλή τονική περιοχή και µία η οποία ορίζεται από τους φθόγγους που βρίσκονται στη 

χαµηλή τονική περιοχή. Το φαινόµενο αυτό ονοµάστηκε «ψευδοπολυφωνία» (Deutsch, 

1999a: 313) και έχει χρησιµοποιηθεί οικουµενικά και διαχρονικά από συνθέτες για τη 

δηµιουργία αίσθησης πολυφωνίας ή σύνθετων µελωδικών γραµµών. 

Η οργάνωση των ρυθµοµελωδικών ενοτήτων 

Στη µουσική αλληλουχία, το αποτέλεσµα της παραπάνω επεξεργασίας και οργάνωσης 

είναι η αντίληψη ενός συνόλου µεµονωµένων µουσικών φθόγγων, πλήρως προσδιορισµένων 

αλλά ασύνδετων, ακόµη, δοµικά µεταξύ τους (βλ. Deutsch, 1999α). Η οργάνωση των ήχων 

σε ρυθµοµελωδικές ενότητες οι οποίες έχουν ένα µουσικό νόηµα για τον ακροατή, δηλαδή 

δίνουν την αίσθηση ενός ολοκληρωµένου µουσικού στοιχείου ή µιας ολοκληρωµένης 

µουσικής ενότητας γίνεται σε επόµενα επίπεδα επεξεργασίας (βλ. Deutsch, 1999β).  

Για την αντίληψη τέτοιων ενοτήτων είναι απαραίτητη η ανίχνευση σηµείων στη µουσική 

αλληλουχία τα οποία ορίζουν το τέλος της. Αυτά τα σηµεία καταγράφηκαν, για πρώτη φορά, 

από τον Riemann και άλλους θεωρητικούς της µουσικής από τον 18ο µέχρι τον 20ο αιώνα. 

Περιλαµβάνουν δοµικούς δείκτες (markers), οι οποίοι δηλώνουν ειδικά ακουστικά 

χαρακτηριστικά του µουσικού ερεθίσµατος. Για παράδειγµα, για τον εντοπισµό της πτώσης των 

µουσικών φράσεων ο Riemann (1900. ό.α. στο Neuhaus, Knösche & Friederici, 2006) θεώρησε 

δύο διακριτικά γνωρίσµατα (cues) του µουσικού ερεθίσµατος ως πιο σχετικά: σύντοµες παύσεις 

αµέσως µετά από ένα δυνατό χρόνο και τη µεγάλη διάρκεια στον τελευταίο φθόγγο, ο οποίος 

βρίσκεται σε δυνατό χρόνο του µέτρου. Άλλα σήµατα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν τον 

ακροατή σε κατάτµηση του ακουστικού ερεθίσµατος, σηµείωσε ότι είναι η κατιούσα πορεία 
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της µελωδικής γραµµής και η ανιούσα πορεία της µελωδικής γραµµής στα φωνητικά µέρη ή η 

απόλυτη αντίθετη πορεία µιας µελωδικής γραµµής.  

Οι παρατηρήσεις αυτές του Riemann επισηµάνθηκαν και µελετήθηκαν και από 

ερευνητές της µουσικής ψυχολογίας (Francès, 1958. Deutsch, 1999α. Deutsch, 1999β). 

Βασική αρχή είναι ότι, µουσικά διαδοχικά ερεθίσµατα τα οποία είναι όµοια ή παρόµοια 

τείνουν να ορίζουν µία αντιληπτική µουσική ενότητα, ενώ η εµφάνιση ενός στοιχείου µε 

διαφορετικά γνωρίσµατα ορίζει το τέλος όσων προηγήθηκαν και την αρχή µιας άλλης 

µουσικής ενότητας (Deliège, 1987). Όµως, ο ορισµός του τι µπορεί να εκληφθεί ως όµοιο, 

παρόµοιο ή διαφορετικό στα στοιχεία µιας µουσικής διαδοχής είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. 

Επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση ψυχοακουστικών παραγόντων, δηλαδή παραγόντων 

που έχουν να κάνουν µε τους περιορισµούς που υποβάλλονται από τη φυσιολογία του 

αισθητήριου ακουστικού συστήµατος και είναι κοινοί σε όλους τους φυσιολογικά 

αναπτυσσόµενους ακροατές, και πολιτισµικών παραγόντων, δηλαδή παραγόντων που 

απαιτούν τη µύηση του ακροατή σε ένα συγκεκριµένο µουσικό ιδίωµα (Francès, 1958). Γι 

αυτό το λόγο αποτελεί ένα ανοικτό πεδίο προβληµατισµού και έρευνας στο χώρο της 

ψυχολογίας της µουσικής (Deliège, 2001).  

Παράλληλα, οι «από κάτω προς τα πάνω» και «από πάνω προς τα κάτω» επεξεργασίες, 

σύµφωνα µε τον Neisser (1976), είναι σε συνεχή λειτουργία κατά τη µουσική αντίληψη. Ο 

πρώτος τύπος επεξεργασίας ξεκινά την επεξεργασία της µουσικής πληροφορίας από τα 

ακουστικά χαρακτηριστικά της µουσικής επιφάνειας (τονικό ύψος, ακουστότητα, ηχόχρωµα, 

διάρκεια, ύπαρξη παύσεων κτλ) για να καταλήξει στη νοερή αναπαράσταση της µουσικής σε 

οργανωµένες ενότητες. Ο δεύτερος τύπος επεξεργασίας ξεκινά από την ήδη υπάρχουσα 

εσωτερική αναπαράσταση ιεραρχικών σχέσεων ανάµεσα σε νότες ή ρυθµοµελωδικά σχήµατα 

(σύµφωνα µε ένα µουσικό ιδίωµα) για να καταλήξει στην ιεραρχική σηµασία που θα δοθεί 

στα ακουστικά γνωρίσµατα των ήχων που προσλαµβάνονται (Deutsch, 1999β). 
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Η Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής (ΓΘΤΜ) (Lerdahl & Jackendoff, 1983) 

Σηµαντικό σταθµό στη µελέτη της αντιληπτικής οργάνωσης της µουσικής πληροφορίας 

αποτέλεσε η Γενετική Θεωρία της Τονικής Μουσικής (ΓΘΤΜ), η οποία προέκυψε από τη 

συνεργασία του µουσικοθεωρητικού και συνθέτη Fred Lerdahl και του γλωσσολόγου Ray 

Jackendoff (A Generative Theory of Tonal Music, 1983). Βασική αρχή της ΓΘΤΜ είναι ότι ένας 

ακροατής, µέσα από µακρά έκθεση στο τονικό µουσικό ιδίωµα, µαθαίνει διαισθητικά να 

οργανώνει τους µουσικούς ήχους που συνιστούν τη µουσική επιφάνεια ενός τονικού µουσικού 

έργου σε συναφείς νοητικές µουσικές δοµές. Οι δοµές αυτές βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση 

µεταξύ τους, υπό την έννοια ότι δοµές χαµηλότερου επιπέδου περιλαµβάνονται σε άλλες 

υψηλότερου επιπέδου, και η αντιληπτική συγκρότησή τους βασίζεται στην εφαρµογή µιας 

σειράς κανόνων οι οποίοι συνιστούν ένα είδος µουσικής γραµµατικής.  

 

Οι κανόνες οργάνωσης των µουσικών δοµών σύµφωνα µε τη ΓΘΤΜ 

Στα πλαίσια της ΓΘΤΜ (1983), οι κανόνες οργάνωσης πληροφορούν για τα πιθανά σηµεία 

που αποτελούν όρια των επιµέρους ενοτήτων του έργου και είναι αρχικά δύο ειδών: οι κανόνες 

καλού σχηµατισµού (well-formedness rules) και οι κανόνες προτίµησης (preference rules).  

Οι κανόνες καλού σχηµατισµού αφορούν σε τρόπους οργάνωσης του µουσικού 

ερεθίσµατος οι οποίοι καθορίζονται από τις δύο βασικές αρχές οργάνωσης της 

Μορφολογικής σχολής, την αρχή της οµοιότητας και την αρχή της εγγύτητας, και ορίζουν 

τις πιθανές δοµικές περιγραφές του µουσικού ερεθίσµατος (Lerdahl & Jackendoff, 1983: 

36-39). Οι κανόνες προτίµησης αναφέρονται σε τρόπους οργάνωσης της µουσικής 

επιφάνειας οι οποίοι τελικά, έπειτα από τον υπολογισµό των πιθανών δοµών που 

σχηµατίζονται από τους κανόνες καλού σχηµατισµού, αντανακλούν την ορθότερη αντίληψη 

του έργου που θα έχει ο ακροατής ο οποίος είναι ιδιαίτερα έµπειρος σε µουσικά έργα του 

τονικού µουσικού ιδιώµατος (Lerdahl & Jackendoff, 1983: 39-62).  
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Οι κανόνες της ΓΘΤΜ αναπτύχθηκαν περισσότερο, στη συνέχεια, στο βιβλίο του 

Lerdahl, Tonal Pitch Space (2001). Ένα βασικό γνώρισµά τους είναι ότι ορίζονται τόσο από 

αρχές οργάνωσης οι οποίες θεωρούνται καθολικές, δηλαδή από αρχές οι οποίες ισχύουν για 

όλα τα µουσικά ιδιώµατα, όσο και από αρχές οργάνωσης οι οποίες εξαρτώνται από το 

συγκεκριµένο µουσικό ιδίωµα του έργου. Έτσι, µεταφέρθηκαν στο ατονικό µουσικό ιδίωµα, 

χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα ανάλυσης τρία έργα του Schoenberg (Lerdahl, 1989), και 

στο τροπικό µουσικό ιδίωµα, µέσω της ανάλυσης του έργου «44 Παιδικά Κοµµάτια για 

Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς», του συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη, (Τσούγκρας, 

2003) και δύο έργων τροπικής µουσικής συνθετών του 20ού αιώνα (Tsougras, 2003). 

 

Τα βασικά δοµικά συστατικά της µουσικής στα οποία λειτουργούν οι κανόνες 

οργάνωσης της ΓΘΤΜ 

Σύµφωνα µε τους Lerdahl και Jackendoff (1983), η αντιληπτική οργάνωση του 

µουσικού έργου είναι το αποτέλεσµα της λειτουργίας των παραπάνω κανόνων οργάνωσης 

σε τέσσερα βασικά δοµικά συστατικά της µουσικής:  

(α) στην οµαδοποιητική δοµή (grouping structure), η οποία εκφράζει τον τρόπο 

σύµφωνα µε τον οποίο ένα µουσικό έργο χωρίζεται σε µοτίβα, φράσεις και µέρη ιεραρχικά 

συνδεόµενα µεταξύ τους, ούτως ώστε ένα µοτίβο να γίνεται αντιληπτό ως µέρος µίας 

φράσης, µία φράση ως µέρος µίας µεγαλύτερης ενότητας κ.ο.κ (1983: 36-67),  

(β) στη µετρική δοµή (metrical structure), η οποία καθορίζει τον ιεραρχικό συσχετισµό 

των µουσικών γεγονότων ενός έργου µέσα από την εναλλαγή ισχυρών και ασθενών κτύπων 

σύµφωνα µε τη σχετική ισχύ των µετρικών τονισµών του έργου (1983: 68-104),  

(γ) στην αναγωγή ως προς χρονικά διαστήµατα (time-span reduction), η οποία 

προσδιορίζει την ιεραρχική «σπουδαιότητα» που αποκτά κάθε µεµονωµένος µουσικός 

φθόγγος µέσα σε ένα µουσικό έργο ως αποτέλεσµα της θέσης του στις ενότητες που  
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προέκυψαν για την οµαδοποιητική και τη µετρική δοµή (1983: 124-178), και  

(δ) στην προεκτασιακή αναγωγή (prolongational reduction), η οποία περιγράφει την 

ιεράρχηση των φθόγγων βάσει της συµµετοχής τους σε γεγονότα που αυξάνουν ή µειώνουν 

τη σχετική αρµονική και µελωδική ένταση, συνοχή και εξέλιξη της µουσικής ροής (Lerdahl 

& Jackendoff, 1983: 180-249).  

Επειδή η οµαδοποιητική δοµή είναι η δοµή στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα 

έρευνα, ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των ιδιαίτερων γνωρισµάτων της. 

 

Η οµαδοποιητική δοµή 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η οµαδοποιητική δοµή περιγράφει τον τρόπο 

ιεραρχικής οργάνωσης του µουσικού έργου σε οµάδες φθόγγων οι οποίες αποτελούν διακριτές 

ρυθµοµελωδικές ενότητες της µουσικής επιφάνειας. Σύµφωνα µε τους εµπνευστές της ΓΘΤΜ,  

«ο ακροατής οργανώνει µε φυσικό τρόπο τα ηχητικά σήµατα σε ενότητες όπως µοτίβο, 

θέµα, φράση, περίοδο, θεµατικές οµάδες, ενότητες και στο ίδιο το κοµµάτι. (…). Ο 

γενικός µας όρος για όλες αυτές τις ενότητες είναι οµάδα» (Lerdahl & Jackendoff, 

1983: 12)4.  

Για τους Lerdahl & Jackendoff (1983), οι οµάδες αυτές δοµούνται σε επίπεδα τα 

οποία συνδέονται µεταξύ τους ιεραρχικά και περιγράφονται µε οριζόντιες παρενθέσεις 

κάτω από την παρτιτούρα, δηµιουργώντας πολλαπλά επίπεδα ολοένα και µεγαλύτερων 

παρενθέσεων. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται, ως παράδειγµα, η οµαδοποιητική δοµή του 

κοµµατιού XXXVII από το έργο «44 Παιδικά Κοµµάτια για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς 

Σκοπούς» του Γιάννη Κωνσταντινίδη, όπως αυτή προέκυψε από την ανάλυση του µουσικού 

έργου µε τη χρήση της ΓΘΤΜ (Τσούγκρας, 2003: 216-217). Το κοµµάτι XXXVII αποτελεί 

το µουσικό ερέθισµα της πειραµατικής διαδικασίας της παρούσας έρευνας. 

                                                 
4 «… the listener naturally organizes the sound signals into units such as motives, themes, phrases, periods, 
theme-groups, sections, and the piece itself. … Our generic term for these units is group.» 
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Σχήµα 1: H οµαδοποιητική δοµή του κοµµατιού XXXVII από το έργο «44 Παιδικά Κοµµάτια για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς» του Γιάννη Κωνσταντινίδη, 

όπως αυτή προέκυψε από την ανάλυση του µουσικού έργου µε τη χρήση της ΓΘΤΜ (Τσούγκρας, 2003: 216-217). 
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Η έννοια του «έµπειρου» σε ένα µουσικό ιδίωµα ακροατή 

Οι εµπνευστές της ΓΘΤΜ επηρεάστηκαν στη σύλληψή της από αρχές τις θεωρίας του 

Noam Chomsky πάνω στην υπόθεση της Γενετικής Μετασχηµατιστικής Γραµµατικής της 

Γλώσσας (1957). Γι’ αυτό το λόγο, κυρίαρχη θέση στη θεωρία τους καταλαµβάνει µία 

έννοια που παρόµοιά της συναντάται και στη θεωρία του Chomsky, αυτή του «έµπειρου 

ακροατή» (Lerdahl & Jackendoff, 1983: 3). Με τον όρο «έµπειρος ακροατής», οι Lerdahl & 

Jackendoff, αναφέρονται σε έναν ιδανικό ακροατή µουσικής ο οποίος, όπως αντίστοιχα για 

τη γλώσσα ο «ιδανικός οµιλητής-ακροατής» του Chomsky (1957), έπειτα από µακρά 

έκθεση σε έργα τονικού µουσικού ιδιώµατος είναι απόλυτος γνώστης των κανόνων 

οργάνωσης των φθόγγων που χρησιµοποιούνται σε αυτό το µουσικό ιδίωµα και των 

ιεραρχικών σχέσεων που δηµιουργούνται ανάµεσα στις επιµέρους ενότητες ενός τονικού 

µουσικού έργου. Παράλληλα, όµως, οι Lerdahl και Jackendoff σηµειώνουν στην εισαγωγή 

του βιβλίου τους ότι οι κανόνες που προτείνουν ισχύουν για τον «έµπειρο» ακροατή, 

ισχύουν και για ακροατές οι οποίοι είναι λιγότερο εξοικειωµένοι µε το τονικό µουσικό 

ιδίωµα, απλώς, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργούν µε έναν πιο «περιορισµένο τρόπο» 

(1983: 3). Εάν η έννοια του «έµπειρου» ακροατή αποτελεί µία εξιδανίκευση του τέλειου 

ακροατή του τονικού µουσικού ιδιώµατος, κάθε πραγµατικός ακροατής έργων του τονικού 

µουσικού ιδιώµατος, ανάλογα µε την πρότερη µουσική του εµπειρία, µπορεί να πλησιάζει, 

µε τον δικό του τρόπο, την τέλεια κατανόηση του µουσικού έργου, όπως αυτή ορίζεται από 

τις αρχές και τους κανόνες οργάνωσης που πρεσβεύει η ΓΘΤΜ.  

 

Η πειραµατική διερεύνηση της λειτουργίας της οργάνωσης της µουσικής 

Με τη χρήση µεθόδων µέτρησης της συµπεριφοράς αρκετές έρευνες ασχολήθηκαν µε 

το θέµα της κατάτµησης µιας ηχητικής/µουσικής αλληλουχίας και της δηµιουργίας 

επιµέρους ενοτήτων της, κυρίως µελετώντας τη σε βρέφη και ενήλικες (π.χ. Trainor & 
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Adams, 2000. Wilson et al, 1999. Chiappe & Schmuckler, 1997. Krumhansl & Jusczuk, 

1990. Palmer & Krumhansl, 1987. Stoffer, 1985. Tan, Aiello & Bever, 1981. Sloboda & 

Gregory, 1980. Dowling, 1973). Επιπλέον, άλλες µελέτες διερεύνησαν τη λειτουργία της 

κατάτµησης, κατά την ακρόαση ποικίλων µουσικών έργων από ενήλικες (Deliège, 1989. 

Deliège & El Ahmadi, 1989. Deliège et al, 1996) και παιδιά ηλικίας 10-11 ετών (Koniari, 

Predazzer & Melen, 2001). Όσον αφορά στην αναπτυξιακή φύση των κανόνων οργάνωσης 

µιας µουσικής αλληλουχίας κατά την ακρόασή της, δεν υπάρχουν ακόµα µελέτες που να τη 

διερευνούν συστηµατικά.  

Μία πρώτη διαπίστωση που εκφράστηκε είναι ότι η καθεαυτή λειτουργία της 

οργάνωσης µιας αλληλουχίας από ήχους είναι αυτόµατη. Παρατηρήθηκε ότι οι ενήλικοι 

ακροατές τείνουν να οργανώνουν σε οµάδες των δύο, τριών ή τεσσάρων στοιχείων, ακόµη 

και διαδοχές από ισόχρονα και πανοµοιότυπα ηχητικά ερεθίσµατα (Bolton, 1894. 

Woodrow, 1909. Fraisse, 1974). Το φαινόµενο αυτό εντείνεται όσο αυξάνεται η ταχύτητα 

της διαδοχής των στοιχείων (βλ. Παπαδέλης, 2007).  

Όσον αφορά στην ισχύ των αρχών οργάνωσης της µορφολογικής θεωρίας, αν και οι 

µορφολογικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι αρχές αυτές έχουν οικουµενική ισχύ, δηλαδή 

ότι τα ίδια χαρακτηριστικά της µουσικής αλληλουχίας οδηγούν στην οργάνωση της 

µουσικής διαδοχής σε όλους τους ανθρώπους (βλ. Deutsch, 1999α), παρατηρήθηκε ότι τα 

άτοµα τα οποία µαθαίνουν µουσική, σε ένα πλαίσιο τυπικής µουσικής εκπαίδευσης, 

παρουσιάζουν εξαιρέσεις από τους κανόνες της µορφολογικής θεωρίας στον τρόπο µε τον 

οποίο οργανώνουν τη µουσική πληροφορία τη στιγµή της ακρόασης (Schaefer, Murre & 

Bod, 2004). Αυτοί οι ακροατές, τείνουν, περισσότερο από ότι οι ακροατές χωρίς τυπικές 

µουσικές γνώσεις, να οδηγούνται στην οργάνωση µιας µουσικής διαδοχής από ιεραρχικές 

σχέσεις που απορρέουν από την αντίληψη της υπονοούµενης αρµονικής δοµής του έργου, 

παρά από ακουστικές διαφοροποιήσεις που συναντούν στο µουσικό ερέθισµα (Tan, Aiello 
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& Bever, 1981. Chiappe & Schmuckler, 1997). Η ενασχόληση, µέσω της εκπαίδευσης, µε 

ένα ιεραρχικά οργανωµένο µουσικό ιδίωµα, όπως είναι το τονικό µουσικό ιδίωµα, έχει ως 

αποτέλεσµα την εκµάθηση και εσωτερικοποίηση των κανόνων ιεράρχησης των φθόγγων 

µέσα σε µια δεδοµένη κλίµακα. Σηµαντικά στοιχεία για την ψυχολογική πραγµατικότητα 

της ιεράρχησης των φθόγγων στο τονικό σύστηµα προσέφεραν οι πειραµατικές µελέτες της 

Krumhansl και συνεργατών (βλ. Krumhansl, 1990) (Krumhansl, 1979. Krumhansl & 

Shepard, 1979. Krumhansl & Kessler, 1982), ή ανάµεσα στις συγχορδίες µιας δεδοµένης 

κλίµακας (Krumhansl, Bharucha & Castellano, 1982. Krumhansl, Bharucha & Kessler, 

1982).  

Ενεργοποίηση της «από πάνω προς τα κάτω» επεξεργασίας της µουσικής 

πληροφορίας παρατηρείται, όµως, και σε ακροατές χωρίς τυπικές µουσικές γνώσεις αλλά µε 

έντονη προσωπική ενασχόληση µε ένα µουσικό ιδίωµα, µέσω, για παράδειγµα, της 

καθηµερινής ακρόασης µουσικών έργων που ανήκουν σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση 

πιστεύεται ότι ενεργοποιείται η λειτουργία της άδηλης µάθησης (implicit learning). Ο 

ακροατής ενστερνίζεται τους συντακτικούς κανόνες που ορίζουν ιεραρχικές σχέσεις 

ανάµεσα στους µουσικούς φθόγγους στα µουσικά έργα του συγκεκριµένου µουσικού 

ιδιώµατος στο οποίο εκτίθεται, χωρίς όµως να συνειδητοποιεί  ότι  υφίσταται µία 

διαδικασία εκµάθησης και χωρίς να µπορεί να εκφράσει τι είναι αυτό που µαθαίνει 

(Tillman, Bharucha & Bigand, 2000. Bigand & Poulin-Charonnat, 2006). 

 

Η πειραµατική µελέτη των κανόνων της ΓΘΤΜ 

Η πρώτη µελέτη η οποία διερεύνησε πειραµατικά την ισχύ των κανόνων προτίµησης 

της ΓΘΤΜ έγινε από την Deliège (1987). Ο συµµετέχοντες στη µελέτη της διέφεραν ως 

προς το επίπεδο των µουσικών τους γνώσεων, δηλαδή µία οµάδα ήταν µουσικοί και µία 

οµάδα άτοµα χωρίς συστηµατική µουσική εκπαίδευση. Χρησιµοποίησε ως µουσικό 
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ερέθισµα αποσπάσµατα από έργα κλασικής µουσικής και ζήτησε από τους συµµετέχοντες 

στην έρευνά της να «τεµαχίσουν» τα αποσπάσµατα που τους παρουσιάζονταν σε 

µικρότερες ενότητες. Στο πρώτο πείραµα της έρευνάς της παρατήρησε ότι το 77,2% των 

επιλογών κατάτµησης των µουσικών συνέπιπτε µε όρια ενοτήτων σε σηµεία που ορίζονταν 

από τους κανόνες της ΓΘΤΜ, ενώ στους µη-µουσικούς το ποσοστό αυτό έπεφτε στο 50,8%. 

Τα σηµεία που δεν συνέπιπταν µε τις προβλέψεις της ΓΘΤΜ αναλύθηκαν ως προς τα 

µουσικά τους χαρακτηριστικά και προτάθηκε από την ερευνήτρια ένας επιπλέον κανόνας 

οργάνωσης, αυτός της αλλαγής ως προς την σύνθεση της υφής της µουσικής επιφάνειας, 

δηλαδή της διαφοροποίησης του πλήθους των µουσικών οργάνων που ακούγονται να 

παίζουν την ίδια χρονική στιγµή.  

Σε µία επόµενη µελέτη (Frankland & Cohen, 2004), η επίδοση των ακροατών στην 

κατάτµηση µιας µελωδίας συγκρίθηκε µε προβλέψεις από τέσσερεις κανόνες προτίµησης, 

σύµφωνα µε τη ΓΘΤΜ. Στόχος ήταν η ποσοτικοποίηση του βαθµού ισχύος του κάθε 

κανόνα στο να προβλέπει τα σηµεία κατάτµησης που θα προτιµήσουν οι ακροατές. Τα 

µουσικά ερεθίσµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν δύο παιδικές µελωδίες, οικίες στους 

συµµετέχοντες στην έρευνα, και µία άγνωστη τονική µελωδία. Παρουσιάστηκαν στους 

συµµετέχοντες στην έρευνα από τρεις φορές το καθένα και ζητήθηκε να τα τεµαχίσουν σε 

µικρότερα τµήµατα. Στη συνέχεια, οι επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων 

αναλύθηκαν ώστε να βρεθεί ο βαθµός εµφάνισης του κάθε κανόνα από τους τέσσερις που 

µελετήθηκαν στην έρευνα, στις επιλογές των συµµετεχόντων.  

Άλλοι ερευνητές ασχολήθηκαν µε την ισχύ των κανόνων της ΓΘΤΜ σε άλλα δοµικά 

συστατικά της µουσικής επιφάνειας, όπως στην αναγωγή ως προς χρονικά διαστήµατα 

(Todd, 1985), και παρατήρησαν ότι ισχύουν τόσο σε «έµπειρους ακροατές», όπως οι 

µουσικοί, όσο και σε λιγότερο έµπειρους ακροατές, όπως οι µη-µουσικοί. Ακολούθησαν 

και άλλες έρευνες, οι οποίες µελέτησαν και άλλες πτυχές των κανόνων οργάνωσης που 
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προτείνει η ΓΘΤΜ, όπως η ιεραρχική σχέση των κατατµήσεων που ορίζουν την 

οµαδοποιητική δοµή (Deliège, 1998).   

 

Η οργάνωση των µουσικών ήχων στην παιδική ηλικία 

Σύµφωνα µε τον Gardner (1973 ό.α στο Heargraves, 1986/2004), τα παιδιά στην 

ηλικία των 6 µε 7 ετών κατέχουν πολλές από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη της µουσικής αντίληψης. Συγκεκριµένα ο Gardner αναφέρει:  

«ένα παιδί µε φυσιολογικές ικανότητες µπορεί στην ηλικία των επτά ετών να κατανοεί 

τις βασικές µετρικές ιδιότητες του µουσικού συστήµατος και τις κατάλληλες κλίµακες, 

αρµονίες, καντέντσες και οµαδοποιήσεις, όπως και να συνδυάζει τα µοτίβα που ακούει 

σε µία µουσική ενότητα που ταιριάζει στην κουλτούρα του, που όµως δεν αποτελεί 

αντίγραφο ενός έργου που είχε ξανακούσει. Υστερεί µόνο σε ευχέρεια στις κινητικές 

δεξιότητες, που θα του επέτρεπαν ακριβέστερη εκτέλεση, σε εµπειρία µε τον κώδικα, την 

παράδοση και το στιλ της κουλτούρας και στο εύρος του συναισθηµατικού του κόσµου» 

(Gardner, 1973:197, ό.α. στο Heargraves, 1986/2004:116, µετ. Ε. Μακροπούλου). 

Οι οµαδοποιήσεις στις οποίες αναφέρεται ο Gardner έχουν να κάνουν µε την 

οργάνωση των ήχων σε µεγαλύτερες οµάδες. Πειραµατικά ευρήµατα για τη φύση και τις 

ιδιαιτερότητες αυτών των οµαδοποιήσεων υπάρχουν κυρίως από µελέτες σε βρέφη. Έτσι, 

έρευνες σε βρέφη έδειξαν ότι η ικανότητα διαχωρισµού των διαφορετικών «ροών» του 

ακουστικού ερεθίσµατος στο σύνθετο ακουστικό πεδίο (auditory stream segregation) είναι 

ήδη σε λειτουργία στα φυσιολογικά αναπτυσσόµενα άτοµα από τη βρεφική ηλικία 

(Demany, 1982. Fassbender, 1993). Τα βρέφη δείχνουν ευαισθησία στην αντίληψη του 

µελωδικού περιγράµµατος (Trehub, Thorpe, & Morrongiello, 1987) και των ρυθµικών 

σχηµάτων (Trehub, 1987) και είναι ικανά να οργανώσουν µία διαδοχή από ήχους σύµφωνα 

µε διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι ήχοι της ως προς το τονικό ύψος (Thorpe, et al., 
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1988). Επίσης, η άποψη του Riemann (1900. ό.α. στο Neuhaus, Knösche & Friederici, 

2006) ότι η αύξηση της διάρκειας ενός φθόγγου µιας µουσικής διαδοχής αποτελεί έναν 

δείκτη ορίου-τέλους µιας µουσικής φράσης, επιβεβαιώθηκε πειραµατικά σε ενήλικες και σε 

βρέφη (Trainor & Adams, 2000).  

Όσον αφορά στην οργάνωση πραγµατικής µουσικής κατά την ακρόαση, 

παρουσιάστηκαν σε βρέφη ηλικίας 4-6 µηνών αποσπάσµατα από Μινουέτα του Mozart στα 

οποία τοποθετήθηκαν σε συγκεκριµένα σηµεία τους παύσεις (Krumhansl & Jusczyk, 1990). 

Οι παύσεις αυτές, ανάλογα µε το σηµείο τοποθέτησής τους, χώριζαν το απόσπασµα σε 

µικρότερα τµήµατα, µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος χαρακτηρίστηκε από τους ερευνητές 

ως «φυσικός» (natural), επειδή οι παύσεις τοποθετήθηκαν στο τέλος των µουσικών φράσεων, 

και ο δεύτερος τρόπος ως «αφύσικος» (unnatural), επειδή οι παύσεις τοποθετήθηκαν µέσα 

στις µουσικές φράσεις διακόπτοντάς τες πριν την ολοκλήρωσή τους. Παρατηρήθηκε ότι τα 

βρέφη έδειξαν µεγαλύτερη προτίµηση κατεύθυνσης της προσοχής τους στα µουσικά 

αποσπάσµατα όπου οι παύσεις είχαν τοποθετηθεί στο τέλος των µουσικών φράσεων, παρά 

στα µουσικά αποσπάσµατα όπου οι παύσεις διέκοπταν τις µουσικές φράσεις.  

Η ανάλυση που ακολούθησε επιβεβαίωσε ότι, ακόµη και από τη βρεφική ηλικία, σε µια 

διαδοχή ήχων, η κατιούσα πορεία του τονικού ύψους των φθόγγων της, η αύξηση της 

διάρκειας ενός φθόγγου της και η εµφάνιση διαστήµατος οκτάβας είναι γνωρίσµατα τα οποία 

γίνονται αντιληπτά από τον ακροατή ως σηµεία που µπορεί να ορίζουν το τέλος µιας 

ολοκληρωµένης µουσικής ιδέας, δηλαδή µιας ολοκληρωµένης µουσικής φράσης (όπως είχε 

παρατηρήσει σε θεωρητικό επίπεδο ότι ισχύει για την τονική µουσική ο Riemann, 1900. ό.α. 

στο Neuhaus, Knösche & Friederici, 2006). Συνεπώς, η ανίχνευση αυτών των διακριτικών 

χαρακτηριστικών σε µια µουσική αλληλουχία είναι κάτι το οποίο πρέπει είναι εγγενές στους 

ακροατές και δεν επηρεάζεται από τη µουσική τους εµπειρία.  
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Παράλληλα, χαρακτηριστικά όπως η κατιούσα πορεία του τονικού ύψους και η 

µεγάλη διάρκεια του τελευταίου φωνήµατος της προσωδίας δηλώνουν όρια φράσεων και 

στο λόγο (Jusczyk et al, 1990). Πιθανολογείται ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

αντανακλούν γενικότερες αρχές τις οποίες ακολουθεί το ακουστικό σύστηµα για την 

οργάνωση του ακουστικού του περιβάλλοντος (Krumhansl & Jusczyk, 1990).  

Ενώ στη βρεφική ηλικία έχει µελετηθεί διεξοδικά πειραµατικά η λειτουργία της 

ανάλυσης του ακουστικού πεδίου και της χρονικής οργάνωσης µιας αλληλουχίας µουσικών 

ήχων, στην παιδική ηλικία µελετήθηκε κυρίως η χρονική οργάνωση.  

Οι Gérard & Auxiette (1988) µελέτησαν, την επίδραση της µελωδικής και λεκτικής 

οργάνωσης στην αναπαραγωγή µουσικών ρυθµών. Παρουσιάστηκε σε παιδιά ηλικίας 5-6 

ετών µια αλληλουχία ήχων µε συγκεκριµένο ρυθµό, σε τέσσερις παραλλαγές: (α) µε ήχους 

χωρίς συγκεκριµένο τονικό ύψος (αλληλουχία από χτύπους), (β) προφορά µιας πρότασης 

πάνω στον ρυθµό (λεκτική φράση), (γ) µια συλλαβή να τραγουδιέται πάνω στον ρυθµό 

(µελωδική φράση) και (δ) µια πρόταση να τραγουδιέται πάνω στον ρυθµό (µελωδική 

λεκτική φράση). Ζητήθηκε από τα παιδιά να αναπαράγουν τη ρυθµική αλληλουχία 

χτυπώντας παλαµάκια. Η αρχική υπόθεση των συγγραφέων ήταν ότι η επιπλέον λεκτική 

και/ή η µελωδική πληροφορία θα µπορούσε να βοηθήσει στη δόµηση της αλληλουχίας κατά 

την αναπαραγωγή, καθώς διευκολύνουν την κατάτµηση των ρυθµικών σχηµάτων σε 

συγκεκριµένες ενότητες. Έτσι, η κατάτµηση σε υποοµάδες θα έπρεπε να συµβαίνει µετά 

από την εισαγωγή µιας µεγαλύτερης παύσης, έπειτα από µία ολοκληρωµένη συντακτικά 

οµάδα ή έπειτα από την πιο σταθερή νότα της µελωδίας. Όταν ζητήθηκε η αναπαραγωγή 

της αλληλουχίας µε ήχους χωρίς συγκεκριµένο τονικό ύψος, οι αποδόσεις τόσο των παιδιών 

που είχαν τυπική µουσική εκπαίδευση όσο και των παιδιών που δεν ακολουθούσαν κάποια 

µουσική εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν αρκετά χαµηλές. Όµως, όταν χορηγήθηκε η 

µελωδική πληροφορία η ακρίβεια της αναπαραγωγής αυξήθηκε στα παιδιά µε µουσική 



 25 

εκπαίδευση. Το παραπάνω εύρηµα συµφωνεί µε υποθέσεις της Μορφολογικής σχολής για 

το ότι η οργάνωση ενός συνόλου ερεθισµάτων ενδυναµώνεται εάν περισσότερες από µία 

αρχές οργάνωσης λειτουργούν σε αυτό. Επιπλέον, η αποδοτικότητα µιας αρχής µπορεί να 

εξαρτάται από την εµπειρία του ακροατή, αφού µόνο τα παιδιά µε µουσική εκπαίδευση 

ωφελήθηκαν από τη µελωδική πληροφορία.  

Όµως, κάτι που προβληµατίζει τους µελετητές είναι το κατά πόσο ο βαθµός της 

διαφοροποίησης που χρειάζεται για τον εντοπισµό ενός ορίου σε µια αλληλουχία από 

µουσικά ερεθίσµατα είναι κοινός σε όλους τους ακροατές ή επηρεάζεται από εσωτερικούς 

παράγοντες, όπως είναι η προηγούµενη εξοικείωση του ατόµου µε τη µουσική. Σε έρευνα 

σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών ελέγχθηκε η ικανότητα εύρεσης διαφοροποιήσεων σε βασικά 

γνωρίσµατα µελωδιών οι οποίες αποτελούνταν από έξι φθόγγους (µελωδικό περίγραµµα, 

διαστήµατα ανάµεσα στους φθόγγους και τονικό ύψος) (Morrongiello, Roes & Donnelly, 

1989). Παρατηρήθηκε ότι όλα τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα µπόρεσαν να 

αντιληφθούν διαφοροποιήσεις, αλλά ο τύπος της διαφοροποίησης που επέλεγαν 

επηρεάστηκε σηµαντικά από την ύπαρξη ή όχι τυπικής µουσικής εκπαίδευσης. Έτσι, τα 

παιδιά που είχαν µουσική εκπαίδευση είχαν καλύτερα αποτελέσµατα και παρουσίασαν 

µεγαλύτερη ευαισθησία σε πιο εξειδικευµένα χαρακτηριστικά της µελωδίας (π.χ. διαφορές 

σε µεµονωµένα τονικά ύψη), ήταν πιο αποτελεσµατικά στο να εντοπίζουν αλλαγές οι οποίες 

συµβαίναν σε περιορισµένα γνωρίσµατα της µελωδίας και η επίδοσή τους δεν επηρεάστηκε 

από την ταχύτητα παρουσίασης των φθόγγων. Αντιθέτως, τα παιδιά χωρίς µουσική 

εκπαίδευση εντόπισαν διαφορές σε πιο γενικά στοιχεία των µελωδιών που τους 

παρουσιάστηκαν, όπως διαφορές στο µελωδικό περίγραµµα, δηλαδή στη γενικότερη πορεία 

της µελωδίας, και χρειάστηκαν πιο έντονες µε µεγαλύτερου βαθµού διαφοροποιήσεις στα 

υπόλοιπα γνωρίσµατα των φθόγγων για να τις εντοπίσουν ανάµεσα στις µελωδίες που τους 

παρουσιάζονταν (Morrongiello, Roes & Donnelly, 1989).  
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Μία άλλη µελέτη (Brand, 2000) διερεύνησε τον τρόπο οργάνωσης της µουσικής 

πληροφορίας µέσα από την πορεία που ακολουθούσαν, από µόνα τους, παιδιά ηλικίας 6, 9 

και 12 ετών για να µάθουν ένα άγνωστο γι’ αυτά τραγούδι. Η κύρια υπόθεση της έρευνας 

ήταν ότι ο νους, για να µπορέσει να επεξεργαστεί τα ερεθίσµατα που του παρουσιάζονται, 

ασυνείδητα ακολουθεί τακτικές οργάνωσής τους. Όταν δεν µπορεί να εντοπίσει τις 

κατάλληλες τεχνικές, τότε παρουσιάζει σφάλµατα στην αναπαραγωγή των ερεθισµάτων. 

Έτσι, όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να επαναλάβουν το τραγούδι που τους ζητήθηκε να 

µάθουν, τα λάθη που έκαναν κατά την παραγωγή του ανέδειξαν τους τύπους οργάνωσης της 

µουσικής πληροφορίας που χρησιµοποίησαν και τους τύπους που δεν µπόρεσαν να 

εντοπίσουν. Οι τύποι οργάνωσης της µουσικής πληροφορίας που χρησιµοποίησαν, κυρίως, 

τα παιδιά ήταν η δηµιουργία τέλους, η αύξηση της ρυθµικής συνέχειας, η επίλυση των 

διαφωνιών ή η δηµιουργία σταθερότητας µέσα από επαναλήψεις ρυθµοµελωδικών µοτίβων 

που εντόπιζαν στη µελωδία. Στη συνέχεια το µοντέλο συγκρίθηκε ανάµεσα στις ηλικιακές 

οµάδες. Παρατηρήθηκε ότι ο αριθµός των τύπων οργάνωσης της µουσικής πληροφορίας 

που χρησιµοποιούσαν τα παιδιά αυξανόταν µε την ηλικία, όπως και η ακρίβεια απόδοσης 

του τραγουδιού, χωρίς να υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε εκείνα που µάθαιναν ένα µουσικό 

όργανο και σε αυτά που δεν παρακολουθούσαν µαθήµατα µουσικής. Επίδραση της ηλικίας 

βρέθηκε, επίσης, στο χρόνο που χρειάστηκε κάθε παιδί για να µάθει το τραγούδι.  

Τέλος, σε µία από τις πρώτες µελέτες πάνω στην αντίληψη της αρµονικής πτώσης σε 

παιδιά (Imberty, 1969), παρουσιάστηκαν αποσπάσµατα από χορικά του J.S. Bach και 

ζητήθηκε από παιδιά διαφορετικών ηλικιών να κρίνουν εάν ήταν «ολοκληρωµένα» ή 

«ηµιτελή» ή να απαντήσουν «δεν γνωρίζω». Παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά 

µέσης ηλικίας 6 ετών που συµµετείχαν στην έρευνα έκριναν τα αποσπάσµατα ως 

«ολοκληρωµένα» ανεξάρτητα από το εάν τους παρουσιάζονταν µε την αρµονική πτώση ή 

όχι, γεγονός που δείχνει ότι παρουσίασαν µικρή αίσθηση της πτώσης σε ένα µουσικό 
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κοµµάτι. Στα παιδιά µέσης ηλικίας 8 ετών σηµειώθηκε σηµαντική διαφοροποίηση στην 

επίδοσή τους. Οι συµµετέχοντες στο πείραµα θεώρησαν τις φράσεις χωρίς µουσικές 

πτώσεις «ηµιτελείς», και παρατηρήθηκε ότι αντιλήφθηκαν, επίσης, τις διαφορές ανάµεσα 

στην αίσθηση της συγχορδίας της τονικής (Τ) και της δεσπόζουσας (D), και στην εµφάνιση 

της τέλειας πτώσης (D-T).  

 

Η σχέση της µουσικής ακουστικότητας µε την οργάνωση των µουσικών πληροφοριών 

κατά την ακρόαση 

Η έννοια της ακουστικότητας 

Το νευρολογικά υγιές και φυσιολογικά αναπτυσσόµενο άτοµο κατέχει όλες εκείνες τις 

λειτουργίες που του είναι απαραίτητες για την αισθητηριακή πρόσληψη και επεξεργασία 

των µουσικών ερεθισµάτων (Trehub, 2001). Η γνωστική, όµως, επεξεργασία του µουσικού 

ηχητικού ερεθίσµατος, το µουσικό «γιγνώσκειν», εµπλέκει ένα σύνολο από νοητικές 

διεργασίες οι οποίες επηρεάζονται από περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως π.χ, τα µουσικά 

ερεθίσµατα στα οποία εκτίθεται το άτοµο, και από εγγενείς προδιαθέσεις (Cross, 2001). 

Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ατόµων τα οποία χωρίς να έχουν οποιαδήποτε 

νευροαισθητηριακή διαταραχή ή έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης, εµφανίζουν έντονες 

αδυναµίες στην επεξεργασία των µουσικών ερεθισµάτων (περιπτώσεις εγγενούς αµουσίας, 

βλ. Peretz, 2001). Έτσι, υπάρχει µία ποικιλοµορφία στον τρόπο αλληλεπίδρασης των 

ατόµων µε τη µουσική, η οποία εκτείνεται από την ύπαρξη µουσικών λειτουργιών υψηλού 

επιπέδου µέχρι την πλήρη απουσία τους. Οι όροι «µουσικό ταλέντο», «µουσική ευφυΐα», 

«µουσική ικανότητα» χρησιµοποιήθηκαν ιδιαίτερα στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής 

τον 20ο αιώνα για να περιγράψουν ιδιαίτερες ικανότητες που εκδηλώνει ένα άτοµο, είτε 

τυπικά είτε άτυπα, στην ενασχόλησή του µε τη µουσική. Όµως τόσο ο πλήρης ορισµός τους 
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όσο και η σύσταση και µέτρηση των ικανοτήτων οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

«ιδιαίτερες» στη µουσική συχνά ήταν ασαφείς (Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2006).  

Στα τέλη του 20ου αιώνα, ο αµερικανός µουσικοπαιδαγωγός Edwin Gordon (1971), 

έπειτα από πολύχρονες και πολυάριθµες µελέτες πάνω στη φύση της µουσικής ανάπτυξης, 

πρότεινε ένα µοντέλο µάθησης της µουσικής το οποίο ονόµασε Θεωρία Μουσικής Μάθησης 

(Music Learning Theory) (µετέπειτα παρουσιάσεις της θεωρίας: Gordon, 1990, 1997, 

2003α. Gordon, 2003β). Στη θεωρία αυτή περιγράφει τρεις λειτουργίες οι οποίες, σύµφωνα 

µ’ αυτόν, αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες έκφρασης της µουσικής συµπεριφοράς: τα 

«µουσικά επιτεύγµατα» (music achievements), τη «µουσική δεκτικότητα» (music aptitude) 

και την «ακουστικότητα» (audiation, απόδοση του όρου στην ελληνική γλώσσα, 

Παπαζαρής, 1999).  

Ο όρος «µουσικά επιτεύγµατα» (music achievements) αναφέρεται σε ό,τι επιδεικνύει 

σε σχέση µε τη µουσική ένα άτοµο. Ο όρος «µουσική δεκτικότητα» (music aptitude) αφορά 

στο δυναµικό του ατόµου για µουσική µάθηση και µουσικά επιτεύγµατα. Τέλος, ο όρος 

«ακουστικότητα», προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Gordon για να ορίσει την ικανότητα 

του ατόµου να ακούει και να αισθάνεται µουσική της οποίας ο ήχος δεν είναι φυσικά 

παρών. Είναι το βασικό συστατικό της µουσικής δεκτικότητας και των µουσικών 

επιτευγµάτων και αποτελεί στη µουσική συµπεριφορά ό,τι η σκέψη στη γλώσσα. Για 

παράδειγµα, ακουστικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόµου να κατανοεί και να προβλέπει 

την πορεία µιας µουσικής κατά την ακρόασή της, µε την εσωτερική του ακοή να «ακούει» 

µελωδίες ή ρυθµούς που άκουσε στο παρελθόν, να φαντάζεται πώς ακούγεται µια 

παρτιτούρα που διαβάζει ή να ακούει εσωτερικά µια µουσική την οποία αυτοσχεδιάζει 

(Gordon, 2003β). 

Ο βαθµός ακουστικότητας που παρουσιάζει ένα άτοµο καθορίζει το επίπεδο της 

µουσικής του δεκτικότητας. Έτσι, το άτοµο το οποίο έχει υψηλό βαθµό ακουστικότητας 
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έχει, συγχρόνως, υψηλό επίπεδο µουσικής δεκτικότητας, εποµένως είναι ικανό να 

παρουσιάσει και υψηλά µουσικά επιτεύγµατα. Όµως, υπάρχουν στοιχεία για το ότι ένα 

ποσοστό 45% των ατόµων που έχουν υψηλό επίπεδο µουσικής δεκτικότητας δεν 

εντοπίζεται ή δεν αναγνωρίζεται ποτέ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Gordon, 1987). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, λόγω απουσίας της κατάλληλης µουσικής εκπαίδευσης, άτοµα 

µε υψηλή µουσική δεκτικότητα να παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα µουσικών επιτευγµάτων. 

Επιπλέον, οι έρευνες για τη φύση της µουσικής δεκτικότητας, που διενεργήθηκαν σε παιδιά 

ηλικίας 5-9 ετών (σε ένα συνολικό δείγµα µεγαλύτερο από 10.000 παιδιά), συνηγορούν στο 

ότι η µουσική δεκτικότητα είναι µεταβαλλόµενη ως την ηλικία των 8 ή 9 περίπου χρόνων. 

Μετά την ηλικία αυτή σταθεροποιείται, δηλαδή δεν επηρεάζεται πλέον από το περιβάλλον 

(Gordon, 2003β). Αυτό δεν σηµαίνει ότι µετά την ηλικία των 9 ετών δεν µπορεί να µάθει 

κάποιος µουσική, αλλά ότι ένα παιδί δεν αναµένεται να επιτύχει επίπεδο µουσικής 

δεκτικότητας ανώτερο από αυτό στο οποίο σταθεροποιήθηκε η µουσική δεκτικότητα στην 

ηλικία των 9 χρόνων. Έτσι, σε όσο πιο µικρή ηλικία εκτεθεί ένα άτοµο σε ένα πλούσιο 

µουσικά περιβάλλον, τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση του περιβάλλοντος αυτού στην 

ανάπτυξη της µουσικής του δεκτικότητας. Από την άλλη πλευρά, όσο το άτοµο µεγαλώνει, 

η δύναµη επίδρασης του περιβάλλοντος µειώνεται (βλ. Στάµου, 2009).    

 

Η µέτρηση του βαθµού ακουστικότητας 

Η µέτρηση του βαθµού ακουστικότητας των παιδιών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον 

σχεδιασµό της µουσικής τους εκπαίδευσης. Όπως τονίζει ο Gordon (2003β: 50), στόχος δεν 

είναι ο στιγµατισµός και αποκλεισµός των µαθητών που παρουσιάζουν χαµηλή βαθµολογία 

και η επιλεκτική υποστήριξη των υπολοίπων που πετυχαίνουν υψηλές βαθµολογίες, αλλά η 

κατανόηση του δυναµικού και των αδυναµιών του κάθε παιδιού στη µουσική. Με αυτό τον 

τρόπο, το εκπαιδευτικό και οικογενειακό του περιβάλλον έχει τα κατάλληλα στοιχεία για το 
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πώς να σχεδιάσει τη µουσική εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να την προσαρµόσει στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή και να ενισχύσει τη µουσική του ανάπτυξη. 

Για τη µέτρηση της µουσικής δεκτικότητας ο Gordon κατασκεύασε πέντε συστοιχίες 

δοκιµασιών: α) την Audie (Gordon, 1989α), για παιδιά 3 και 4 ετών, β) τις Στοιχειώδεις 

Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας (Primary Measures of Music Audiation) (Gordon, 

1979. Στάθµιση στον Ελληνικό πληθυσµό: Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2006) για 

παιδιά νηπιαγωγείου ως Γ΄ τάξης δηµοτικού, γ) τις Ενδιάµεσες Μετρήσεις Μουσικής 

Ακουστικότητας (Intermediate Measures of Music Audiation) (Gordon, 1982) για µαθητές 

Α΄ τάξης δηµοτικού ως Γ΄ ή ∆΄ τάξης που πετυχαίνουν εξαιρετικά υψηλές βαθµολογίες στις 

Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας, δ) τις Musical Aptitude Profile (Gordon, 

1965, 1988, 1995) για µαθητές ∆΄ τάξης δηµοτικού ως Γ΄ τάξης λυκείου, και ε) τις 

Advanced Measures of Music Audiation (Gordon, 1989β. Στάθµιση στον Ελληνικό 

πληθυσµό: Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2007) για µαθητές λυκείου, υποψήφιους και 

σπουδαστές µουσικών ή µη µουσικών τµηµάτων. Οι παραπάνω συστοιχίες έχουν εξεταστεί 

από τον Gordon και άλλους ερευνητές (βλ. Gordon, 1979) ως προς την εγκυρότητα 

περιεχοµένου τους, την παράλληλη εγκυρότητα (εγκυρότητα κριτηρίου), τη συγκλίνουσα 

εγκυρότητα και την εγκυρότητα µακροπρόθεσµης πρόβλεψης. Επίσης, υπάρχουν 

πειραµατικές µελέτες οι οποίες προσφέρουν στοιχεία για το εάν ο βαθµός ακουστικότητας 

σχετίζεται µε άλλες µουσικές και µη λειτουργίες. Για παράδειγµα, βρέθηκε θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στην υψηλή βαθµολογία στο τονικό και το ρυθµικό τεστ των 

Στοιχειωδών Μετρήσεων Μουσικής Ακουστικότητας και στο βαθµό διακριτικής ικανότητας 

και φωνηµικής ευαισθητοποίησης παιδιών που ξεκινούν τη µάθηση της λειτουργίας της 

ανάγνωσης (Lucas & Gromko, 2007). Στον τοµέα της µουσικής δηµιουργικότητας και 

σύνθεσης, παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός ακουστικότητας που πέτυχαν, στο αντίστοιχο τεστ 

µέτρησης ακουστικότητας του Gordon, παιδιά ηλικίας 9 ετών, σχετίζεται θετικά µε τις 
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διαδικασίες που ακολούθησαν για την ανάπτυξη του µουσικού θέµατος, τη χρήση της 

σιωπής (παύσης), την τονική και ρυθµική συνοχή και τη δηµιουργία πλούσιων ρυθµικών 

σχηµάτων, και αρνητικά µε το εύρος της έκτασης των τονικών υψών των φθόγγων που 

χρησιµοποίησαν στις συνθέσεις τους (Kratus, 1994). Από την άλλη πλευρά, µία άλλη 

έρευνα, σε παιδιά νηπιαγωγείου µέχρι Γ΄ δηµοτικού, η οποία µελέτησε τη συσχέτιση του 

βαθµού ακουστικότητάς τους µε την ικανότητα στο τραγούδι, δεν παρουσίασε στοιχεία για 

κάποια σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ τους (Hornbach & Taggart, 2005). 

 

Η ακουστικότητα και η οργάνωση των ήχων κατά την ακρόαση 

Σύµφωνα µε τον Gordon (2003β: 13-17), υπάρχουν οκτώ τύποι ακουστικότητας οι 

οποίοι αντιστοιχούν σε οκτώ διαφορετικούς τρόπους βιώµατος της µουσικής, µέσω της 

κατανόησής της. Αυτοί οι τύποι είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, αν και κάποιοι θεωρούνται 

ότι λειτουργούν ως προετοιµασία για κάποιους άλλους. Ο τύπος που ενδιαφέρει άµεσα την 

παρούσα µελέτη είναι αυτός που θεωρεί ο Gordon ως πρώτος τύπος ακουστικότητας και 

αφορά στην ακρόαση της µουσικής (2003β: 13-14). Ο τύπος αυτός αποτελεί τον πιο κοινό 

τύπο ακουστικότητας και συµβαίνει κατά την ακρόαση τόσο γνωστής όσο και άγνωστης 

µουσικής. ∆ιαφοροποιείται από την ακουστική αντίληψη στο ότι ενώ η ακουστική 

αντίληψη αναφέρεται στην επεξεργασία των µουσικών ήχων τη στιγµή της πρόσληψής 

τους, η ακουστικότητα επικεντρώνεται στη γνωστική διαδικασία µέσω της οποίας, στη 

συνέχεια της ακουστικής αντίληψης, ο νους δίνει νόηµα στους µουσικούς ήχους που 

προσλαµβάνει. Έτσι, κατά τη µουσική ακρόαση, µέσω της ακουστικότητας, ο ήχος 

µετατρέπεται σε µουσική, όπως στη γλώσσα, µέσω της σκέψης, µεταφράζει ο ακροατής στο 

µυαλό του τους προσλαµβανόµενους ήχους του λόγου για να αποδώσει ένα νόηµα. Το 

νόηµα αυτό διαφέρει ανάλογα µε το επίπεδο µουσικής δεκτικότητας του ακροατή και την 

έκταση της εκπαίδευσης και της πρότερης µουσικής εµπειρίας.  
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Ένα δεύτερο σηµαντικό γνώρισµα της ακουστικότητας, σύµφωνα µε τον Gordon, είναι 

ότι αναπτύσσεται σε έξι στάδια (2003β: 17-23). Κάθε στάδιο τροφοδοτεί µε πληροφορίες το 

επόµενο και υπάρχει µια κυκλική επανατροφοδότηση ανάµεσα στα στάδια κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας της ακουστικότητας. Συνοπτικά, στο πρώτο στάδιο γίνεται µια στιγµιαία 

συγκράτηση του µουσικού ερεθίσµατος, στο δεύτερο στάδιο ξεκινά η αναγνώριση των 

επιµέρους γνωρισµάτων των φθόγγων και η οργάνωσή τους σε βασικά µελωδικά και ρυθµικά 

σχήµατα, στο τρίτο στάδιο εδραιώνεται η αντικειµενική ή υποκειµενική αίσθηση του µέτρου 

και της τονικότητας, στο τέταρτο στάδιο γίνεται η συγκράτηση των βασικών ρυθµικών και 

µελωδικών σχηµάτων που δηµιουργήθηκαν στο δεύτερο στάδιο, στο πέµπτο στάδιο γίνεται η 

ανάκληση άλλων µουσικών σχηµάτων που ακούστηκαν στο παρελθόν και η σύγκρισή τους 

µε αυτά που δηµιουργήθηκαν στο δεύτερο στάδιο και εδραιώθηκαν στο τέταρτο, και στο έκτο 

στάδιο δηµιουργούνται στο άτοµο προσµονές (anticipation) ή προβλέψεις (prediction) για το 

πώς θα εξελιχθεί µία γνωστή ή άγνωστη, αντίστοιχα, µουσική.  

Ο Gordon, αν και αναφέρεται στη λειτουργία της οργάνωσης των ήχων ως βασικό 

στοιχείο της ακουστικότητας, δεν προχωρά σε περιγραφή του τρόπο µε τον οποίο γίνεται 

αυτή η οργάνωση. Όπως σηµειώνει,  

«Το πώς οργανώνουµε τα σηµαντικά τονικά ύψη, διάρκειες, τονικά [µελωδικά] σχήµατα 

και ρυθµικά σχήµατα δεν µπορεί να εξηγηθεί µε ακρίβεια5» (Gordon, 2003β: 20).  

Όµως, σχολιάζει το γεγονός ότι ατοµικές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της µουσικής 

δεκτικότητας και των µουσικών επιτευγµάτων θα επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί η οργάνωση των µουσικών πληροφοριών κατά την ακουστικότητα. Επίσης, 

άλλοι ατοµικοί παράγοντες, που σηµειώνει ότι θα επηρεάσουν τις επιλογές οργάνωσης των 

µουσικών ρυθµικών και τονικών, είναι το µουσικό υπόβαθρο που έχει ένα άτοµο και ο 

µουσικός πολιτισµός από τον οποίο  προέρχεται (Gordon, 2003β: 20).   

                                                 
5 How we organize essential pitches, durations, tonal patterns, and rhythm patterns cannot be explained 
precisely.  
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Νευροβιολογικές βάσεις της επεξεργασίας των µουσικών ερεθισµάτων κατά την 

ακρόαση 

Γενικά νευροβιολογικά στοιχεία της ακουστικής οδού 

Η ακουστική οδός ξεκινά από το περιφερικό ακουστικό σύστηµα (ους), το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την πρόσληψη των ηχητικών κυµάτων. Με τη λειτουργία των οσταρίων του 

µέσου ωτός η προσλαµβανόµενη ηχητική ενέργεια µεταβιβάζεται στο κύριο όργανο 

επεξεργασίας του ήχου στο έσω ους, τον κοχλία. Εκεί βρίσκεται το όργανο του Corti το 

οποίο κωδικοποιεί ηχητικά κύµατα συχνότητας 16-20.000 Hz µε τη µορφή νευρικών 

ώσεων, ερεθίζοντας τις απολήξεις του ακουστικού νεύρου (όγδοη εγκεφαλική συζυγία). 

Σταθµοί αναµετάδοσης των νευρικών ώσεων αποτελούν οι κοχλιακοί πυρήνες, η άνω ελαία 

και ο επικουρικός πυρήνας, όπου φτάνουν ερεθίσµατα και από την αντίπλευρη ακουστική 

οδό, ο έξω ληµνίσκος και το κάτω διδύµιο. Τέλος, η ακουστική οδός καταλήγει στις 

πρωτοταγείς περιοχές (προβλητικές ζώνες) του ακουστικού φλοιού, στην εγκάρσια έλικα 

του Heschl (Economo & Horn, 1930. βλ. Despopoulos & Silbernagl, 1989). Στον ακουστικό 

φλοιό βρίσκονται δοµές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάλυση των ηχητικών 

ερεθισµάτων και εξαγωγή πληροφοριών που σχετίζονται µε ψυχοακουστικά 

χαρακτηριστικά του ήχου, όπως το τονικό ύψος και το ηχόχρωµα (Patel & Balaban, 2001).  

Κάτι στο οποίο διαφέρει η οργάνωση των προβλητικών ζωνών του ακουστικού 

φλοιού, από την αντίστοιχη άλλων προβλητικών ζωνών, όπως είναι του οπτικού φλοιού, 

είναι ότι οι ίνες του ακουστικού νεύρου που ξεκινούν από το κάθε όργανο του Corti, στο 

κάθε αυτί, αντιπροσωπεύονται και στις δύο προβλητικές ζώνες, του αριστερού και του 

δεξιού ηµισφαιρίου, και απλώς υπάρχει µία υπεραντιπροσώπευση στο αντίπλευρο 

ηµισφαίριο. Γι’ αυτό το λόγο είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ασθενών µε πλήρη κεντρική 

κώφωση (µόνο στην περίπτωση βλαβών στις δύο έλικες του Heschl, στο κάθε ηµισφαίριο) 

(Michel, Peronnet & Schott, 1980). 
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Η επεξεργασία του ηχητικού ερεθίσµατος συνεχίζεται στις δευτεροταγείς ζώνες του 

ακουστικού φλοιού, οι οποίες, στον άνθρωπο, βρίσκονται στα πλάγια τµήµατα του 

κροταφικού λοβού. Θεωρείται ότι οι περιοχές αυτές εµπλέκονται στην επεξεργασία 

ηχητικών ερεθισµάτων µε συγκεκριµένο τονικό ύψος καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, 

όπως κατά την ακρόαση µιας µελωδίας (Patterson et al, 2002). Στη συνέχεια, η επεξεργασία 

του ηχητικού ερεθίσµατος ακολουθεί νευρωνικές δοµές οι οποίες εµπλέκουν ποικίλες 

περιοχές του εγκεφάλου και έχουν να κάνουν µε γνωστικές διεργασίες όπως η µνήµη και η 

προσοχή. Κατά τη µουσική ακρόαση, σηµαντική εµπλοκή παρουσιάζουν, επίσης, ο 

ιππόκαµπος και δοµές του µεταιχµιακού συστήµατος, όπως ο αµυγδαλοειδής πυρήνας, η 

παραϊπποκάµπεια έλικα και οι κροταφικοί πόλοι, οι οποίες, σε λειτουργικό επίπεδο, 

ευθύνονται για τη συναισθηµατική απόκριση (Koelsch et al, 2006). 

 

Η έρευνα του µουσικού εγκεφάλου 

Η παρατήρηση ότι τα άτοµα τα οποία ασχολούνται συστηµατικά µε τη µουσική 

παρουσιάζουν δοµικές και λειτουργικές διαφοροποιήσεις στον εγκέφαλό τους από τα άτοµα 

τα οποία δεν ασχολούνται µε τη µουσική, προκάλεσε το ενδιαφέρον της νευροεπιστηµονικής 

κοινότητας. Η σχέση µουσικής λειτουργίας – εγκεφαλικής λειτουργίας αποτέλεσε ένα 

σηµαντικό ερευνητικό αντικείµενο για τη µελέτη και κατανόηση των γενικότερων 

λειτουργιών του εγκεφάλου και της ευπλαστότητάς του (Peretz & Zatorre, 2005).  

 

Κλινικοπαθολογικές µελέτες 

Από τις πρώτες έρευνες που επιχείρησαν να διερευνήσουν τις εγκεφαλικές δοµές οι 

οποίες υποστηρίζουν την επεξεργασία των µουσικών πληροφοριών, ήταν αυτές που 

άντλησαν τα στοιχεία τους από τη µελέτη νευρολογικών ασθενών οι οποίοι, έπειτα από 

εγκεφαλική βλάβη, εµφάνισαν επιλεκτικές αδυναµίες κατανόησης των προσλαµβανόµενων 
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µουσικών ερεθισµάτων. ∆ηλαδή, ενώ η ακουστική τους οδός λειτουργούσε φυσιολογικά, 

εποµένως µπορούσαν να προσλάβουν τα ηχητικά ερεθίσµατα, δεν µπορούσαν να 

αναγνωρίσουν ή αµφότερα να κατανοήσουν τα µουσικά ερεθίσµατα που τους 

παρουσιάζονταν. Οι αδυναµίες αυτές ονοµάστηκαν αµουσίες (Knoblauch, 1888, ό.α στο 

Johnson & Graziano, 2003). Οι αµουσίες µπορεί να αφορούν σε ποικίλες λειτουργίες σε 

σχέση µε τη µουσική, όπως στην αντίληψη και επεξεργασία των ρυθµικών και µελωδικών 

πληροφοριών (Mavlov, 1980. Di Pietro et al, 2004. Schuppert et al, 2000) ή στην ικανότητα 

γραφής και ανάγνωσης των µουσικών συµβόλων (Midorikawa Kawamura & Kezuka, 2003) 

ή στην παραγωγή µουσικής (Terao, et al, 2006). Παράλληλα, η αδυναµία αυτή µπορεί να 

εµφανιστεί χωρίς, ή σε συνδυασµό µε, ανάλογη προσβολή των λειτουργιών κατανόησης και 

εκφοράς του λόγου (αφασία) (βλ. Marin & Perry, 1999).  

Αυτές οι πρώτες κλινικοπαθολογικές µελέτες συνηγορούσαν στο ότι η αντίληψη του 

λόγου και της µουσικής διαφοροποιούνται σε νευροανατοµικό επίπεδο. Για παράδειγµα, 

βλάβες στο αριστερό ηµισφαίριο είχαν ως αποτέλεσµα αφασία χωρίς αµουσία και έχουν 

περιγραφεί και περιπτώσεις µουσικών οι οποίοι παρά τη σοβαρή µορφή αφασίας τους 

συνέχιζαν µια επιτυχηµένη ενασχόληση µε τη µουσική (Luria, Tsvetkova & Futer, 1965) 

και, το αντίστροφο, βλάβες στο δεξιό ηµισφαίριο είχαν ως αποτέλεσµα αµουσία χωρίς 

αφασία (Peretz & Gagnon, 1999. McChesney-Atkins et al, 2003). Τα ευρήµατα από τις 

µελέτες αυτές οδήγησαν τις παραδοσιακές εντοπιστικές νευροβιολογικές θεωρίες στο να 

υποστηρίξουν την ύπαρξη µιας λειτουργικής ασυµµετρίας ανάµεσα στο αριστερό και το 

δεξιό ηµισφαίριο, όσον αφορά στην επεξεργασία των γλωσσικών και µουσικών 

ερεθισµάτων. Θεώρησαν το αριστερό ηµισφαίριο ως το κυρίως υπεύθυνο για την αντίληψη 

και εκφορά του λόγου και το δεξιό ως το κυρίως υπεύθυνο για την αντίληψη της µουσικής 

(Damasio & Damasio, 1977). Η άποψη αυτή ήταν ιδιαίτερα απλουστευµένη αλλά 

επικράτησε ως «νευροµύθος» (σύµφωνα µε τον OCDΕ, 2002, εσφαλµένη, αλλά κυρίαρχη 



 36 

άποψη, της κοινής γνώµης πάνω στις λειτουργίες του εγκεφάλου) για τις εγκεφαλικές 

λειτουργίες σε σχέση µε τη µουσική.  

 

Νευροφυσιολογικές µελέτες και µελέτες λειτουργικής νευροαπεικόνισης 

Οι πρώτες έρευνες πάνω στις συνθήκες «συγχρονισµού», όπως χαρακτηρίζει ο 

Francès (1958), της δοµής ενός έργου, µέσα στο χρόνο, και της δοµής των λειτουργιών που 

ενεργοποιούνται στους ακροατές τη στιγµή της ακρόασής του, χρησιµοποίησαν τεχνικές οι 

οποίες µετρούσαν αντιδράσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, όπως τη µεταβολή του 

ρυθµού της αναπνοής και τη µεταβολή του καρδιακού ρυθµού (βλ. ανάλογες έρευνες µε τον 

µαέστρο Herbert von Karajan. Harrer & Harrer, 1977). Και αυτές, όµως, µελετούσαν 

λειτουργίες σε σχέση µε τη µουσική σε ενήλικες. 

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτροφυσιολογικών 

µεθόδων και των µεθόδων δοµικής και λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου κατέστησε 

δυνατή την προσφορά στους ερευνητές όλο και περισσότερων εργαλείων για την 

προσέγγιση της σχέσης ανάµεσα στις γνωστικές διεργασίες και τις εγκεφαλικές δοµές που 

τις υποστηρίζουν. Στις ηλεκτροφυσιολογικές µεθόδους, όπως το Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα 

(ΗΕΓ) και τα Ακουστικά Προκλητά ∆υναµικά (ΑΠ∆, Auditory Evoked Potentials) 

καταγράφεται το σύνολο των µετασυναπτικών δυναµικών που παράγονται κατά την 

επεξεργασία ενός εσωτερικού ή εξωτερικού ερεθίσµατος. Στις µεθόδους λειτουργικής 

απεικόνισης, όπως η Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων (PET, Positron Emission 

Tomography) και η λειτουργική Μαγνητική Τοµογραφία (fMRI, functional Magnetic 

Resonance Imaging), παρατηρούνται οι µεταβολές στην αιµάτωση περιοχών του εγκεφάλου 

σε σχέση µε τη µέση συναπτική ταχύτητα ενεργοποίησης (Σίµος & Κοµίλη, 2003). Επειδή η 

µέθοδος PET απαιτεί την έγχυση στον υπό µελέτη οργανισµό ραδιοενεργούς ουσίας, η 

χρήση της είναι ιδιαίτερα φειδωλή σε υγιή παιδιά και ενήλικες. Οι µέθοδοι οι οποίες  
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χρησιµοποιούνται κυρίως µε παιδιά είναι το ΗΕΓ, τα AΠ∆, και η fMRI.  

Παρόλα αυτά, η µελέτη της συµπεριφοράς παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής 

ηλικίας µε ηλεκτροφυσιολογικές και νευροαπεικονιστικές µεθόδους ενέχει πολλές τεχνικές 

δυσκολίες (Flohr, 2004). Για παράδειγµα, στις νευροαπεικονιστικές µεθόδους, όπως η 

fMRI, τα παιδιά µπορεί να ενοχληθούν ή να τροµάξουν από τον θόρυβο που κάνει το 

µηχάνηµα τη στιγµή της λειτουργίας του και δυσκολεύονται να µείνουν ακίνητα για το 

µεγάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη συλλογή έγκυρων δεδοµένων. Επιπλέον, ο 

θόρυβος του σαρωτή του µηχανήµατος µπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τα 

ακουστικά ερεθίσµατα και να προκαλέσει µη-επιθυµητή νευρωνική δραστηριότητα. 

Σηµαντικές εξελίξεις στο χώρο προσφέρει η ερευνητική οµάδα της Katie Overy, η οποία 

µελετά την ανάπτυξη πρωτοκόλλων λειτουργίας του σαρωτή του µηχανήµατος τα οποία να 

είναι φιλικά ως προς τη χρήση τους µε παιδιά που παίρνουν µέρος σε αντίστοιχες µελέτες 

σε σχέση µε τη µουσική (Overy et al, 2004). 

Σήµερα, η χρήση τεχνικών λειτουργικής νευροαπεικόνησης προσφέρει σηµαντικά 

στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για το ότι κατά την ενασχόληση του ατόµου µε τη 

µουσική εµπλέκονται εγκεφαλικοί µηχανισµοί οι οποίοι υποστηρίζονται από νευρωνικές 

δοµές που κατανέµονται και στα δύο ηµισφαίρια (Baeck, 2002). Αυτοί οι µηχανισµοί 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα: 

(α) µε το ζητούµενο µουσικό έργο, π.χ. µουσική ακρόαση, µουσική πράξη (Parsons, 2006).  

(β) µε τα χαρακτηριστικά του ακροώµενου ερεθίσµατος. Για παράδειγµα, παρατηρήθηκε 

ότι το δεξιό ηµισφαίριο εµπλέκεται περισσότερο στην επεξεργασία των µελωδικών 

ερεθισµάτων (Zatorre, Evans & Meyer, 1994) και το αριστερό στην επεξεργασία των 

ρυθµικών ερεθισµάτων (Samson, Ehrle & Baulac, 2001) και  

(γ) µε την προηγούµενη δηλωτική µουσική γνώση του ατόµου (τι γνωρίζει) και ανάλογα µε τη 

διαδικαστική φύση της γνώσης (µε ποιον τρόπο τα έχει µάθει) (Altenmüller & Gruhn, 2000).    
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Γι’ αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια οι έρευνες για τις νευροβιολογικές βάσεις της 

επεξεργασίας των µουσικών ερεθισµάτων έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Ο κύριος όγκος των 

µελετών αφορά σε λειτουργίες των ενηλίκων σε σχέση µε τη µουσική, ενώ µόλις πρόσφατα 

εµφανίζονται νευροφυσιολογικές και λειτουργικές νευροαπεικονιστικές µελέτες σε παιδιά 

οι οποίες κυρίως στοχεύουν στη διερεύνηση του εάν υπάρχουν νευροβιολογικά στοιχεία τα 

οποία προδιαγράφουν µία επιτυχηµένη ενασχόληση µε τη µουσική λειτουργία (όπως η 

έρευνα της Norton et al, 2005), στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ο εγκέφαλος 

διαµορφώνεται και πλάθεται έπειτα από συστηµατική έκθεση σε µουσικά περιβαλλοντικά 

ερεθίσµατα, όπως επιτελείται µέσω της τυπικής µουσικής εκπαίδευσης (Altenmüller et al, 

2000), και, τέλος, στη µελέτη του εάν και κατά πόσο οι νευροβιολογικές δοµές που 

ενδυναµώνονται κατά την ενασχόληση µε τη µουσική µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 

από άλλες γνωστικές λειτουργίες (π.χ. Moreno et al, 2008, για την επίδραση της µουσικής 

εκπαίδευσης στις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών). 

 

Ανάπτυξη, εγκέφαλος και µουσική λειτουργία 

Ένα ερώτηµα που διερευνάται είναι κατά πόσο τα ιδιαίτερα σχήµατα ενεργοποίησης 

του εγκεφάλου κατά την επεξεργασία της µουσικής πληροφορίας τα οποία παρατηρούνται 

στους ενήλικες διαφοροποιούνται µε το πέρασµα της ηλικίας (έχουν αναπτυξιακή πορεία) ή 

αποτελούν νευροβιολογικές προδιαθέσεις του ανθρώπινου συστήµατος. Υπάρχουν µελέτες 

οι οποίες υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι νευρωνικές βάσεις της µουσικής επεξεργασίας 

µεταβάλλονται κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Παρατηρήθηκε ότι τα συστατικά των 

ΑΠ∆ κατά την επεξεργασία µεµονωµένων ήχων από βιολί τροποποιούνται στις ηλικίες 3-18 

ετών µε µείωση του συστατικού P1 και αύξηση του συστατικού Ν1b (Trainor, Shahin & 

Roberts, 2003). Επιπλέον, µια αύξηση της εµφάνισης της απόκρισης του συστατικού 
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Ν100m σε ήχους από πιάνο συσχετίσθηκε µε την ηλικία σε παιδιά 7-12 ετών σε έρευνα για 

την απόλυτη ακοή (Hirose et al, 2003).  

Από την άλλη πλευρά, η υπόθεση ότι οι ψυχολογικές διεργασίες οι οποίες ορίζουν την 

ικανότητα ανάλυσης του ακουστικού πεδίου είναι αυτόµατες (Bregman, 1990), δηλαδή 

είναι προδιαγεγραµµένες λειτουργίες στο σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών του 

ακροατή, µπορούν να γίνουν και χωρίς τη συµµετοχή της λειτουργίας της προσοχής και 

αποτελούν πανανθρώπινες αρχές της µουσικής αντίληψης, επιβεβαιώθηκε από µελέτες µε 

πρώιµα ΑΠ∆ σε βρέφη (Winkler et al, 2003) και σε παιδιά ηλικίας 7-10 ετών (Sussman et 

al, 2001). Μάλιστα, στα παιδιά παρατηρήθηκε η ίδια προσαρµοσµένη αρνητική 

κυµατοµορφή (mismatch negativity, ΜΜΝ) σε καταστάσεις προσοχής και προ-προσοχής, 

όπως και σε ανάλογες µελέτες σε ενήλικες (Sussman, Ritter & Vaughan, 1998. Sussman, 

Ritter & Vaughan, 1999). Οι ερευνητές αποφάνθηκαν ότι, η λειτουργία της οργάνωσης µιας 

διαδοχής από ήχους σε ακουστικές σειρές, µε βάση την εγγύτητα ως προς το τονικό ύψος, 

πρέπει να είναι αυτόµατη λειτουργία, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό του αισθητήριου 

συστήµατος, δεν εξαρτάται από τη γνωστική κατάσταση του ακροατή, και γίνεται 

αυτόµατα, χωρίς την προσοχή του ακροατή (Sussman et al, 2001). 

Όσον αφορά στην οργάνωση των µουσικών πληροφοριών, ενώ υπάρχουν αρκετές 

νευροφυσιολογικές µελέτες οι οποίες διερευνούν τις νευροφυσιολογικές της βάσεις σε 

ενήλικες, µόνο τρεις µελέτες τις εξετάζουν σε παιδιά. Και οι τρεις χρησιµοποιούν µουσικά 

ερεθίσµατα κατασκευασµένα ειδικά για την πειραµατική διαδικασία και όχι µουσικά έργα. 

Ο δύο έρευνες προέρχονται από την ερευνητική οµάδα του Stefan Koelsch (Koelsch et al, 

2003. Koelsch et al, 2005) και η τρίτη από την ερευνητική οµάδα της Katie Overy (Overy et 

al, 2004). 

Η ερευνητική οµάδα του Stefan Koelsch, χρησιµοποιώντας, αρχικά, την τεχνική των 

ΑΠ∆ (Koelsch et al, 2003) και, στη συνέχεια, την τεχνική της fMRI (Koelsch et al, 2005) 
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µελέτησε τη µεταβολή της εγκεφαλικής δραστηριότητας ως αποτέλεσµα της εµφάνισης 

µιας συγχορδίας η οποία δεν ήταν αναµενόµενη, σύµφωνα µε την ιεραρχική ακολουθία στο 

τονικό µουσικό σύστηµα, µέσα σε µία ακολουθία πέντε ιεραρχικά συσχετιζόµενων 

συγχορδιών. Στην πρώτη µελέτη (Koelsch et al, 2003) έγινε σύγκριση των αποτελεσµάτων 

των ΑΠ∆ που εµφανίστηκαν σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών µε ανάλογα αποτελέσµατα σε 

ενήλικες. Παρατηρήθηκε ότι, όταν η µη αναµενόµενη συγχορδία τοποθετούνταν στο τέλος 

της ακολουθίας, τότε εµφανιζόταν παρόµοια διαφοροποίηση στα ΑΠ∆ που καταγράφονταν 

τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Όταν όµως η διαφορετική συγχορδία 

τοποθετούνταν στη µέση της ακολουθίας, στην τρίτη θέση, τότε, σε αντίθεση µε τους 

ενήλικες, στα παιδιά δεν εµφανιζόταν διαφοροποίηση στα παραγόµενα συστατικά των 

ΑΠ∆. Οι συγγραφείς ερµήνευσαν αυτά τα ευρήµατα ως ότι ακόµη και παιδιά ηλικίας 5 

ετών φαίνεται να επεξεργάζονται ένα µουσικό ερέθισµα σύµφωνα µε εδραιωµένες 

γνωστικές αναπαραστάσεις των σύνθετων κανονικοτήτων της τονικής µουσικής σύνταξης, 

αλλά αυτές οι αναπαραστάσεις είναι ακόµη σε κατάσταση διαµόρφωσης και έτσι δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί σίγουρα εάν η διαφοροποίηση στα συστατικά των ΑΠ∆ σε αυτές 

τις ηλικίες αντανακλά καθαρά γνωστικές διαδικασίες ή και αισθητηριακές. Αυτό όµως που 

είναι σηµαντικό είναι ότι συστατικά των ΑΠ∆ τα οποία σχετίζονται µε µία συντακτική 

επεξεργασία των µουσικών πληροφοριών είναι ήδη παρόντα σε νεότερη ηλικία από ότι τα 

αντίστοιχα που σχετίζονται µε τη συντακτική επεξεργασία των γλωσσικών ερεθισµάτων. Η 

παρατήρηση αυτή ενδυναµώνει την άποψη ότι, οντογενετικά, τα πρώτα βήµατα των βρεφών 

στο λόγο βασίζονται σε µουσικά στοιχεία του, όπως η προσωδία, και ότι η µουσική 

επικοινωνία στη πρώιµη παιδική ηλικία (όπως το τραγούδι από τον φροντιστή του βρέφους) 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση του λόγου και τη συναισθηµατική, γνωστική 

και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Trehub, 2003. Shenfield, Trehub & Nakata, 2003).  
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Το ίδιο πειραµατικό έργο επαναλήφθηκε σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, µε διάφορα 

επίπεδα µουσικής εκπαίδευσης, αυτή τη φορά χρησιµοποιώντας ως τεχνική µέτρησης 

µεταβολής της εγκεφαλικής δραστηριότητας την fMRI για τη διερεύνηση των εγκεφαλικών 

δοµών που υποστηρίζουν την επεξεργασία συντακτικά προσδοκούµενων συγχορδιών και 

µη (Koelsch et al, 2005). Σε αυτή την έρευνα πήραν µέρος, επίσης, ενήλικες µε µουσικές 

γνώσεις και χωρίς. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να κρίνουν εάν η ακολουθία των 

συγχορδιών ήταν στο τέλος της συντακτικά σωστή ή όχι.  

Στους ενήλικες, οι µη κανονικές συγχορδίες προκάλεσαν ενίσχυση της ενεργοποίησης 

στην κάτω µετωπιαία έλικα, τον κογχοµετωποκροταφικό φλοιό, την πρόσθια και οπίσθια 

περιοχή της άνω κροταφικής έλικας, την άνω κροταφική αύλακα και την υπερχείλιο έλικα. 

Στο δεξιό ηµισφαίριο η ενίσχυση της ενεργοποίησης ήταν παρόµοια στους ενήλικες και στα 

παιδιά. Στο αριστερό ηµισφαίριο ήταν µεγαλύτερη στους ενήλικες από ότι στα παιδιά σε 

προµετωπιαίες περιοχές, στην υπερχείλιο έλικα και στις κροταφικές περιοχές. Τόσο στους 

ενήλικες, όσο και στα παιδιά, η µουσική εκπαίδευση συσχετίστηκε µε αύξηση της 

ενεργοποίησης στη µετωπιαία καλύπτρα και το πρόσθιο µέρος της άνω κροταφικής έλικας.  

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι παραπάνω δοµές µπορούν να αποδοθούν σε τέσσερα 

διαφορετικά φλοιικά δίκτυα τα οποία εµπλέκονται σε διαφορετικές πλευρές γνωστικής 

επεξεργασίας των µουσικών ερεθισµάτων:  

(α) σε ένα δίκτυο το οποίο περιλαµβάνει τον κάτω πλαγιοµετωπιαίο φλοιό (µαζί µε 

την πρόσθια άνω κροταφική έλικα) και τον κάτω κοιλιοπλάγιο προκινητικό φλοιό, το οποίο 

εµπλέκεται στην επεξεργασία της µουσικής δοµής,  

(β) ένα δίκτυο αποτελούµενο από οπίσθιες κροταφικές περιοχές, το οποίο εµπλέκεται 

στην επεξεργασία του µουσικού νοήµατος,  

(γ) ένα δίκτυο αποτελούµενο από την υπερχείλιο έλικα και τον προµετωπιαίο φλοιό, 

το οποίο σχετίζεται µε τη λειτουργική µνήµη, και  
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(δ) ένα δίκτυο αποτελούµενο από το κογχοµετωποκροταφικό φλοιό και την πρόσθια 

νήσο, το οποίο πιθανόν εµπλέκεται σε συναισθηµατικές πλευρές της µουσικής 

επεξεργασίας.  

Η παρατήρηση ότι ενισχύθηκε η ενεργοποίηση σε παιδιά και ενήλικες χωρίς µουσική 

εκπαίδευση, ακόµη κι αν αυτή είναι σε µικρότερη ισχύ από ότι σε ενήλικες και παιδιά µε 

µουσική εκπαίδευση, υποστηρίζει τη θέση ότι οι άνθρωποι έχουν τη γενική ικανότητα, 

χωρίς προσπάθεια, να αποκτούν σύνθετη µουσική γνώση και να επεξεργάζονται τα µουσικά 

ερεθίσµατα γρήγορα και σωστά σύµφωνα µε αυτή τη γνώση (η άδηλη γνώση των µουσικών 

ικανοτήτων πιθανολογείται ότι αποκτιέται µέσω της καθηµερινής ακρόασης της µουσικής 

(Tillman, Bharycha & Bigand, 2000. Bigand & Poulin-Charonnat, 2006)). Αυτή η 

ικανότητα υπογραµµίζει το έµφυτο ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη µουσική και δίνει 

έµφαση στη βιολογική φύση της µουσικής. 

Η τρίτη έρευνα αφορούσε στη διερεύνηση νευροανατοµικών και νευροφυσιολογικών 

στοιχείων της επεξεργασίας των ρυθµικών και µελωδικών (φασµατικών) σχηµάτων σε 

παιδιά ηλικίας 5-7 ετών. Το έργο που ζητήθηκε από τα παιδιά ήταν να κρίνουν εάν δύο 

ρυθµικά ή δύο µελωδικά σχήµατα που τους παρουσιάζονταν ήταν ίδια ή όχι. Με αυτό τον 

τρόπο, έµµεσα ελέγχθηκε η ικανότητα επεξεργασίας ενός οργανωµένου µουσικού 

ερεθίσµατος. Χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της fMRI. Βρέθηκε ότι τα σχήµατα 

ενεργοποίησης που καταγράφηκαν στα παιδιά ηλικίας 5-7 ετών κατά την επεξεργασία της 

µελωδίας ήταν, σε γενικές γραµµές, παρόµοια µε αντίστοιχα ενηλίκων που παρατηρήθηκαν 

σε προηγούµενες µελέτες (Zatorre, Evans & Meyer, 1994. Samson, Ehrle & Baulac, 2001), 

όµως παρουσίαζαν κάποιες λεπτές διαφοροποιήσεις. Κατά την επεξεργασία των µελωδικών 

σχηµάτων καταγράφηκε µία πολύ µικρή ηµισφαιρική διαφοροποίηση, η οποία εντοπίστηκε 

στη δεξιά άνω κροταφική έλικα. Κατά την επεξεργασία όµως των ρυθµικών σχηµάτων δεν 

παρατηρήθηκε στα παιδιά της έρευνας ο ίδιος βαθµός διαφοροποίησης στην αύξηση της 
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ενεργοποίησης στο αριστερό ηµισφαίριο, όπως παρατηρήθηκε σε προηγούµενες µελέτες σε 

ενήλικες (Samson, Ehrle & Baulac, 2001). Τα αποτελέσµατα αυτά οδήγησαν τους 

συγγραφείς στο να διατυπώσουν την άποψη ότι η ηµισφαιρική εξειδίκευση για την 

επεξεργασία της µελωδίας και του ρυθµού πρέπει να αναπτύσσεται µε την ηλικία (Overy et 

al, 2004). Επιπλέον, προσφέρουν σηµαντικά νευροβιολογικά δεδοµένα για την ερµηνεία 

των αναπτυξιακών διαφορών που παρατηρούνται ανάµεσα σε παιδιά και ενήλικες, σε 

συµπεριφορικές µελέτες πάνω στην επεξεργασία των µουσικών πληροφοριών.  
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από την παραπάνω ανασκόπηση των θεωριών που έχουν εκφραστεί πάνω στις αρχές 

της λειτουργίας της αντιληπτικής οργάνωσης των µουσικών ερεθισµάτων κατά την ακρόαση, 

και από την ανασκόπηση των ευρηµάτων των αντίστοιχων συµπεριφορικών και 

νευροφυσιολογικών πειραµατικών µελετών, προσφέρονται σηµαντικά στοιχεία για το ότι η 

οργάνωση µιας αλληλουχίας ήχων σε µικρότερα τµήµατα είναι βασική λειτουργία του 

ανθρώπινου ακουστικού συστήµατος και είναι ήδη παρούσα από τη βρεφική ηλικία. 

Παρατηρήθηκε ότι για τη χρονική οργάνωση των µουσικών ήχων, το ακουστικό σύστηµα 

ακολουθεί κάποιους κανόνες οι οποίοι µπορεί να είναι διαισθητικής φύσεως, εποµένως κοινοί 

σε όλους τους ακροατές, ή να απορρέουν από τη µουσική εµπειρία και τις γνώσεις (άδηλες 

και έκδηλες) που έχει ένας ακροατής πάνω στους γενικότερους κανόνες οργάνωσης των 

φθόγγων µέσα σε ένα µουσικό ιδίωµα. Η ισχύς των κανόνων οργάνωσης που προτάθηκαν, 

στο πλαίσιο της ΓΘΤΜ, διερευνήθηκε πειραµατικά σε ενήλικες ακροατές και βρέθηκε ότι 

µπορούν να προβλέψουν, σε µεγάλο βαθµό, τον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζουν την 

οµαδοποιητική δοµή ενός τονικού µουσικού έργου οι έµπειροι ακροατές, όπως είναι οι 

ενήλικες µε τυπική, υψηλού επιπέδου, µουσική εκπαίδευση (µουσικοί). Επίσης, οι κανόνες 

αυτοί διαπιστώθηκε ότι µπορούν να προβλέψουν σε µικρότερο, όµως, βαθµό, και τον τρόπο 

κατασκευής της οµαδοποιητικής δοµής σε λιγότερο έµπειρους ακροατές, όπως οι ενήλικες 

χωρίς τυπική µουσική εκπαίδευση (µη µουσικοί). Όµως δεν υπάρχουν µελέτες που να 

διερευνούν συστηµατικά τη λειτουργία των κανόνων αυτών κατά την αναπτυξιακή πορεία 

του ανθρώπου. Παρόλ’αυτά, υπάρχουν συµπεριφορικές µελέτες οι οποίες δείχνουν ότι ο 

βαθµός λειτουργίας των γενικότερων κανόνων χρονικής οργάνωσης µιας ηχητικής/µουσικής 

αλληλουχίας επηρεάζεται από την ηλικία του ακροατή. Επιπλέον, προσφέρονται από 

νευροφυσιολογικές µελέτες σηµαντικές ενδείξεις για το ότι η διαφοροποίηση στο βαθµό 
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ενεργοποίησης συγκεκριµένων νευρωνικών συστηµάτων κατά την επεξεργασία 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων µιας αλληλουχίας µουσικών ερεθισµάτων, όπως η µελωδία, 

και ο ρυθµός, µεταβάλλεται προϊούσας της ηλικίας. Τέλος, σύµφωνα µε τον Gordon (2003α), 

ένα στάδιο της µουσικής ακουστικότητας κατά την ακρόαση είναι η λειτουργία της 

οργάνωσης των διαδοχικών φθόγγων σε επιµέρους ρυθµοµελωδικές ενότητες. Όµως, δεν 

υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα που να υποδεικνύουν µε ποιο τρόπο σχετίζεται ο βαθµός 

ακουστικότητας, δηλαδή το επίπεδο µουσικής δεκτικότητας, µε την ικανότητα κατασκευής 

της οµαδοποιητικής δοµής ενός µουσικού έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της ΓΘΤΜ.  

 

Αντικείµενο και σκοπός της έρευνας 

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι η µελέτη, σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, της 

λειτουργίας της οργάνωσης ενός µουσικού κοµµατιού σε µικρότερα τµήµατα, κατά την 

ακρόασή του. Σκοπός είναι η ανάδυση του βαθµού σύµφωνα µε τον οποίο τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας προσεγγίζουν ή αποκλίνουν από τις επιλογές κατάτµησης που θα ακολουθούσε ο 

έµπειρος, στο µουσικό ιδίωµα του συγκεκριµένου κοµµατιού, ακροατής κατά την ακρόασή 

του για να κατασκευάσει την οµαδοποιητική δοµή του µουσικού κοµµατιού, όπως αυτή 

ορίζεται από τη ΓΘΤΜ. Συγκρίνονται οι επιλογές σηµείων κατάτµησης των παιδιών µε 

αναφορές σηµείων οι οποίες ορίζουν όρια (σύνορα) τµηµάτων της οµαδοποιητικής δοµής του 

µουσικού κοµµατιού που παρουσιάστηκε, σύµφωνα µε την ανάλυσή του από προηγούµενη 

µελέτη (Τσούγκρας, 2003), και διαχωρίζονται σε αυτές που συµπίπτουν µε, και σε αυτές που 

αποκλίνουν από, τις επιλογές του ακροατή έµπειρου στο µουσικό ιδίωµα του συγκεκριµένου 

έργου. Τέλος, διερευνάται η συσχέτιση του βαθµού ακουστικότητας των παιδιών µε το βαθµό 

συµφωνίας των επιλογών τους µε τις προβλέψεις που απορρέουν από τη χρήση των κανόνων 

οργάνωσης που προτείνει η ΓΘΤΜ.   
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Επιµέρους στόχοι της έρευνας 

Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι τρεις. Ο πρώτος αφορά στη µελέτη της 

επίδρασης της ηλικίας των παιδιών που συµµετέχουν στην έρευνα µε τη συχνότητα επιλογής 

κατάτµησης του µουσικού ερεθίσµατος σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά. Ο δεύτερος 

στόχος αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης της εξοικείωσης των παιδιών µε το µουσικό 

έργο στις επιλογές τους σηµείων κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και που διαφοροποιούνται από αυτά. Τέλος, ο τρίτος στόχος αφορά 

στη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης ανάµεσα στο βαθµό µουσικής ακουστικότητας και 

στην οργάνωση της ακροώµενης µουσικής σύµφωνα µε τις προβλέψεις που απορρέουν από 

τη χρήση των κανόνων οργάνωσης που προτείνει η ΓΘΤΜ.   

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι παραπάνω στόχοι, σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα προηγούµενων µελετών πάνω στις 

αρχές της λειτουργίας της οργάνωσης των µουσικών ερεθισµάτων, οδήγησαν στη 

συγκρότηση των παρακάτω ερευνητικών υποθέσεων:  

Υπόθεση 1: Σχέση ηλικίας – συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης 

Επειδή παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις, σε συµπεριφορικό και σε νευροφυσιολογικό 

επίπεδο, ανάµεσα σε ακροατές παιδιά και ενήλικες, για τον τρόπο οργάνωσης και 

επεξεργασίας µιας αλληλουχίας µουσικών ερεθισµάτων, αναµένεται, στις επιδόσεις των 

συµµετεχόντων της παρούσας έρευνας, µε την πρόοδο της ηλικίας:  

(α) αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης, 

(β) αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, και  

(γ) µείωση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία  
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διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

 

Υπόθεση 2: Σχέση εξοικείωσης µε το µουσικό κοµµάτι – συχνότητας επιλογών 

σηµείων κατάτµησης 

Επειδή από προηγούµενες µελέτες παρατηρήθηκε ότι η εξοικείωση ενός ακροατή µε 

ένα µουσικό ιδίωµα οδηγεί στην εσωτερικοποίηση των κανόνων οργάνωσης που το διέπουν, 

αναµένεται στις επιδόσεις των συµµετεχόντων της έρευνας, µε κάθε επανάληψη της 

ακρόασης του µουσικού κοµµατιού: 

(α) αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης, 

(β) αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και  

(γ) µείωση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. 

 

Υπόθεση 3: Σχέση δείκτη µουσικής ακουστικότητας (βαθµολογία Τονικού και 

Ρυθµικού τεστ) µε τη συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης  

Επειδή, σύµφωνα µε τον Gordon (2003α), η λειτουργία της ακουστικότητας, κατά την 

ακρόαση ενός µουσικού έργου απαιτεί την οργάνωση της αλληλουχίας των ήχων, που το 

αποτελούν, σε επιµέρους ρυθµοµελωδικές ενότητες, αναµένεται ότι στις επιδόσεις των 

συµµετεχόντων της έρευνας θα βρεθεί:  

α) θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ, από τη 

συστοιχία δοκιµασιών Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας του Gordon (1979), 

και στις τιµές της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης, 

β) θετική συσχέτιση ανάµεσα στην υψηλή βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ από τη 

συστοιχία δοκιµασιών Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας του Gordon (1979), και 
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στις τιµές της συχνότητας επιλογής κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού έργου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, και 

γ) αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην υψηλή βαθµολογία στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ, 

από τη συστοιχία δοκιµασιών Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας του Gordon 

(1979), και στις τιµές της συχνότητας επιλογής κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται 

από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού έργου που 

παρουσιάζεται στους συµµετέχοντες. 

 

Μεταβλητές της έρευνας 

Ανεξάρτητες µεταβλητές 

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές της έρευνας είναι τρεις. Η ηλικία των συµµετεχόντων, ο αριθµός 

επανάληψης της ακρόασης του µουσικού έργου  και, στα παιδιά, η βαθµολογία στο Τονικό και το 

Ρυθµικό τεστ από τις Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας του  Gordon (1979), και, 

στους ενήλικες, η ύπαρξη ή όχι τυπικής µουσικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου.  

 

Εξαρτηµένες µεταβλητές 

Οι εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας είναι δύο. Η πρώτη είναι τα σηµεία που επέλεξαν 

οι συµµετέχοντες ως όρια µικρότερων ενοτήτων του µουσικού έργου που τους παρουσιάστηκε. 

Τα σηµεία αυτά κατηγοριοποιήθηκαν σε σηµεία-αναφοράς κατάτµησης του µουσικού 

κοµµατιού και χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: σε αυτά που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής του κοµµατιού και στα σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

αυτά. Η δεύτερη εξαρτηµένη µεταβλητή είναι τα σηµεία επιλογής κατάτµησης τα οποία 

επαναλήφθηκαν από τους συµµετέχοντες και στις τρεις ακροάσεις του µουσικού έργου. Τα 

σηµεία αυτά ονοµάζονται 3 επιβεβαιώσεις και χωρίστηκαν επίσης σε δύο οµάδες, ανάλογα µε 

το εάν συµπίπτουν ή όχι µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του κοµµατιού. 
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Πειραµατικά σχέδια της έρευνας 

Στην έρευνα υιοθετήθηκαν τα παρακάτω πειραµατικά σχέδια:  

α) το σχέδιο των ανεξάρτητων δειγµάτων (independent groups design), για τη 

διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές ηλικία και τυπική µουσική 

εκπαίδευση και τις εξαρτηµένες µεταβλητή σηµεία επιλογής κατάτµησης και σηµεία επιλογής 

κατάτµησης που επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις), και  

β) το ενδοοµαδικό σχέδιο µε επαναληπτικές µετρήσεις (within subjects design with 

repeated measures), για τη διερεύνηση, µέσα στην οµάδα, της σχέσης ανάµεσα στην 

ανεξάρτητη µεταβλητή επανάληψη της ακρόασης και τις εξαρτηµένες µεταβλητή σηµεία 

επιλογής κατάτµησης και σηµεία επιλογής κατάτµησης που επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις 

ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις). 

 

Σύνοψη - Η επιστηµονική προσφορά της παρούσας έρευνας 

Η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας έγκειται στα εξής:  

(α) για πρώτη φορά µελετάται συστηµατικά και συγκρίνονται οι αναπτυξιακές αλλαγές 

που παρατηρούνται στην κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής ενός µουσικού έργου σε 

ακροατές της συγκεκριµένης ηλικίας, 6-8 ετών,  

(β) για πρώτη φορά διεξάγεται πειραµατική µελέτη της κατασκευής της οµαδοποιητικής 

δοµής του κοµµατιού XXXVII από το έργο «44 Παιδικά Κοµµάτια για Πιάνο πάνω σε 

Ελληνικούς Σκοπούς» του Γιάννη Κωνσταντινίδη σε παιδιά και ενήλικες, και 

(γ) για πρώτη φορά διερευνάται η συσχέτιση του βαθµού ακουστικότητας µε την 

ικανότητα οργάνωσης ενός µουσικού έργου, κατά την ακρόασή του, σε παιδιά ηλικίας 6-8 

ετών. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Γενικό σχέδιο της έρευνας 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε η πιλοτική 

έρευνα για τη µέτρηση των βαθµών εσωτερικής (διχοτοµικής) αξιοπιστίας και αξιοπιστίας 

επανελέγχου του πειραµατικού εργαλείου και τη διερεύνηση του βαθµού αποδοχής του 

λογισµικού Musical Tests που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας (βλ. Παράρτηµα 

Ι: 166-177) από παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Στη δεύτερη φάση έγινε η κυρίως έρευνα.  

Η συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα έγινε µε την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

και του Τµήµατος Α΄ της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (αρ. απόφασης Φ15/1452/108846/Γ1/ 16-10-2007), µε τη 

γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεµόνων τους και µε τη δική τους συναίνεση.  

 

Πιλοτική έρευνα 

Η πιλοτική έρευνα µε συµµετέχοντες παιδιά ηλικίας 6-8 ετών διεξήχθη τον ∆εκέµβριο 

του 2007. Η πιλοτική έρευνα µε συµµετέχοντες ενήλικες διεξήχθη τον ∆εκέµβριο του 2008. 

 

Συµµετέχοντες 

Στην έρευνα πήραν µέρος 36 µαθητές και µαθήτριες ηλικίας 6-8 ετών από ένα σχολείο 

ηµιαστικής περιοχής και ένα σχολείο αστικής περιοχής (18 ανήκαν στο 1o ∆ηµοτικό Σχολείο 

Παραλίας Σταυρού και 18 στο 89o ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης) και 24 ενήλικες ηλικίας 

19-23 ετών (12 φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης και 

12 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας χωρίς τυπική µουσική 

εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέχτηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία από τους ενήλικες που 

συµµετείχαν στην τελική έρευνα (βλ Συµµετέχοντες: 54-56).  
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Η συµµετοχή των µαθητών έγινε έπειτα από κλήρωση από το σύνολο των αγοριών και 

από το σύνολο των κοριτσιών της κάθε τάξης. Χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε την 

τάξη στην οποία φοιτούσαν. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει µαθητές της Α΄ τάξης δηµοτικού 

(OA: n=12, 6 αγόρια και 6 κορίτσια, εύρος ηλικίας: 69-78 µηνών (5 ετών και 9 µηνών – 6 

ετών και 6 µηνών), Μ.Ο.=76,09 µηνών (6 ετών και 3 µηνών), Τ.Α.=3,26 µήνες), η δεύτερη 

οµάδα περιλαµβάνει µαθητές της Β΄ τάξης δηµοτικού (OB: n=12, 6 αγόρια και 6 κορίτσια, 

εύρος ηλικίας: 81-89 µηνών (6 ετών και 9 µηνών – 7 ετών και 5 µηνών), Μ.Ο.=86,65 µηνών 

(7 ετών και 2,5 µηνών), Τ.Α.=3,26 µήνες) και η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει µαθητές της Γ΄ 

τάξης δηµοτικού (ΟΓ: n=12, 6 αγόρια και 6 κορίτσια, εύρος ηλικίας: 93-100 µηνών (7 ετών 

και 9 µηνών – 8 ετών και 9 µηνών), Μ.Ο.=98,34 µηνών (8 ετών και 2,5 µηνών), Τ.Α.=3,18 

µήνες). Οι οµάδες των µαθητών ήταν εξισωµένες ως προς το φύλο, τη σχέση τους µε τη 

µουσική (κανένας µαθητής/µαθήτρια δεν συµµετείχε σε εξωσχολικές οργανωµένες µουσικές 

δραστηριότητες), τη σχολική τους επίδοση και το σχολείο που φοιτούσαν. 

 

∆ιαδικασία 

Οι µαθητές/µαθήτριες πληροφορήθηκαν από την ερευνήτρια ότι θα τους παρουσιαστεί 

ένα µουσικό παιχνίδι και ότι, στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί η γνώµη τους γι αυτό, για να 

γίνει το παιχνίδι ακόµη καλύτερο. Εποµένως, κλήθηκαν να απαντήσουν µε ειλικρίνεια στις 

ερωτήσεις της ερευνήτριας γιατί δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Στη συνέχεια, 

σε ήσυχη αίθουσα του σχολείου, την ώρα του ολοήµερου, παρουσιάστηκε ατοµικά σε κάθε 

µαθητή/µαθήτρια το λογισµικό Musical Tests και έγινε η πειραµατική δοκιµασία της 

κατάτµησης του µουσικού κοµµατιού (βλ. ∆οκιµασία της κατάτµησης: Musical Test: 59 και 

∆ιαδικασία: 60-61). Στο τέλος, οι µαθητές/µαθήτριες κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώµη τους, 

σε µία πενταβάθµια κλίµακα τύπου Likert, για τα παρακάτω τρία θέµατα: 
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α)  Μου άρεσε η µουσική που άκουσα: 5. πάρα πολύ, 4. πολύ, 3. έτσι κι έτσι, 2. λίγο, 1. 

καθόλου. 

β)  Ήταν εύκολο να βρω στη µουσική που άκουσα σηµεία στα οποία µπορούσα να την 

κόψω σε µικρότερα κοµµάτια: 5. πάρα πολύ, 4. πολύ, 3. έτσι κι έτσι, 2. λίγο, 1. 

καθόλου. 

γ)  Ήταν εύκολο να πατάω το πλήκτρο του υπολογιστή για να κόψω τη µουσική σε 

µικρότερα κοµµάτια: 5. πάρα πολύ, 4. πολύ, 3. έτσι κι έτσι, 2. λίγο, 1. καθόλου. 

 

Η διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας ήταν για τον κάθε συµµετέχοντα 20 λεπτά. 

Την επόµενη ηµέρα από την πρώτη τους εξέταση, οι συµµετέχοντες στην πιλοτική έρευνα 

κλήθηκαν να επαναλάβουν το πειραµατικό έργο ώστε να συλλεχθούν στοιχεία για τη 

µέτρηση του δείκτη αξιοπιστίας επανελέγχου του πειραµατικού εργαλείου. 

 

Αποτελέσµατα 

Εσωτερική αξιοπιστία και αξιοπιστία επανελέγχου του πειραµατικού εργαλείου 

Οι βαθµοί εσωτερικής (διχοτοµικής) αξιοπιστίας µετρήθηκαν µε τον δείκτη Cronbach a. 

Το αποτέλεσµα εσωτερικής αξιοπιστίας, για το σύνολο των συµµετεχόντων, ήταν εντός 

αποδεκτού εύρους (r=0,847). Αναλυτικότερα, ο δείκτης Cronbach a βρέθηκε ιδιαίτερα ψηλός 

για την ΟΜ (r=0,908) και εντός αποδεκτού εύρους για τις υπόλοιπες οµάδες (ΟΑ: r=0,766, 

ΟΒ: r=0,757, ΟΓ: r=0,869 και ΟΜΜ: r=0,865).  

Oι δείκτες αξιοπιστίας επανελέγχου µετρήθηκαν µε τη χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman r. Για το σύνολο των οµάδων, ο δείκτης αξιοπιστίας επανελέγχου 

βρέθηκε εντός αποδεκτού εύρους (r=0,746), όµως διακυµαίνεται σηµαντικά ανά πειραµατική 

οµάδα. Ο χαµηλότερος δείκτης βρέθηκε για την ΟΑ (r=0,633). Ακολουθεί ο δείκτης για την 

ΟΒ (r=0,641), ο δείκτης για την ΟΜΜ (r=0,769) και ο δείκτης για την ΟΓ (r=0,771). Τέλος, ο 

µεγαλύτερος δείκτης αξιοπιστίας επανελέγχου βρέθηκε για την ΟΜ (r=0,841).  
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Αποδοχή του πειραµατικού εργαλείου από τα παιδιά 

Οι βαθµοί που έδωσαν τα παιδιά για την υποκειµενική τους αίσθηση ευκολίας στη χρήση 

του πλήκτρου του υπολογιστή και στην εύρεση σηµείων που δηλώνουν ένα τέλος στη µουσική 

που άκουσαν, βρέθηκαν και στις τρεις οµάδες υψηλοί χωρίς στατιστικώς σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στις πειραµατικές οµάδες. Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία 

στην ερώτηση για το πόσο τους άρεσε το µουσικό κοµµάτι που άκουσαν. Τα παιδιά της ΟΓ 

(µέσης ηλικίας 8 ετών) έδωσαν µικρότερη βαθµολογία προτίµησης µε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά από τα παιδιά της ΟΑ (µέσης ηλικίας 6 ετών) (p=0,028). Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζονται περιγραφικά στοιχεία των απαντήσεων των παιδιών ανά πειραµατική οµάδα.  

 

Πίνακας 1 

Περιγραφικά και στατιστικά στοιχεία για το βαθµό αποδοχής και ευκολίας χρήσης, από τα παιδιά, 

του πειραµατικού εργαλείου της κατάτµησης  

 Μουσικό κοµµάτι Εύρεση σηµείων κατατµ. Πάτηµα πλήκτρου υπολογ. 

 ΟΑ ΟΒ ΟΓ ΟΑ ΟΒ ΟΓ ΟΑ ΟΒ ΟΓ 

n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Μ.Ο. 4,75 4,25 3,58 4,16 4,17 4,67 4,75 4,83 5 
Τ.Α. 0,453 0,867 1,379 0,834 0,835 0,652 0,622 0,389 0 
∆ιάµεσος 5 4,5 4 4 4 5 5 5 5 
Ε.Τ. 4 3 1 3 3 3 3 4 5 
Μ.Τ. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Μουσικό κοµµάτι: Συνολική σύγκριση: p=0,046*. ∆οκιµασία: Μη παραµετρική ανάλυση Kruskal-Wallis 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Mann-Whitney: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,198, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,028*, ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,266 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Ελέγχθηκε σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,05 

Ευκολία εύρεσης σηµείων κατάτµησης: p=0,334. ∆οκιµασία: Μη παραµετρική ανάλυση Kruskal-Wallis 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά. ∆εν ακολούθησε σύγκριση ανά δύο οµάδες 

Ευκολία χρήσης πλήκτρου υπολογιστή: p=0,367. ∆οκιµασία: Μη παραµετρική ανάλυση Kruskal-Wallis 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά. ∆εν ακολούθησε σύγκριση ανά δύο οµάδες 

 

Συµπεράσµατα 

Οι βαθµοί εσωτερικής (διχοτοµικής) αξιοπιστίας του πειραµατικού εργαλείου Musical 

Tests και της αξιοπιστίας επανελέγχου του πειραµατικού έργου βρίσκονται εντός αποδεκτού 
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εύρους σε όλες τις πειραµατικές οµάδες, µε υψηλότερη τιµή για τους ενήλικες της ΟΜ και 

χαµηλότερη τιµή για τα παιδιά της ΟΑ (παιδιά µέσης ηλικίας 6 ετών). Η διακύµανση στα 

αποτελέσµατα αυτά ήταν αναµενόµενη και πιθανώς εξηγείται από τυπικές αναπτυξιακές 

διαφορές ανάµεσα στις οµάδες λόγω της ηλικίας και στην οµάδα της ΟΜ από την επίδραση 

της συστηµατικής µουσικής εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά στην αποδοχή του πειραµατικού εργαλείου από τα παιδιά, το γεγονός ότι οι 

βαθµοί υποκειµενικής αίσθησης της ευκολίας χρήσης του πειραµατικού εργαλείου ήταν υψηλοί 

σε όλες τις ηλικιακές οµάδες των παιδιών ελαχιστοποιεί την πιθανότητα οι διαφοροποιήσεις στις 

επιδόσεις ανάµεσα στις ηλικιακές οµάδες να οφείλονται στη δυσκολία χρήσης του πειραµατικού 

εργαλείου. Το ότι οι συµµετέχοντες της ΟΓ σηµείωσαν µικρότερο βαθµό προτίµησης του 

µουσικού κοµµατιού που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα από τους συµµετέχοντες των οµάδων 

ΟΑ ήταν αναµενόµενο εύρηµα επειδή έχει παρατηρηθεί ότι µε την πρόοδο της ηλικίας 

παρατηρείται στα παιδιά αυξανόµενη προτίµηση για δηµοφιλή στυλ µουσικής, όπως είναι τα είδη 

και οι µουσικές που ακούγονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η οποία φτάνει στο 

αποκορύφωµά της στην προεφηβική και εφηβική ηλικία (Hargreaves, Comber & Colley, 1995). 

 

Κυρίως έρευνα 

Χρονοδιάγραµµα της έρευνας 

Η συλλογή των αποτελεσµάτων της κυρίως έρευνας έγινε στο χρονικό διάστηµα 

Οκτώβριος 2008 – ∆εκέµβριος 2008.  

 

Συµµετέχοντες 

Στην έρευνα πήραν µέρος συνολικά 122 µαθητές και µαθήτριες µέσης ηλικίας 6, 7 και 

8 ετών, οι οποίοι φοιτούσαν στην Α΄, στη Β΄ και στην Γ΄ τάξη του Ελληνικού ∆ηµοτικού 

σχολείου, και 50 ενήλικες (Ν=172). Αναλυτικότερα:  
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Οι µαθητές και οι µαθήτριες που πήραν µέρος στην έρευνα ήταν από δύο δηµοτικά 

σχολεία αστικής περιοχής (87ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και 89ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης) και ένα δηµοτικό σχολείο ηµιαστικής περιοχής (∆ηµοτικό Σχολείο Νέων 

Βρασνών). Από τους 122, οι 5 δεν ολοκλήρωσαν όλες τις δοκιµασίες της έρευνας και 12 

παρακολουθούσαν µαθήµατα µουσικής εκτός σχολείου, γι’ αυτό τα αποτελέσµατά τους δεν 

συµπεριελήφθηκαν στις τελικές αναλύσεις. Οι υπόλοιποι 105 µαθητές και µαθήτριες 

χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε την τάξη στην οποία φοιτούσαν. Η πρώτη οµάδα 

περιλαµβάνει µαθητές και µαθήτριες της Α΄ τάξης δηµοτικού [OA: n=35, 17 αγόρια και 18 

κορίτσια, εύρος ηλικίας: 71-82 µηνών (5 ετών και 11 µηνών – 6 ετών και 10 µηνών), 

Μ.Ο.=76,11 µηνών (6 ετών και 4 µηνών), Τ.Α.=3,54 µήνες], η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει 

µαθητές και µαθήτριες της Β΄ τάξης δηµοτικού [OB: n=35, 17 αγόρια και 18 κορίτσια, εύρος 

ηλικίας: 83-89 µηνών (6 ετών και 11 µηνών – 7 ετών και 10 µηνών), Μ.Ο.=87,48 µηνών (7 

ετών και 3,5 µηνών), Τ.Α.=3,35 µήνες] και η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει µαθητές και 

µαθήτριες της Γ΄ τάξης δηµοτικού [ΟΓ: n=35, 17 αγόρια και 18 κορίτσια, εύρος ηλικίας: 95-

101 µηνών (7 ετών και 11 µηνών – 8 ετών και 10 µηνών), Μ.Ο.=99,86 µηνών (8 ετών και 4 

µηνών), Τ.Α.=3,40 µήνες]. Οι οµάδες των µαθητών ήταν εξισωµένες ως προς το φύλο, τη 

σχέση τους µε τη µουσική (κανένας µαθητής/µαθήτρια δεν συµµετείχε σε εξωσχολικές 

οργανωµένες µουσικές δραστηριότητες), τη σχολική τους επίδοση και το σχολείο που 

φοιτούσαν. 

Οι ενήλικες που πήραν µέρος στην έρευνα ήταν φοιτητές και φοιτήτριες του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (n=50, 24 άντρες και 26 γυναίκες, εύρος ηλικίας: 19–23 έτη, 

Μ.Ο. ηλικίας: 21,06 έτη, Τ.Α.=1,24 έτη). Η επιλογή τους έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία, ανά 

οµάδα φύλου, από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που βρισκόντουσαν στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας τις µέρες που διεξαγόταν η έρευνα και δήλωσαν επιθυµία 

συµµετοχής σε αυτή. Χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Στην πρώτη οµάδα, η οποία 
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χαρακτηρίστηκε οµάδα των µη-µουσικών (ΟΜΜ), συµπεριελήφθηκαν φοιτητές/φοιτήτριες οι 

οποίοι/οποίες δεν είχαν λάβει συστηµατική µουσική εκπαίδευση, εκτός από τη γενική 

µουσική εκπαίδευση στα χρόνια της σχολικής τους ζωής (n=25, 12 άντρες και 13 γυναίκες, 

εύρος ηλικίας: 19–23 έτη, Μ.Ο. ηλικίας: 21,08 έτη, Τ.Α.=1,23 έτη). Στη δεύτερη, η οποία 

χαρακτηρίστηκε ως οµάδα των µουσικών (ΟΜ), συµπεριελήφθηκαν φοιτητές/φοιτήτριες του 

Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (n=25, 12 άντρες και 13 γυναίκες, εύρος ηλικίας: 

19–23 έτη, Μ.Ο. ηλικίας: 21,04 έτη, Τ.Α.=1,25 έτη), οι οποίοι/οποίες, µέχρι τη στιγµή της 

έρευνας, είχαν συµπληρώσει τα 3 βασικά έτη σπουδών Αρµονίας και είχαν τουλάχιστον 10 

συνεχή έτη συστηµατικής εκµάθησης ενός µουσικού οργάνου (εύρος ετών συστηµατικής 

εκµάθησης µουσικού οργάνου: 10–17 έτη, Μ.Ο. ετών σπουδών: 15,08 έτη, Τ.Α.=1,70 έτη). Οι 

οµάδες των ενηλίκων ήταν εξισωµένες ως προς το φύλο και το επίπεδο γενικής εκπαίδευσης.  

Κανένας από τους συµµετέχοντες στην έρευνα, µαθητής/µαθήτρια ή φοιτητής/ 

φοιτήτρια, δεν ανέφερε την ύπαρξη προβληµάτων σχετικά µε την οµαλή λειτουργία της 

ακοής του/της και δεν γνώριζε ή είχε ακούσει στο παρελθόν το µουσικό κοµµάτι που του/της 

παρουσιάστηκε στην έρευνα. 

 

Μουσικό ερέθισµα 

Ως µουσικό ερέθισµα επιλέχθηκε το κοµµάτι XXXVII από το έργο 44 Παιδικά Κοµµάτια 

για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς του συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη. Χρησιµοποιήθηκε 

η ηχογραφηµένη µορφή του κοµµατιού µε την ερµηνεία της ∆όµνας Ευνουχίδου στο πιάνο, 

από τον δίσκο ψηφιακής ακτίνας Yannis Constantinidis, The Piano Work (LYRA, 1995, CD 

0174/75). Το κοµµάτι έχει τη δοµή θέµατος µε παραλλαγές, όπως σηµειώνεται και από τον ίδιο 

τον συνθέτη (Tema con variazioni). Το θέµα εµφανίζεται στην αρχή ως µονοφωνική µελωδία 

οκτώ µέτρων, η οποία αποτελείται από δύο φράσεις των τεσσάρων µέτρων, και στη συνέχεια 

ακολουθούν έξι παραλλαγές του, οι οποίες έχουν όλες τη διάρκεια του θέµατος και 
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διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς την αρµονική τους επεξεργασία και τη συνοδεία τους. 

Το έργο τελειώνει µε µια coda µε επαναλήψεις της κεφαλής του θέµατος (βλ. Τσούγκρας, 

2003: 214-215). Το συγκεκριµένο κοµµάτι επιλέχθηκε γιατί βασίζεται σε παραδοσιακή 

ελληνική µελωδία, είναι σύντοµης διάρκειας (64 δευτερόλεπτα) και, όπως δηλώνει ο τίτλος της 

συλλογής στην οποία ανήκει, προορίζεται για παιδιά. Επιπλέον, υπάρχει ειδική µελέτη η οποία 

αναλύει το κοµµάτι µε τη χρήση της ΓΘΤΜ (Τσούγκρας, 2003: 214-220). 

 

∆οκιµασίες 

Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν τρεις. Οι δύο παρουσιάστηκαν 

µόνο στα παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα και ήταν τα δύο τεστ, Τονικό και Ρυθµικό, 

που περιλαµβάνει η συστοιχία µουσικών δοκιµασιών Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής 

Ακουστικότητας (Gordon, 1979. Η τρίτη δοκιµασία, η πειραµατική δοκιµασία της 

κατάτµησης, παρουσιάστηκε σε όλους τους συµµετέχοντες µε τη χρήση του λογισµικού 

Musical Tests (Νεοκλέους & Ττόφα, 2007. βλ. Παράρτηµα Ι:166-177). Στη συνέχεια 

ακολουθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δοκιµασιών. 

 

Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας 

Η συστοιχία µουσικών δοκιµασιών Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας 

(Primary Measures of Music Audiation) κατασκευάστηκε από τον Edwin E. Gordon και 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1979. Είναι σχεδιασµένη για τη µέτρηση της µουσικής 

δεκτικότητας παιδιών ηλικίας 5-8 ετών (τάξεις φοίτησης: Νηπιαγωγείο µέχρι Γ΄ ∆ηµοτικού). 

Ονοµάζεται, όµως, µετρήσεις µουσικής ακουστικότητας και όχι µετρήσεις µουσικής 

δεκτικότητας, επειδή στις παραπάνω ηλικίες η δεκτικότητα είναι µεταβαλλόµενη, κυµαίνεται 

δηλαδή συνέχεια, εξαιτίας της συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις έµφυτες ικανότητες 

του παιδιού και το περιβάλλον. 
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Αποτελείται από δύο τεστ, το Τονικό και το Ρυθµικό Τεστ, τα οποία αξιολογούν, 

αντίστοιχα, την τονική και ρυθµική ακουστικότητα του παιδιού. Κάθε τεστ περιλαµβάνει 40 

ερωτήσεις, µε τέσσερα παραδείγµατα εξάσκησης το Τονικό Τεστ, και δύο το Ρυθµικό Τεστ. 

Οι συµµετέχοντες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν να διαβάζουν κάποια γλώσσα ή µουσική 

σηµειογραφία προκειµένου να χρησιµοποιήσουν το φύλλο απαντήσεων για το κάθε τεστ. 

Απαντούν στα µουσικά ερεθίσµατα που τους παρουσιάζονται από ένα ηχητικό σύστηµα, 

σχηµατίζοντας κύκλους γύρω από συγκεκριµένες εικόνες στο φύλλο απαντήσεων. 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται δύο µουσικές φράσεις και ζητείται από τους συµµετέχοντες, εάν 

τους ακούγονται ίδιες, να σχηµατίσουν έναν κύκλο γύρω από δύο ίδια πρόσωπα και εάν τούς 

ακούγονται διαφορετικές να σχηµατίσουν έναν κύκλο γύρω από δύο διαφορετικά πρόσωπα.  

Όποιος συµµετέχει στις µουσικές δοκιµασίες λαµβάνει τρία σκορ (δείκτες): τον Τονικό 

δείκτη, το Ρυθµικό δείκτη και το Συνολικό δείκτη, ο οποίος προκύπτει από το άθροισµα των δύο 

προηγούµενων. Παρέχονται δύο τύποι από βαθµολογίες: α) πρωτογενείς βαθµολογίες και β) 

ποσοστιαίες κατατάξεις (εκατοστηµόρια). Ο λόγος παροχής των δύο αυτών τύπων βαθµολογιών 

είναι ότι οι πρωτογενείς βαθµολογίες αποτελούν την καταµέτρηση των ερωτήσεων που έχουν 

απαντηθεί σωστά σε ένα τεστ, ενώ οι ποσοστιαίες καταστάσεις είναι η µετατροπή των 

πρωτογενών βαθµολογιών σε τάξεις εκατοστηµορίου ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κάθε 

συµµετέχοντα στα τεστ µε τις επιδόσεις των υπολοίπων συµµετεχόντων.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η σταθµισµένη για τον ελληνικό πληθυσµό εκδοχή 

(Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2006). Όπως αναφέρουν οι παραπάνω ερευνητές που 

στάθµισαν το εργαλείο αυτό στον ελληνικό πληθυσµό, νόρµες εκατοστηµορίου παρέχονται για 

την Τονική και τη Ρυθµική βαθµολογία, αλλά όχι για τη Συνολική. Ο λόγος που δεν παρέχονται 

νόρµες για τη Συνολική βαθµολογία είναι ότι, στο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για την στάθµιση 

του εργαλείου στον ελληνικό πληθυσµό, βρέθηκε µεγάλη ανοµοιότητα αξιοπιστίας ανάµεσα στο 

Τονικό και το Ρυθµικό Τεστ. Οι συντελεστές αξιοπιστίας του Τονικού Τεστ, τόσο ο διχοτοµικός 
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όσο και ο συντελεστής επανελέγχου, βρέθηκαν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους συντελεστές 

αξιοπιστίας του Ρυθµικού Τεστ. Γι’ αυτό δεν παρέχονται ποσοστιαίες κατατάξεις για το Σύνολο 

της βαθµολογίας και σηµειώνεται από τους ερευνητές ότι τα αποτελέσµατα για το Ρυθµικό Τεστ 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µε κάποια επιφύλαξη. Γι αυτό το λόγο, στην παρούσα έρευνα, οι 

επιδόσεις των συµµετεχόντων µελετώνται ξεχωριστά για το Τονικό και το Ρυθµικό Τεστ.  

 

∆οκιµασία της κατάτµησης: Musical Tests 

Η δοκιµασία της κατάτµησης έγινε µε τη χρήση ειδικού λογισµικού το οποίο 

κατασκευάστηκε, έπειτα από τις οδηγίες της συγγραφέως και για τις πειραµατικές ανάγκες 

της παρούσας έρευνας, από φοιτητές του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας 

(Νεοκλέους & Ττόφα, 2007. βλ. Παράρτηµα Ι: 166-177). Το λογισµικό δίνει τη δυνατότητα 

παρουσίασης ενός ηχητικού ερεθίσµατος και καταγραφής, σε ειδικό αρχείο στον υπολογιστή, 

της χρονικής στιγµής που ο ακροατής αντιδρά στο ηχητικό ερέθισµα πατώντας το πλήκτρο 

space-bar του υπολογιστή. Η µέτρηση του χρόνου ξεκινά µε την αρχή της παρουσίασης του 

µουσικού ερεθίσµατος και οι χρονικές στιγµές στις οποίες οι ακροατές πατούν το πλήκτρο 

space-bar καταγράφονται, σε ειδικό αρχείο, µε προσέγγιση δευτερολέπτων και χιλιοστών του 

δευτερολέπτου. Οι συµµετέχοντες δεν χρειάζεται να γνωρίζουν να χειρίζονται υπολογιστή ή 

να έχουν µουσικές γνώσεις για να µπορούν να ανταποκριθούν στη δοκιµασία. Κάθονται 

άνετα µπροστά από την οθόνη και το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, ακούν το ηχητικό 

ερέθισµα από εξωτερικά ηχεία τα οποία βρίσκονται απέναντί τους, συµµετρικά αριστερά και 

δεξιά, και πατούν το πλήκτρο space-bar του υπολογιστή τη στιγµή που επιθυµούν να 

δηλώσουν µια αντίδραση στο ηχητικό ερέθισµα που τους παρουσιάζεται.  
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∆ιαδικασία 

Έπειτα από τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων και κηδεµόνων τους, οι µαθητές και οι 

µαθήτριες πήραν µέρος και στις τρεις δοκιµασίες που παρουσιάστηκαν. Οι δοκιµασίες του 

Τονικού και του Ρυθµικού τεστ έγιναν οµαδικά στην τάξη. Ακολουθήθηκαν οι 

µεταφρασµένες στα Ελληνικά οδηγίες του εγχειριδίου από τις Στοιχειώδεις Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας (Gordon 1979/2006: 41-59). Πρώτα έγινε το Τονικό τεστ και µετά 

από τρεις ηµέρες το Ρυθµικό τεστ. Κάθε τεστ διήρκησε µία (1) διδακτική ώρα του σχολικού 

προγράµµατος (45 λεπτά). Η τρίτη δοκιµασία, της κατάτµησης, έγινε ατοµικά, µε την 

ερευνήτρια, σε ήσυχη αίθουσα του σχολείου, την ώρα του ολοήµερου σχολικού 

προγράµµατος. Η πειραµατική δοκιµασία της κατάτµησης διήρκησε για τον κάθε 

συµµετέχοντα 10 λεπτά. Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να ακούσουν µε προσοχή το 

µουσικό κοµµάτι που τους παρουσιαζόταν και να πατήσουν, τη στιγµή της ακρόασης, το 

πλήκτρο space-bar µόλις αντιλαµβάνονταν ότι κάτι τελειώνει στη µουσική. Η ίδια διαδικασία 

επαναλήφθηκε άλλες δύο φορές κι έτσι για κάθε συµµετέχοντα καταγράφηκαν τρεις εκδοχές 

επιλογής ορίων τέλους µικρότερων τµηµάτων του µουσικού ερεθίσµατος ή κατάτµησης του 

µουσικού ερεθίσµατος σε µικρότερα τµήµατα (σύνολο τρεις ακροάσεις µε τρεις συγχρόνως 

κατατµήσεις). Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συµµετέχοντες ήταν τυποποιηµένες και 

διαβάστηκαν από την ερευνήτρια. ∆ιαφοροποιούνταν ανάµεσα σε αυτές που δόθηκαν στην 

οµάδα των παιδιών και στην οµάδα των ενηλίκων, ως προς την εξοικείωση των 

συµµετεχόντων µε την πειραµατική διαδικασία. Όµως, η ζητούµενη αντίδραση ήταν για 

όλους η ίδια, το πάτηµα του πλήκτρου space-bar µόλις αντιλαµβάνονταν ότι κάτι τελείωνε 

στη µουσική (βλ. Παράρτηµα Ι: 166-177). Τονίστηκε σε όλους τους συµµετέχοντες ότι 

ζητούµενο είναι η προσωπική τους εκτίµηση για την ύπαρξη σηµείων που ορίζουν ένα τέλος 

στη µουσική και ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Τα παιδιά που πήραν µέρος 

στην έρευνα εξοικειώθηκαν πρώτα µε το πάτηµα του πλήκτρου space-bar του υπολογιστή µέσω 
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µιας άσκησης που κράτησε 30 δευτερόλεπτα. Στην άσκηση παρουσιαζόταν σε ένα σηµείο της 

οθόνης µία εικόνα και έπρεπε να πατήσουν διακεκοµµένα το πλήκτρο space-bar για να 

µεταφέρουν την εικόνα σε ένα άλλο σηµείο της οθόνης.  

Και οι τρεις παραπάνω δοκιµασίες ολοκληρώθηκαν, σε διαφορετικές µέρες της 

εβδοµάδας, µέσα σε ένα µέγιστο χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων. Στο τέλος της τρίτης 

δοκιµασίας, τη δοκιµασία της κατάτµησης, µε µορφή ηµιδοµηµένης συνέντευξης, 

καταγράφηκαν στοιχεία για την ηµεροµηνία γέννησής των παιδιών, τις δραστηριότητες εκτός 

σχολείου και τη σχέση τους µε τη µουσική (όπως αν τους αρέσει να ακούν µουσική, ποιος 

είναι ο αγαπηµένος τους τραγουδιστής/τραγουδίστρια, αν κάποιος στο άµεσο οικογενειακό 

τους περιβάλλον παίζει µουσική ή είναι επαγγελµατίας µουσικός).  

Οι ενήλικες πήραν µέρος µόνο στην πειραµατική δοκιµασία της κατάτµησης. Οι 

συµµετέχοντες εξετάσθηκαν ατοµικά στην ειδικά ηχοµονωµένη αίθουσα ακροάσεων της 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ο συνολικός χρόνος της πειραµατικής 

διαδικασίας ήταν 10 λεπτά. Στο τέλος, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν µε µορφή ηµιδοµηµένης 

συνέντευξης για την ηλικία τους, τις µουσικές τους γνώσεις και τη γενικότερη σχέση τους µε 

την ακρόαση της µουσικής (όπως αν τους αρέσει να ακούν µουσική, τι είδος µουσικής ακούν, 

ποιες στιγµές, πόσο χρόνο αφιερώνουν στην ακρόαση της µουσικής κ.ά.). 

 

Τεχνολογική υποδοµή 

Για την αναπαραγωγή των ηχητικών παραδειγµάτων του Τονικού και Ρυθµικού Τεστ, από 

τις Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής ∆εκτικότητας, χρησιµοποιήθηκε στερεοφωνικό σύστηµα το 

οποίο τοποθετήθηκε µπροστά από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Η ένταση ρυθµίστηκε σε 

τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι διακριτή και ευχάριστη η ακρόαση των ηχητικών ερεθισµάτων από 

όλους τους συµµετέχοντες.  
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Η παρουσίαση του προγράµµατος Musical Tests έγινε από φορητό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µε κάρτα ήχου RealTek. Το µουσικό ερέθισµα ακουγόταν από εξωτερικά ηχεία, τα 

οποία βρισκόντουσαν αριστερά και δεξιά από την οθόνη του υπολογιστή, απέναντι από τον 

συµµετέχοντα στην έρευνα. Ζητήθηκε από τον κάθε συµµετέχων να ρυθµίσει την ένταση των 

ηχείων σε αποδεκτό, γι’ αυτόν, επίπεδο.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας ξεκινά µε την κατηγοριοποίηση που 

έγινε των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν από τους συµµετέχοντες. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή ήταν απαραίτητη ώστε να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς 

σηµείων κατάτµησης για όλους τους συµµετέχοντες. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων ανά ερευνητική υπόθεση.  

Σε κάθε ερευνητική υπόθεση, οι ποσοτικές µεταβλητές (αριθµός κατατµήσεων σε 

σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού 

κοµµατιού και αριθµός κατατµήσεων σε σηµεία που διαφοροποιούνται από τα παραπάνω) 

συνοψίστηκαν χρησιµοποιώντας µέσες τιµές µε τυπικές αποκλίσεις και διάµεσες τιµές µε 

εύρη (ελάχιστη τιµή, µέγιστη τιµή). 

Για τη γραφική παρουσίαση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν ακιδωτά διαγράµµατα 

και πολύγωνα συχνότητας. Στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων, οι µεταβολές των 

ποσοτικών µεταβλητών ανεξάρτητων δειγµάτων (σύγκριση οµάδων), όταν ακολουθούσαν 

κανονική κατανοµή, ελέγχθηκαν µε την παραµετρική δοκιµασία ανάλυση διακύµανσης 

(ANOVA) (Post Hoc Tests Bonferonni) και, όταν δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή, µε 

τη µη-παραµετρική δοκιµασία κατά Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) και ανά δύο µε τo 

στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U). Σ’ όλες τις στατιστικές αναλύσεις το επίπεδο 

σηµαντικότητας ορίστηκε στο 5% και αµφίπλευρο.  

Οι στατιστικές αναλύσεις εφαρµόστηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. 

(Statistical Package for the Social Science). 

 

 

 



 64 

Κατηγοριοποίηση των σηµείων κατάτµησης 

Τα χρονικά σηµεία που καταγράφηκαν από τους συµµετέχοντες, µέσω του πατήµατος 

του πλήκτρου του υπολογιστή, υποδηλώνουν το χρονικό σηµείο αντίδρασής τους σε µουσικά 

γεγονότα που άκουσαν κατά την ακρόαση του µουσικού κοµµατιού και επέλεξαν ως όρια 

µουσικών ενοτήτων. Η ανάλυση του χρόνου αντίδρασης σε ένα ερέθισµα είναι ιδιαίτερα 

σύνθετη διαδικασία και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν µε 

τη φύση του ερεθίσµατος αλλά και την ψυχολογική και γνωστική κατάσταση του ακροατή 

(Luce, 1986). Για την επεξεργασία των δεδοµένων από τους χρόνους αντίδρασης επιλέχτηκε 

η διαδικασία κατηγοριοποίησης των χρόνων αυτών σε χρονικά σηµεία αναφοράς ορίων του 

µουσικού κοµµατιού (σηµεία κατάτµησης), προσαρµόζοντας µεθοδολογία προηγούµενων 

ανάλογων ερευνών (π.χ. Francès, 1958. Deliège & El Ahmadi, 1990. Krumhansl, 1996. 

Deliège, 1998. Koniari, Predazzer & Mélen, 2001. Bruderer, McKinney & Kohlrausch, 2006).  

Η κατηγοριοποίηση έγινε σε τρία στάδια. Στο πρώτο, χρησιµοποιώντας το λογισµικό 

Audacity (1.2.6.) (http://audacity.sourceforge.net/) σηµειώθηκαν οι αντικειµενικοί χρόνοι 

εµφάνισης, από την αρχή του κοµµατιού, του τέλους της ατάκας όλων των φθόγγων οι 

οποίοι, σύµφωνα µε την οµαδοποιητική δοµή του κοµµατιού, αποτελούν την τελευταία νότα-

σύνορο της µικρότερης ενότητάς του. Καταγράφηκαν, έτσι, 16 χρονικά σηµεία στο κοµµάτι 

(µε προσέγγιση δευτερολέπτων και χιλιοστών του δευτερολέπτου). Στη συνέχεια, 

µελετήθηκαν οι χρόνοι που καταγράφηκαν από το πάτηµα του πλήκτρου από τον κάθε 

συµµετέχοντα. Χρόνοι οι οποίοι παρουσιάζονταν µε µια καθυστέρηση 100 msc–600 msc από 

το χρόνο παρουσίασης της τελευταίας νότας ορίου της οµαδοποιητικής δοµής θεωρήθηκαν 

ότι αφορούσαν το συγκεκριµένο όριο. Στο δεύτερο στάδιο, χρόνοι οι οποίοι δεν συνέπιπταν 

µε την παραπάνω κατηγοριοποίηση συγκεντρώθηκαν σε κοντινές χρονικές οµάδες (µε 

µέγιστη απόσταση 500 msc) και έφτιαξαν δικές τους, ανεξάρτητες, κατηγορίες οι οποίες 

ορίζονταν από το πρώτο χρονικό σηµείο της κάθε κατηγορίας.  



 65 

Στο τρίτο στάδιο οι κατηγορίες των χρόνων αντίδρασης των συµµετεχόντων, οι οποίες 

δεν συνέπιπταν µε σηµεία αναφοράς ορίου της οµαδοποιητικής δοµής εντοπίσθηκαν στη 

χρονική ανάλυση του κοµµατιού (χρησιµοποιώντας το λογισµικό Audacity (1.2.6.)), ώστε να 

σηµειωθεί το σηµείο στο µουσικό κοµµάτι το οποίο, πιθανόν, προκάλεσε την αντίδραση των 

ακροατών. Έτσι, εντοπίσθηκαν 22 σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Τέλος, όλα τα σηµεία αριθµήθηκαν µε σειρά παρουσίασής 

τους κατά την ακρόαση του κοµµατιού. Στην έρευνα καταγράφηκαν στο σύνολο κατατµήσεις 

σε 38 σηµεία αναφοράς, τα οποία παρουσιάζονται στην παρτιτούρα του κοµµατιού από το 

αντίστοιχο ενδεικτικό χρονικό σηµείο της ηχητικής εκδοχής που χρησιµοποιήθηκε και 

σηµειώνεται εάν ανήκουν σε αυτά που ορίζουν την οµαδοποιητική δοµή ή όχι (Σχήµα 2). 

Σε κάθε σηµείο, κάθε κατάτµηση που σηµειώθηκε πήρε τη βαθµολογία 1, και η 

βαθµολογία 0 σηµαίνει την απουσία κατάτµησης. Όταν ένα σηµείο κατάτµησης επιλέγεται 

από έναν συµµετέχοντα και στις τρεις φορές του πειραµατικού έργου (τρεις ακροάσεις/ 

κατατµήσεις) τότε πήρε τη βαθµολογία 1 στην κατηγορία 3 επιβεβαιώσεις.  
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Σχήµα 2: Κατηγοριοποίηση των σηµείων κατάτµησης που επιλέχτηκαν από τους συµµετέχοντες 

στην έρευνα σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(συνεχόµενες γραµµές) και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά (διακεκοµµένες γραµµές) 
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Σχήµα 2: (συνέχεια) 

 



 68

Υπόθεση 1: Σχέση ηλικίας και συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης 

 

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση εκφράστηκε ολοκληρωµένα ως εξής: Αναµένεται µε την 

πρόοδο της ηλικίας, και για όλες τις συνθήκες επιλογών κατάτµησης των συµµετεχόντων στην 

έρευνα, δηλαδή στο σύνολο των τριών ακροάσεων, κατά την 1η ακρόαση, κατά τη 2η ακρόαση, 

κατά την 3η ακρόαση και για τις επιλογές κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις 3 

ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις): 

1.α.  αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης, 

1.β.  αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και  

1.γ.  µείωση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

Για να εξεταστεί εάν υπάρχει επίδραση της ηλικίας στις επιλογές σηµείων κατάτµησης 

των ακροατών ακολουθήθηκε το πειραµατικό σχέδιο των ανεξάρτητων δειγµάτων (independent 

groups design). Συγκρίνονται οι επιδόσεις από τέσσερις πειραµατικές οµάδες: την ΟΑ: παιδιά 

ηλικίας 6 ετών, την ΟΒ: παιδιά ηλικίας 7 ετών, την ΟΓ: παιδιά ηλικίας 8 ετών και την οµάδα 

των ενηλίκων, η οποία χωρίστηκε στους ενήλικες µε τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜ) και 

στους ενήλικες χωρίς τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜΜ). Ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η 

ηλικία και εξαρτηµένη η ύπαρξη κατάτµησης ή όχι στα σηµεία που προέκυψαν από την 

κατηγοριοποίηση όλων των επιλογών κατάτµησης των συµµετεχόντων. 

Οι µεταβολές στους µέσους όρους των συχνοτήτων κατάτµησης, όταν ακολουθούσαν 

κανονική κατανοµή, ελέγχθηκαν µε την παραµετρική δοκιµασία ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

(Post Hoc Tests Bonferonni) και, όταν δεν ακολουθούσαν κανονική κατανοµή, µε τη µη-παραµετρική 

δοκιµασία κατά Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test) και ανά δύο µε τo στατιστικό κριτήριο Mann-

Whitney (U). Σ’ όλες τις στατιστικές αναλύσεις το επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε στο 5%. 
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Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά συνθήκη κατάτµησης και οµάδα: (α) για τις 

κατατµήσεις που επιλέχθηκαν στο σύνολο των ακροάσεων, (β) για τις κατατµήσεις που 

επιλέχθηκαν κατά την 1η ακρόαση, (γ) για τις κατατµήσεις που επιλέχθηκαν κατά τη 2η ακρόαση, 

(δ) για τις κατατµήσεις που επιλέχθηκαν κατά την 3η ακρόαση και (ε) για τις κατατµήσεις που 

επαναλήφθηκαν (επιβεβαιώθηκαν) και στις τρεις ακροάσεις (κατηγορία: 3 επιβεβαιώσεις).  

Σε κάθε ανάλυση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (α) στο σύνολο των επιλογών 

σηµείων κατάτµησης, (β) στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και (γ) στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά. 

 

Κατατµήσεις στο σύνολο των τριών ακροάσεων 

Στο σύνολο των συχνοτήτων κατάτµησης που επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 

παρατηρείται ότι οι συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν το µικρότερο µέσο όρο συχνότητας 

κατατµήσεων και οι συµµετέχοντες της ΟΜ το µεγαλύτερο µέσο όρο συχνότητας 

κατατµήσεων. Όµως δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας 

[F(4,150)=2,298, p=0,062] (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2 

Σύγκριση οµάδων στο σύνολο των ακροάσεων για το σύνολο των επιλογών κατάτµησης  

Σύνολο ακροάσεων: Σύνολο επιλογών κατάτµησης 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 770 969 922 568 709 
Μέσος όρος 22 27,69 26,34 22,72 28,36 
Τυπική απόκλιση 14,297 10,679 7,219 9,646 8,573 
∆ιάµεσος 18 26 25 21 24 
Ελάχιστη τιµή 3 10 14 6 15 
Μέγιστη τιµή 56 48 43 46 45 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=2,298, p=0,062. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA) 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση και γι αυτό δεν ακολούθησε σύγκριση 

ανάµεσα στις οµάδες. 
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Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από αυτά, 

παρατηρείται ότι το 56,96% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΑ, το 64,19% των 

επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΒ, το 69,41% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΓ, 

το 80,46% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΜΜ και το 94,92% των επιλογών των 

συµµετεχόντων της ΟΜ ανήκουν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 43,04%, το 35,81%, το 30,59%, το 19,54% και το 

5,08% των επιλογών κατάτµησης των παραπάνω οµάδων ανήκουν σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 3). 
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Σχήµα 3. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης 

της κάθε πειραµατικής οµάδας στο σύνολο των ακροάσεων (α) σε σηµεία που δεν 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και 

(β) σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογών σηµείων 

κατάτµησης (Σχήµα 4):  
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Σχήµα 4. Πορεία του µέσου όρου των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης, ανά 

πειραµατική οµάδα, στο σύνολο των ακροάσεων: (α) στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης 

(Σύνολο), (β) σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(Σύµπτωση) και (γ) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) 

 

Κατατµήσεις, στο σύνολο των ακροάσεων, σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [F(4,150)=16,286, p<0,001]. Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, το µικρότερο µέσο 

όρο συχνότητας κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής από τους συµµετέχοντες όλων των υπολοίπων οµάδων (ΟΑ έναντι 

ΟΒ: p=0,016, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,005, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,016 και ΟΑ έναντι ΟΜ: 

p<0,001). Οι συµµετέχοντες της ΟΜ σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, το 

µεγαλύτερο µέσο όρο συχνότητας κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής από τους συµµετέχοντες όλων των υπολοίπων 

οµάδων (ΟΜ έναντι ΟΑ: p<0,001, ΟΜ έναντι ΟΒ: p<0,001, ΟΜ έναντι ΟΓ: p<0,001 και ΟΜ 

έναντι ΟΜΜΜ: p<0,001). Οι συµµετέχοντες των ΟΒ, ΟΓ και ΟΜΜ παρουσίασαν µεταξύ 

τους ελάχιστες διαφοροποιήσεις στους µέσους όρους της συχνότητας κατατµήσεών τους, των 

οποίων οι συγκρίσεις δεν βρέθηκαν να είναι στατιστικώς σηµαντικές (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3  

Σύγκριση οµάδων, στο σύνολο των ακροάσεων, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Σύνολο ακροάσεων: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 438 622 640 457 673 
Μέσος όρος 12,51 17,77 18,29 18,28 26,92 
Τυπική απόκλιση 7,106 6,886 5,592 6,877 7,826 
∆ιάµεσος 12 20 18 17 24 
Ελάχιστη τιµή 3 6 8 6 15 
Μέγιστη τιµή 30 31 30 35 42 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=16,286, p<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA) 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Post Hoc Tests και τη διόρθωση κατά Bonferonni: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,016*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,016* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις, στο σύνολο των ακροάσεων, σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Η ανάλυση των επιδόσεων των συµµετεχόντων εµφάνισε στατιστικώς σηµαντική 

επίδραση της ηλικίας [x2(4)=56,746, p<0,001]. Παρατηρείται µε την πρόοδο της ηλικίας 

µείωση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, όµως, 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά υπάρχει µόνο στη σύγκριση των επιδόσεων της κάθε 

ηλικιακής οµάδας των παιδιών µε τις οµάδες των ενηλίκων και όχι µεταξύ τους. ∆ηλαδή, οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, το µεγαλύτερο µέσο 

όρο συχνότητας επιλογών κατάτµησης από τους συµµετέχοντες των οµάδων ΟΜΜ (p=0,004) 

και ΟΜ (p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες των οµάδων ΟΒ και ΟΓ (p>0,05). 

Οµοίως, οι µέσοι όροι συχνότητας επιλογών κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ και της 

ΟΓ ήταν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µεγαλύτεροι από τους µέσους όρους των 

συµµετεχόντων της ΟΜΜ (p<0,001 και p=0,001, αντίστοιχα) και από τους µέσους όρους των 
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συµµετεχόντων της ΟΜ (p<0,001 και στις δύο συγκρίσεις ανάµεσα στις οµάδες) αλλά όχι 

στη µεταξύ τους σύγκριση.  

Η οµάδα η οποία σηµείωσε, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες οµάδες, το µικρότερο µέσο όρο συχνότητας επιλογών κατατµήσεων σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, ήταν η ΟΜ (ΟΜ 

έναντι ΟΑ: p<0,001, ΟΜ έναντι ΟΒ: p<0,001, ΟΜ έναντι ΟΓ: p<0,001 και ΟΜ έναντι 

ΟΜΜ: p=0,001) (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4  

Σύγκριση οµάδων, στο σύνολο των ακροάσεων, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Σύνολο ακροάσεων: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 332 347 282 111 36 
Μέσος όρος 9,49 9,91 8,06 4,44 1,44 
Τυπική απόκλιση 7,815 5,403 4,007 3,453 2,256 
∆ιάµεσος 8 8 7 5 0 
Ελάχιστη τιµή 0 3 1 0 0 
Μέγιστη τιµή 31 25 18 11 7 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=56,746, p<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney Test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,406, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,841, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,004* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,128, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις κατά την 1η ακρόαση 

Στο σύνολο των συχνοτήτων κατάτµησης που σηµειώθηκαν κατά την 1η ακρόαση 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [F(4,150)=3,076, p=0,018]. 

Παρατηρείται ότι, οι συµµετέχοντες της ΟΑ είχαν το µικρότερο µέσο όρο συχνότητας 

κατατµήσεων από όλες τις υπόλοιπες οµάδες, αλλά βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µόνο στη σύγκριση µε το µέσο όρο συχνότητας κατατµήσεων των συµµετεχόντων της ΟΜ. 
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∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη σύγκριση ανάµεσα στις επιδόσεις των 

υπολοίπων οµάδων (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5  

Σύγκριση οµάδων, στο σύνολο των κατατµήσεων, κατά την 1η ακρόαση 

1η ακρόαση: Σύνολο επιλογών κατάτµησης 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 207 304 263 175 238 
Μέσος όρος 5,91 8,69 7,51 7,00 9,52 
Τυπική απόκλιση 6,007 4,227 3,600 3,841 3,630 
∆ιάµεσος 4 8 7 7 8 
Ελάχιστη τιµή 0 2 1 0 2 
Μέγιστη τιµή 21 20 14 16 15 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=3,076, p=0,018*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA) 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Post Hoc Tests και τη διόρθωση κατά Bonferonni: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,098, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,023* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1,000 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,859 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,462  

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

παρατηρείται ότι το 54,59% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΑ, το 64,47% των 

επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΒ, το 66,54% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΓ, 

το 76,57% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΜΜ και το 94,18% των επιλογών των 

συµµετεχόντων της ΟΜ ανήκουν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 45,41%, το 35,53%, το 33,46%, το 23,43% και το 

5,82% των επιλογών κατάτµησης των παραπάνω οµάδων ανήκουν σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 5). 
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Σχήµα 5. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης 

της κάθε πειραµατικής οµάδας κατά την 1η ακρόαση (α) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και (β) σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής σηµείων 

κατάτµησης (Σχήµα 6): 
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Σχήµα 6. Πορεία του µέσου όρου των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης, ανά 

πειραµατική οµάδα, κατά την 1η ακρόαση: (α) στο σύνολο των επιλογών (Σύνολο), (β) σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) και (γ) σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις, κατά την 1η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [F(4, 150)=15,334, p<0,001]. Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικά µικρότερο µέσο όρο 

συχνότητας της επιλογής σηµείων κατάτµησης από τους συµµετέχοντες της ΟΒ (p=0,006), 

της ΟΜΜ (p=0,045) και της ΟΜ (p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες της ΟΓ 

(p>0,05). Οι συµµετέχοντες της ΟΒ σηµείωσαν στατιστικώς σηµαντικά µικρότερο µέσο όρο 

συχνότητας της επιλογής σηµείων κατάτµησης από τους συµµετέχοντες µόνο της ΟΜ 

(p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες των ΟΓ και ΟΜΜ (p>0,05). Οι συµµετέχοντες 

της ΟΓ παρουσίασαν µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µικρότερο µέσο όρο συχνότητας 

επιλογής σηµείων κατάτµησης από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (p<0,001) αλλά όχι από τους 

συµµετέχοντες της ΟΜΜ (p>0,05). Οι συµµετέχοντες της ΟΜΜ σηµείωσαν µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά µικρότερο µέσο όρο συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης από τους 

συµµετέχοντες της ΟΜ (p<0,001) (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6  

Σύγκριση οµάδων, κατά την 1η ακρόαση, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

1η ακρόαση: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 113 196 175 134 224 
Μέσος όρος 3,23 5,60 5,00 5,36 8,96 
Τυπική απόκλιση 2,829 2,703 2,733 2,827 3,089 
∆ιάµεσος 2 6 4 5 8 
Ελάχιστη τιµή 0 1 1 0 2 
Μέγιστη τιµή 10 10 11 12 14 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=15,334, p<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA) 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Post Hoc Tests και τη διόρθωση κατά Bonferonni: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,006*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,096, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,045* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001*  

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Κατατµήσεις, κατά την 1η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=34,539, p<0,001]. 

Παρατηρείται ότι, οι συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

µεγαλύτερο µέσο όρο µόνο από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (p=0,001). Οι συµµετέχοντες 

της ΟΒ σηµείωσαν µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µεγαλύτερο µέσο όρο από τους 

συµµετέχοντες της ΟΜΜ (p=0,008) και της ΟΜ (p<0,001), όπως και οι συµµετέχοντες της 

ΟΓ (ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,022 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001). Τέλος, οι συµµετέχοντες της 

ΟΜΜ σηµείωσαν κι αυτοί µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, από 

τους συµµετέχοντες της ΟΜ (p=0,002) (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7  

Σύγκριση οµάδων, κατά την 1η ακρόαση, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

1η ακρόαση: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 94 108 88 41 14 
Μέσος όρος 2,69 3,09 2,51 1,64 0,56 
Τυπική απόκλιση 3,428 2,393 1,442 1,440 1,044 
∆ιάµεσος 2 2 2 2 0 
Ελάχιστη τιµή 0 1 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 13 13 6 5 4 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=34,539, p<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τo στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney Test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,062, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,190, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,571 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,602, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,008* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,022* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,002* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Κατατµήσεις κατά τη 2η ακρόαση 

Στο σύνολο των συχνοτήτων των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν κατά τη 2η 

ακρόαση δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=7,939, p=0,094] 

(Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8  

Σύγκριση οµάδων στο σύνολο των κατατµήσεων κατά τη 2η ακρόαση 

2η ακρόαση: Σύνολο κατατµήσεων 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 273 311 313 185 231 
Μέσος όρος 7,80 8,89 8,94 7,40 9,24 
Τυπική απόκλιση 5,178 3,968 2,601 3,329 2,990 
∆ιάµεσος 8 9 7 8 8 
Ελάχιστη τιµή 1 3 4 2 5 
Μέγιστη τιµή 20 20 15 15 15 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=7,939, p=0,094. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση και γι αυτό δεν ακολούθησε σύγκριση 

ανάµεσα στις οµάδες. 

 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

παρατηρείται ότι το 57,14% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΑ, το 65,59% των 

επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΒ, το 68,37% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΓ, 

το 82,70% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΜΜ και το 95,24% των επιλογών των 

συµµετεχόντων της ΟΜ ανήκουν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 42,86%, το 34,41%, το 31,63%, το 17,30% και το 

4,76% των επιλογών κατάτµησης των παραπάνω οµάδων ανήκουν σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 7). 
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Σχήµα 7. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων των επιλογών σηµείων 

κατάτµησης της κάθε πειραµατικής οµάδας κατά τη 2η ακρόαση (α) σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και (β) 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων των επιλογών σηµείων 

κατάτµησης (Σχήµα 8): 
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Σχήµα 8. Πορεία του µέσου όρου των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης, ανά 

πειραµατική οµάδα, κατά τη 2η ακρόαση: (α) στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης (Σύνολο), 

(β) σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(Σύµπτωση) και (γ) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις, κατά τη 2η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [F(4,150)=10,310, p=<0,001]. 

Οι συµµετέχοντες της ΟΑ παρουσίασαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο 

όρο συχνότητας των επιλογών σηµείων κατάτµησης µόνο από τους συµµετέχοντες της ΟΜ 

(p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες των υπολοίπων οµάδων. Το ίδιο παρατηρήθηκε 

και για τους συµµετέχοντες της ΟΒ (ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001), της ΟΓ (ΟΓ έναντι ΟΜ: 

p=0,001) και της ΟΜΜ (ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,004) (Πίνακας 9).  

 

Πίνακας 9 

Σύγκριση οµάδων, κατά τη 2η ακρόαση, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

2η ακρόαση: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 156 204 214 153 220 
Μέσος όρος 4,46 5,83 6,11 6,12 8,80 
Τυπική απόκλιση 2,873 2,843 1,843 2,603 2,754 
∆ιάµεσος 4 6 6 5 8 
Ελάχιστη τιµή 1 1 3 2 5 
Μέγιστη τιµή 10 11 9 12 14 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=10,310, p=<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Post Hoc Tests και τη διόρθωση κατά Bonferonni: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,290, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,086, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,158 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001*,  

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,004* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις, κατά τη 2η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία δεν συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής:  

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=50,379, p=<0,001]. Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική 
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διαφορά, από τις δύο οµάδες των ενηλίκων (ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001 και ΟΑ έναντι ΟΜ: 

p<0,001), αλλά όχι από τις ΟΒ και ΟΓ. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για την επίδοση των 

συµµετεχόντων της ΟΒ (ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,008 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001) και της ΟΓ 

(ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001). Τέλος, οι συµµετέχοντες της ΟΜΜ 

σηµείωσαν, επίσης, µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά από τους 

συµµετέχοντες της ΟΜ (p=0,003) (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10  

Σύγκριση οµάδων, κατά τη 2η ακρόαση, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

2η ακρόαση: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 117 107 99 32 11 
Μέσος όρος 3,34 3,06 2,83 1,28 0,44 
Τυπική απόκλιση 2,900 2,235 1,790 1,137 0,712 
∆ιάµεσος 2 3 2 1 0 
Ελάχιστη τιµή 0 1 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 12 12 7 4 2 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=50,379, p=<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,948, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,752, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,801, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,003* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις κατά την 3η ακρόαση 

Στο σύνολο των συχνοτήτων κατάτµησης που επιλέχθηκαν κατά την 3η ακρόαση δεν 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=7,967, p=0,093] (Πίνακας 11). 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

παρατηρείται ότι το 57,88% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΑ, το 62,92% των 

επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΒ, το 72,54% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΓ, 
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το 81,73% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΜΜ και το 95,42% των επιλογών των 

συµµετεχόντων της ΟΜ ανήκουν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 42,12%, το 37,08%, το 27,46%, το 18,27% και το 

4,58% των επιλογών κατάτµησης των παραπάνω οµάδων ανήκουν σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 9). 

 

Πίνακας 11  

Σύγκριση οµάδων στο σύνολο των κατατµήσεων κατά την 3η ακρόαση 

3η ακρόαση: Σύνολο επιλογών των σηµείων κατάτµησης 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 292 356 346 208 240 
Μέσος όρος 8,34 10,17 9,89 8,32 9,60 
Τυπική απόκλιση 4,537 3,535 2,494 3,145 3,055 
∆ιάµεσος 8 9 10 8 8 
Ελάχιστη τιµή 1 4 4 3 6 
Μέγιστη τιµή 18 18 14 15 15 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=7,967, p=0,093. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση και γι αυτό δεν ακολούθησε σύγκριση ανά 

δύο οµάδες. 
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Σχήµα 9. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων των επιλογών σηµείων 

κατάτµησης της κάθε πειραµατικής οµάδας κατά την 3η ακρόαση (α) σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και (β) 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) 
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Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων των επιλογών σηµείων 

κατάτµησης (Σχήµα 10): 
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Σχήµα 10. Πορεία του µέσου όρου των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης, ανά 

πειραµατική οµάδα, κατά την 3η ακρόαση: (α) στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης (Σύνολο), 

(β) σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(Σύµπτωση) και (γ) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) 

 

Κατατµήσεις, κατά την 3η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [F(4,150)=12,457, p<0,001). Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο όρο 

συχνότητας των επιλογών σηµείων κατάτµησης από τους συµµετέχοντες της ΟΓ (p=0,01), 

της ΟΜΜ (p=0,020) και της ΟΜ (p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες της ΟΒ. Οι 

συµµετέχοντες των υπολοίπων οµάδων, ΟΒ, ΟΓ και ΟΜΜ, σηµείωσαν, µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο όρο συχνότητας των επιλογών σηµείων κατάτµησης 

µόνο από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001, ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,018 και 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,006) αλλά όχι στη µεταξύ τους σύγκριση (Πίνακας 12). 
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Πίνακας 12  

Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση για τις επιλογές κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

3η ακρόαση: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 169 224 251 170 229 
Μέσος όρος 4,83 6,40 7,17 6,80 9,16 
Τυπική απόκλιση 2,561 2,075 2,149 2,309 2,911 
∆ιάµεσος 5 6 7 6 8 
Ελάχιστη τιµή 1 3 3 3 4 
Μέγιστη τιµή 11 11 11 12 14 

Συνολική σύγκριση: F(4,150)=12,457, p<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης ανεξάρτητων δειγµάτων (ANOVA). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Post Hoc Tests και τη διόρθωση κατά Bonferonni: 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,067, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,020* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1,000, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,018* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,006* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις, κατά την 3η ακρόαση, σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Bρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=57,645, p<0,001). Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο των επιλογών σηµείων κατάτµησης, 

µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, από τις οµάδες των ενηλίκων (ΟΑ έναντι ΟΜΜ: 

p=0,001 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001), αλλά όχι από τους συµµετέχοντες των οµάδων ΟΒ και 

ΟΓ. Οι συµµετέχοντες της ΟΒ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά, από τους συµµετέχοντες των οµάδων ΟΓ (p=0,024), ΟΜΜ (p<0,001) και ΟΜ 

(p<0,001). Οι συµµετέχοντες της ΟΓ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά, από τους συµµετέχοντες των ΟΜΜ (p=0,005) και ΟΜ (p<0,001). Τέλος, 

οι συµµετέχοντες της ΟΜΜ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά, από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (p=0,002) (Πίνακας 13). 
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Πίνακας 13  

Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση για τις επιλογές κατάτµησης που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

3η ακρόαση: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 123 132 95 39 11 
Μέσος όρος 3,51 3,77 2,71 1,56 0,44 
Τυπική απόκλιση 2,39 2,07 1,62 1,45 0,71 
∆ιάµεσος 3 3 2 1 0 
Ελάχιστη τιµή 0 1 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 8 9 7 5 2 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=57,645, p<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση δύο οµάδων µεταξύ τους µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,726, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,147, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,024*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,005* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,002*  

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις) 

Στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης που επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=38,712, p<0,001]. Oι 

συµµετέχοντες της οµάδας ΟΑ σηµείωσαν το µικρότερο µέσο όρο συχνότητας επιβεβαίωσης 

των επιλογών τους από τους συµµετέχοντες όλων των υπολοίπων οµάδων, µε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά (ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,006, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,002, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: 

p=0,009 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001). Οι συµµετέχοντες της ΟΒ, της ΟΓ και της ΟΜΜ 

σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο όρο συχνότητας 

επιβεβαίωσης των επιλογών τους µόνο από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (ΟΒ έναντι ΟΜ: 

p<0,001, ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001 και ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001) αλλά όχι στη µεταξύ τους 

σύγκριση (Πίνακας 14).  
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Πίνακας 14  

Σύγκριση οµάδων στο σύνολο των κατατµήσεων, που επιβεβαιώθηκαν και στις 3 ακροάσεις  

3 επιβεβαιώσεις: Σύνολο επιλογών σηµείων κατάτµησης 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 99 152 140 110 200 
Μέσος όρος 2,83 4,34 4,00 4,40 8,00 
Τυπική απόκλιση 3,034 2,859 2,015 3,069 3,354 
∆ιάµεσος 2 4 4 4 8 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 0 1 
Μέγιστη τιµή 14 11 8 14 15 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=38,712, p<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,006*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,002*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,009* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,868, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1,000 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,909 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*,   

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001*  

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

παρατηρείται ότι το 62,63% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΑ, το 73,68% των 

επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΒ, το 79,29% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΓ, 

το 87,27% των επιλογών των συµµετεχόντων της ΟΜΜ και το 96% των επιλογών των 

συµµετεχόντων της ΟΜ ανήκουν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 37,37%, το 26,32%, το 20,71%, το 12,73% και το 

4% των επιλογών κατάτµησης των παραπάνω οµάδων ανήκουν σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 11). 
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Σχήµα 11. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%), ανά πειραµατική οµάδα, των συχνοτήτων των 

επιλογών σηµείων κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις (α) σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και (β) 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων των επιλογών σηµείων 

κατάτµησης (Σχήµα 12): 
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Σχήµα 12. Πορεία του µέσου όρου των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης, ανά 

πειραµατική οµάδα, στην κατηγορία των επιλογών σηµείων κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και 

στις τρεις ακροάσεις: (α) στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης (Σύνολο), (β) σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σύµπτωση) και (γ) σε σηµεία 

που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις οι οποίες επαναλήφθηκαν και στις ακροάσεις σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=54,034, p<0,001]. Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο όρο 

συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης από τους συµµετέχοντες όλων των υπόλοιπων 

οµάδων (ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,002, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001 και 

ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001). Οι συµµετέχοντες της ΟΒ, της ΟΓ και της ΟΜΜ παρουσίασαν, µε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µικρότερο µέσο όρο συχνότητας επιλογών σηµείων 

κατάτµησης µόνο από τους συµµετέχοντες της ΟΜ (ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001, ΟΓ έναντι ΟΜ: 

p<0,001 και ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001) αλλά δεν παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά στις µεταξύ τους συγκρίσεις (Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15  

Σύγκριση οµάδων, στις 3 επιβεβαιώσεις, για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  
 

3 επιβεβαιώσεις: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 62 112 111 96 192 
Μέσος όρος 1,77 3,2 3,17 3,84 7,68 
Τυπική απόκλιση 1,864 2,247 1,871 2,444 3,211 
∆ιάµεσος 1 3 3 4 8 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 0 1 
Μέγιστη τιµή 9 9 8 11 14 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=54,034, p<0,001*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,002*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,900, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,296 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,294 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*,  

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 



 89

Κατατµήσεις που επαναλήφθηκαν στις τρεις ακροάσεις σε σηµεία τα οποία δεν 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ηλικίας [x2(4)=14,874, p=0,005]. Οι 

συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά, µόνο από την ΟΜ (p=0,016). Οι συµµετέχοντες της ΟΒ σηµείωσαν µεγαλύτερο 

µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, από τους συµµετέχοντες των οµάδων των 

ενηλίκων (ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,012, ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001). Οι συµµετέχοντες της ΟΓ 

παρουσίασαν µεγαλύτερο µέσο όρο, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µόνο από την ΟΜ 

(p<0,001). Τέλος, δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη σύγκριση ανάµεσα στην 

ΟΜΜ και την ΟΜ (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16  

Σύγκριση οµάδων, στις 3 επιβεβαιώσεις, για τις επιλογές σηµείων κατάτµησης σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  
 

3 επιβεβαιώσεις: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
n 35 35 35 25 25 
Σύνολο 37 40 29 14 8 
Μέσος όρος 1,06 1,14 0,83 0,56 0,32 
Τυπική απόκλιση 1,454 1,004 1,014 0,768 0,557 
∆ιάµεσος 1 1 1 0 0 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 6 4 4 3 2 

Συνολική σύγκριση: x2(4)=14,874, p=0,005*. ∆οκιµασία: µη παραµετρική Kruskal-Wallis (Kruskal-Wallis test). 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες µε το στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney (U) (Mann-Whitney test): 

ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,234, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,714, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,201 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,016* 

ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,108, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,012* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 

ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,326 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,030*,  

ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,232 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Σύνοψη αποτελεσµάτων των αναλύσεων για την 1η ερευνητική υπόθεση 

Παρουσιάζεται σύνοψη των αποτελεσµάτων ανά κατηγορία επιλογών σηµείων 

κατάτµησης και στο τέλος γενικό συµπέρασµα της επίδρασης της ηλικίας στην επιλογή 

σηµείων κατάτµησης στις διάφορες συνθήκες ακρόασης. 

 

Επίδραση της ηλικίας στη συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης στο σύνολο 

των κατατµήσεων 

Στο σύνολο των κατατµήσεων που σηµειώθηκαν από τους συµµετέχοντες των 

πειραµατικών οµάδων, αν και παρατηρείται µια γενική τάση στους συµµετέχοντες της ΟΑ να 

σηµειώνουν µικρότερη συχνότητα κατατµήσεων από τις υπόλοιπες οµάδες, µόνο κατά την 1η 

ακρόαση και µόνο σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες της ΟΜ παρουσίασαν στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά. Στη συνθήκη των 3 επιβεβαιώσεων, δηλαδή στη συχνότητα των 

επιλογών κατάτµησης οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τους συµµετέχοντες και στις τρεις 

ακροάσεις, µόνο στη σύγκριση των επιδόσεων των συµµετεχόντων της ΟΑ µε όλες τις 

υπόλοιπες οµάδες βρέθηκε επίδραση της ηλικίας. Σε αυτή την κατηγορία, επίδραση της 

ηλικίας βρέθηκε επίσης στη σύγκριση ανάµεσα στους συµµετέχοντες της ΟΓ µε τις οµάδες 

των ενηλίκων, αλλά όχι στις επιδόσεις των συµµετεχόντων της ΟΒ στη σύγκριση µε την ΟΓ 

και µε τις οµάδες των ενηλίκων.  

 

Επίδραση της ηλικίας στη συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης σε σηµεία τα 

οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Βρέθηκε επίδραση της ηλικίας στη συχνότητα των επιλογών κατάτµησης της ΟΑ µε τις 

υπόλοιπες οµάδες. Οι συµµετέχοντες της ΟΑ σηµείωσαν, στο σύνολο των ακροάσεων, κατά 

την 1η ακρόαση και στη συνθήκη των τριών επιβεβαιώσεων µικρότερη συχνότητα επιλογών 

κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 
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δοµής. Μικρότερος µέσος όρος συχνότητας σηµειώθηκε και κατά τη 2η ακρόαση και κατά 

την 3η ακρόαση αλλά υπάρχει οριακή στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Οι συµµετέχοντες 

της ΟΒ, ΟΓ και ΟΜΜ σηµείωσαν παρόµοια επίδοση.  

 

Επίδραση της ηλικίας στη συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης σε σηµεία τα 

οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Παρατηρείται µε την πρόοδο της ηλικίας η γενική τάση να µειώνουν οι συµµετέχοντες 

τη συχνότητα επιλογών τους σηµείων κατάτµησης σε σηµεία τα οποία δεν συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, αλλά αυτή η τάση επιβεβαιώθηκε, µε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µόνο ανάµεσα στις οµάδες των παιδιών µε τις οµάδες των 

ενηλίκων, και ανάµεσα στις οµάδες ΟΒ και ΟΓ κατά την 3η ακρόαση του µουσικού 

κοµµατιού. 

 

Τελική σύνοψη 

∆εν επιβεβαιώθηκε το πρώτο µέρος της υπόθεσης 1, ότι µε την πρόοδο της ηλικίας θα 

παρατηρηθεί αύξηση στη συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης. Όσον αφορά στο 

δεύτερο µέρος της υπόθεσης 1, ότι µε την πρόοδο της ηλικίας αυξάνεται η συχνότητα των 

επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής, παρατηρείται στις επιδόσεις των συµµετεχόντων µία τέτοια γενική 

τάση, η οποία, όµως, επιβεβαιώθηκε, µε στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µόνο στη σύγκριση 

των επιδόσεων των συµµετεχόντων της ΟΑ µε τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες και στη 

σύγκριση των επιδόσεων των συµµετεχόντων της ΟΒ και της ΟΓ µε τις επιδόσεις των 

ενηλίκων. Τέλος, όσον αφορά στο τρίτο µέρος της υπόθεσης 1, ότι µε την πρόοδο της ηλικίας 

µειώνεται η συχνότητα των επιλογών κατάτµηση σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, παρατηρείται, επίσης, µία τέτοια γενική 
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τάση στις επιδόσεις των συµµετεχόντων της κάθε ηλικιακής οµάδας αλλά επιβεβαιώνεται, µε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά, µόνο στη σύγκριση ανάµεσα στις επιδόσεις των 

συµµετεχόντων της ΟΑ, της ΟΒ και της ΟΓ µε τις οµάδες των ενηλίκων και στη σύγκριση 

της ΟΒ µε τις επιδόσεις της ΟΓ και µε τις επιδόσεις των οµάδων των ενηλίκων κατά την 3η 

ακρόαση.  

Εποµένως, παρατηρείται ότι, στις ηλικίες 6-8 ετών, η ηλικία έχει επίδραση στην 

επιλογή κατάτµησης σε σηµεία τα οποία ανήκουν ή όχι σε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής µε τον παρακάτω τρόπο: από την ηλικία των 7 ετών αρχίζει να 

αυξάνει η συχνότητα επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα οποία ανήκουν σε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, αλλά από την ηλικία των 8 ετών µειώνεται η συχνότητα 

επιλογής σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. Η παρατήρηση αυτή πιθανόν να σηµαίνει ότι από την ηλικία των 8 

ετών τα παιδιά είναι πιο σταθερά στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία ανήκουν σε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Η υπόθεση αυτή συνάδει µε εύρηµα 

προηγούµενης µελέτης (Imberty, 1969), για το ότι τα παιδιά στην ηλικία των 8 ετών 

αντιλαµβάνονται ξεχωρίζουν ως ολοκληρωµένες τις αρµονικές πτώσεις στην τονική και τη 

δεσπόζουσα, οι οποίες ορίζουν σηµεία κατάτµησης για τη δηµιουργία της οµαδοποιητικής 

δοµής σε ένα τονικό µουσικό κοµµάτι.  
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Υπόθεση 2: Σχέση αριθµού ακροάσεων και συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση εκφράστηκε αναλυτικά ως εξής: Αναµένεται, σε κάθε 

πειραµατική οµάδα, µε την αύξηση του αριθµού των ακροάσεων: 

2.α.  αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης, 

2.β.  αύξηση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  και  

2.γ.  µείωση του µέσου όρου συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

Για να διερευνηθεί εάν υπάρχει επίδραση µέσα στην κάθε πειραµατική οµάδα ανάµεσα 

στην ανεξάρτητη µεταβλητή επανάληψη της ακρόασης και την εξαρτηµένη µεταβλητή σηµεία 

κατάτµησης ακολουθήθηκε το ενδοοµαδικό σχέδιο µε επαναληπτικές µετρήσεις. Στη 

συνέχεια, οι µεταβολές των µέσων όρων στις επαναλαµβανόµενες ακροάσεις ανά οµάδα 

ελέγχθηκαν µε τη δοκιµασία ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων (Post 

Hoc Tests Bonferroni). Κρίθηκαν στατιστικώς σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  

Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά πειραµατική οµάδα για τις 

συχνότητες που σηµειώθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες σηµείων: (α) συνολικά σηµεία 

κατάτµησης, (β) σηµεία κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και (γ) σηµεία κατάτµησης που διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. 

Σε κάθε ανάλυση συγκρίνονται οι επιδόσεις των συµµετεχόντων: (α) κατά τη 2η 

ακρόαση µε την 1η ακρόαση, (β) κατά την 3η ακρόαση µε την 1η ακρόαση και (γ) κατά την 

3η ακρόαση µε τη 2η ακρόαση. 
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Κατατµήσεις που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες της ΟΑ (µέση ηλικία 6 ετών) 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν στις τρεις διαδοχικές ακροάσεις 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην αύξηση της 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης [F(1,4, 46,7)=8,018, p=0,003]. Η αύξηση αυτή 

βρέθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική στη σύγκριση των επιδόσεων της 2ης ακρόασης µε 

της 1ης (p=0,020) και της 3ης ακρόασης µε της 1ης (p=0,013) (Πίνακας 17).  

 

Πίνακας 17  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της 

ΟΑ, ανά ακρόαση, για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν 

ΟΑ: Σύνολο κατατµήσεων 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 207 273 292 
Μέσος όρος 5,91 7,80 8,34 
Τυπική απόκλιση 6,007 5,178 4,537 
∆ιάµεσος 4 6 8 
Ελάχιστη τιµή 0 1 1 
Μέγιστη τιµή 21 20 18 

Συνολική σύγκριση: F(1,4, 46,7)=8,018, p=0,003*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση ανά δύο ακροάσεις µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni) 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,020*, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,013* 

3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,545 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΑ σε σηµεία που συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

αυτά, παρατηρείται ότι το 54,59% των επιλογών κατά την 1η ακρόαση, το 57,14% των επιλογών 

κατά τη 2η ακρόαση και το 57,88% των επιλογών κατά την 3η ακρόαση αφορούν σε σηµεία τα 

οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 45,41%, 

το 42,86% και το 42,12% των επιλογών κατάτµησης κατά τις παραπάνω επαναλαµβανόµενες 

ακροάσεις αφορούν σε επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 13). 
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Σχήµα 13. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των 

συµµετεχόντων της ΟΑ, ανά ακρόαση, σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης 

ανά ακρόαση (Σχήµα 14): 

ΟΑ: Πορεία ΜΟ συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης
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Σχήµα 14. Γραφική παράσταση της πορείας, µε την επανάληψη της ακρόασης, των µέσων όρων 

των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης της ΟΑ: (α) στο σύνολο των σηµείων (Σύνολο), (β) σε 

σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) και 

(γ) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά (∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΑ σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής   

Βρέθηκε επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην αύξηση της συχνότητας 

επιλογής σηµείων κατάτµησης [F(1,9, 64,2)=8,198, p=0,001]. Η αύξηση αυτή βρέθηκε να 

είναι στατιστικώς σηµαντική στη σύγκριση της 2ης µε την 1η ακρόαση (p=0,020) και της 3ης 

µε την 1η ακρόαση (p=0,003) (Πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18 

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΑ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

ΟΑ: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής  
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 113 156 169 
Μέσος όρος 3,23 4,46 4,83 
Τυπική απόκλιση 2,829 2,873 2,561 
∆ιάµεσος 2 4 5 
Ελάχιστη τιµή 0 1 1 
Μέγιστη τιµή 10 10 11 

Συνολική σύγκριση: F(1,9, 64,2)=8,198, p=0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση ανά δύο ακροάσεις µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,020*, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,003* 

3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,937 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΑ σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Παρατηρείται, µε την επανάληψη των ακροάσεων, αύξηση της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης, η οποία, όµως δεν βρέθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική [F(1,6, 

55,2)=2,800, p=0,080] (Πίνακας 19). 
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Πίνακας 19  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της 

ΟΑ, ανά ακρόαση, για τα σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής 

ΟΑ: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 94 117 123 
Μέσος όρος 2,69 3,34 3,51 
Τυπική απόκλιση 3,428 2,900 2,393 
∆ιάµεσος 2 2 3 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 13 12 8 

Συνολική σύγκριση: F(1,6, 55,2)=2,800, p=0,080. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 
∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων 
κατάτµησης ανά ακρόαση. ∆εν έγινε σύγκριση µεταξύ των ακροάσεων. 

 

Κατατµήσεις που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες της ΟΒ (ηλικίας 7 ετών) 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν στις τρεις διαδοχικές ακροάσεις 

παρατηρείται, µε την επανάληψη της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού, αύξηση της 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης [F(1,8, 59,8)=5,290, p=0,010]. Η αύξηση αυτή 

βρέθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική στη σύγκριση των επιδόσεων της 3ης ακρόασης µε 

της 1ης (p=0,044) και µε της 2ης (p=0,014) (Πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ, ανά 

ακρόαση, για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν 

OB: Σύνολο κατατµήσεων 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 304 311 356 
Μέσος όρος 8,69 8,89 10,17 
Τυπική απόκλιση 4,227 3,969 3,535 
∆ιάµεσος 8 8 9 
Ελάχιστη τιµή 2 3 4 
Μέγιστη τιµή 20 20 18 

Συνολική σύγκριση: F(1,8, 59,8)=5,290, p=0,010*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 
Σύγκριση ανά δύο ακροάσεις µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 
2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=1, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,044*,  
3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,014* 
* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, παρατηρείται ότι το 64,47% των επιλογών κατά την 1η 

ακρόαση, το 65,59% των επιλογών κατά τη 2η ακρόαση και το 62,92% των επιλογών κατά 

την 3η ακρόαση αφορούν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 35,53%, το 34,41% και το 37,08% των επιλογών 

κατάτµησης κατά τις παραπάνω επαναλαµβανόµενες ακροάσεις αφορούν σε επιλογές 

κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 15). 
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Σχήµα 15. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης των 

συµµετεχόντων της ΟΒ, ανά ακρόαση, σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής σηµείων 

κατάτµησης ανά ακρόαση (Σχήµα 16): 
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ΟΒ: Πορεία ΜΟ συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης
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Σχήµα 16. Γραφική παράσταση της πορείας, µε την επανάληψη της ακρόασης, των µέσων όρων 

των συχνοτήτων επιλογής σηµείων κατάτµησης: (α) στο σύνολο των επιλογών (Σύνολο), (β) σε 

σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) και 

(γ) σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά (∆ιαφοροποίηση) 
 

Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΒ σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής   

Με την αύξηση του αριθµού επανάληψης της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού 

παρατηρείται αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  αλλά δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική 

επίδραση της επανάληψης της ακρόασης [F(1,8, 61,7)=2,778, p=0,075] (Πίνακας 21).  

 

Πίνακας 21  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της OB, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

OB: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 196 204 224 
Μέσος όρος 5,60 5,83 6,40 
Τυπική απόκλιση 2,703 2,844 2,075 
∆ιάµεσος 6 6 6 
Ελάχιστη τιµή 1 1 3 
Μέγιστη τιµή 10 11 11 

Συνολική σύγκριση: F(1,8, 61,7)=2,778, p=0,075. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 
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Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΒ σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Με την αύξηση του αριθµού επανάληψης της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού 

παρατηρείται, στη σύγκριση της 2ης µε την 1η ακρόαση, σταθερότητα της συχνότητας 

επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης στη σύγκριση της 

3ης µε τη 2η ακρόαση, αλλά δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης 

της ακρόασης [F(1,9, 64,7)=2,164, p=0,125] (Πίνακας 22). 

 

Πίνακας 22  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ, ανά ακρόαση, 

για τα σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

ΟΒ: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 108 107 132 
Μέσος όρος 3,09 3,06 3,77 
Τυπική απόκλιση 2,393 2,235 2,073 
∆ιάµεσος 2 3 3 
Ελάχιστη τιµή 1 1 1 
Μέγιστη τιµή 13 12 9 

Συνολική σύγκριση: F(1,9, 64,7)=2,164, p=0,125. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων ∆εν 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής  

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. 

 

Κατατµήσεις που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες της ΟΓ (ηλικία 8 ετών) 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν στις τρεις διαδοχικές 

ακροάσεις, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην 

αύξηση της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης [F(1,4, 46,8)=11,638, p<0,001]. 

Αναλυτικότερα, βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αύξηση στη συχνότητα επιλογής σηµείων 

κατάτµησης στη σύγκριση της 2ης µε την 1η ακρόαση (p=0,014), της 3ης µε την 1η ακρόαση 

(p=0,002) και της 3ης µε τη 2η ακρόαση (p=0,027) (Πίνακας 23). 
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Πίνακας 23  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ, ανά 

ακρόαση, για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν 

ΟΓ: Σύνολο κατατµήσεων 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
N 35 35 35 
Σύνολο 263 313 346 
Μέσος όρος 7,51 8,94 9,89 
Τυπική απόκλιση 3,60 2,60 2,49 
∆ιάµεσος 7 9 10 
Ελάχιστη τιµή 1 4 4 
Μέγιστη τιµή 14 15 14 

Συνολική σύγκριση: F(1,4, 46,8)=11,638, p<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση ανά δύο ακροάσεις µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,014*, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,002* 

2η ακρόαση έναντι 3ης ακρόασης: p=0,027* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, παρατηρείται ότι το 66,54% των επιλογών κατά την 1η 

ακρόαση, το 68,37% των επιλογών κατά τη 2η ακρόαση και το 72,54% των επιλογών κατά 

την 3η ακρόαση αφορούν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 33,46%, το 31,63% και το 27,46% των επιλογών 

κατάτµησης κατά τις παραπάνω επαναλαµβανόµενες ακροάσεις αφορούν σε επιλογές 

κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 17). 
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Σχήµα 17. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης των 

συµµετεχόντων της ΟΓ, ανά ακρόαση, σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) 
 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής σηµείων 

κατάτµησης ανά ακρόαση (Σχήµα 18): 

ΟΓ: Πορεία ΜΟ συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης
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Σχήµα 18. Γραφική παράσταση της πορείας, µε την επανάληψη της ακρόασης, των µέσων όρων 

των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης: (α) στο σύνολο των επιλογών (Σύνολο), (β) σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) και σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΓ σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής   

Η αύξηση του αριθµού επανάληψης της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού έχει 

στατιστικώς σηµαντική επίδραση στην αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε 

σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής [F(1,5, 

50,5)=16,302, p<0,001]. Η σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογών 

κατάτµησης, ανά δύο ακροάσεις, που ακολούθησε στη συνέχεια, έδειξε στατιστικώς 

σηµαντική αύξηση της συχνότητας κατάτµησης από την 1η ακρόαση στη 2η ακρόαση 

(p=0,016), από την 1η ακρόαση στην 3η ακρόαση (p<0,001) και από τη 2η ακρόαση στην 3η 

ακρόαση (p=0,001) (Πίνακας 24).  

 

Πίνακας 24  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

ΟΓ: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 175 214 251 
Μέσος όρος 5,00 6,11 7,17 
Τυπική απόκλιση 2,733 1,843 2,149 
∆ιάµεσος 4 6 7 
Ελάχιστη τιµή 1 3 3 
Μέγιστη τιµή 11 9 11 

Συνολική σύγκριση: F(1,5, 50,5)=16,302, p<0,001*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση δύο ακροάσεων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,016*, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p<0,001* 

3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΓ σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Με την αύξηση του αριθµού επανάληψης της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού  
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παρατηρείται αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία δεν 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής από την 1η στη 2η 

ακρόαση και πολύ µικρή µείωση από τη 2η στην 3η ακρόαση. Όµως στη διαφοροποίηση 

αυτή δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης [F(1,9, 63,6)=0,693, 

p=0,495] (Πίνακας 25). 

 

Πίνακας 25  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

ΟΓ: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 35 35 35 
Σύνολο 88 99 95 
Μέσος όρος 2,51 2,83 2,71 
Τυπική απόκλιση 1,442 1,790 1,619 
∆ιάµεσος 2 2 2 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 6 7 7 

Συνολική σύγκριση: F(1,9, 63,6)=0,693, p=0,495. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής 

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. 

 

Κατατµήσεις που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες της οµάδας των ενηλίκων χωρίς 

τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜΜ) 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν στις τρεις διαδοχικές ακροάσεις 

βρέθηκε επίδραση της επανάληψης της ακρόασης [F(1,4, 34,2)=5,233, p=0,018]. 

Παρατηρείται, µε την επανάληψη της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού, αύξηση της 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης. Η αύξηση αυτή βρέθηκε να είναι στατιστικώς 

σηµαντική στη σύγκριση της 3ης µε τη 2η ακρόαση (p=0,016) (Πίνακας 26). 

 

 

 



 105

Πίνακας 26  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜΜ, ανά 

ακρόαση, για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν 

ΟΜΜ: Σύνολο κατατµήσεων 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 175 185 208 
Μέσος όρος 7,00 7,40 8,32 
Τυπική απόκλιση 3,841 3,329 3,145 
∆ιάµεσος 7 7 8 
Ελάχιστη τιµή 0 2 3 
Μέγιστη τιµή 16 15 15 

Συνολική σύγκριση: F(1,4, 34,2)=5,233, p=0,018*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση δύο ακροάσεων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=1, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,073 

3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,016* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 

Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων ενηλίκων χωρίς τυπική 

µουσική εκπαίδευση σε σηµεία που συµπίπτουν και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, παρατηρείται ότι το 76,57% των 

επιλογών κατά την 1η ακρόαση, το 82,7% των επιλογών κατά τη 2η ακρόαση και το 81,73% 

των επιλογών κατά την 3η ακρόαση αφορούν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 23,42%, το 17,3% και το 18,73% 

των επιλογών κατάτµησης κατά τις παραπάνω επαναλαµβανόµενες ακροάσεις αφορούν σε 

επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 19). 
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Σχήµα 19. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης των 

συµµετεχόντων της ΟΜΜ, ανά ακρόαση, σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής σηµείων 

κατάτµησης ανά ακρόαση (Σχήµα 20): 

ΟΜΜ: Πορεία ΜΟ συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης
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Σχήµα 20. Γραφική παράσταση της πορείας, µε την επανάληψη της ακρόασης, των µέσων όρων 

των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης (α) στο σύνολο των επιλογών (Σύνολο), (β) σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) και σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(∆ιαφοροποίηση) 
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Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΜΜ σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης της ακρόασης [F(1,9, 

45,2)=5,985, p=0,006]. Παρατηρείται µε την αύξηση του αριθµού των ακροάσεων του 

µουσικού κοµµατιού αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής. Η αύξηση αυτή βρέθηκε να είναι 

στατιστικώς σηµαντική στη σύγκριση της 3ης µε την 1η ακρόαση (p=0,015) (Πίνακας 27).  

 

Πίνακας 27  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜΜ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

ΟΜΜ: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 134 153 170 
Μέσος όρος 5,36 6,12 6,80 
Τυπική απόκλιση 2,827 2,603 2,309 
∆ιάµεσος 5 5 6 
Ελάχιστη τιµή 0 2 3 
Μέγιστη τιµή 12 12 12 

Συνολική σύγκριση: F(1,9, 45,2)=5,985, p=0,006*. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

Σύγκριση δύο ακροάσεων µεταξύ τους µε τη δοκιµασία Bonferroni (Post Hoc Tests Bonferroni): 

2η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,187, 3η ακρόαση έναντι 1ης ακρόασης: p=0,015* 

3η ακρόαση έναντι 2ης ακρόασης: p=0,283 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΜΜ σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται 

από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

Στη σύγκριση της 2ης µε την 1η ακρόαση παρατηρείται µείωση της συχνότητας 

επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής όµως δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της επανάληψης 

της ακρόασης [F(1,9, 46,2)=1,142, p=0,326] (Πίνακας 28). 
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Πίνακας 28  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜΜ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

ΟΜΜ: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 41 32 39 
Μέσος όρος 1,64 1,28 1,56 
Τυπική απόκλιση 1,440 1,137 1,446 
∆ιάµεσος 2 1 1 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 5 4 5 

Συνολική σύγκριση: F(1,9, 46,2)=1,142, p=0,326. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής 

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. 

 

Κατατµήσεις που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες της οµάδας των ενηλίκων µε 

τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜ) 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν στις τρεις διαδοχικές ακροάσεις 

παρατηρούνται, µε την επανάληψη της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού, ελάχιστες αυξοµειώσεις 

στη συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης ανά ακρόαση (Πίνακας 29). ∆εν βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική επίδραση της επανάληψης της ακρόασης [F(1,3, 32)=0,257, p=0,683]. 

 

Πίνακας 29  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜ, ανά 

ακρόαση, για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν 

ΟΜ: Σύνολο κατατµήσεων 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 238 231 240 
Μέσος όρος 9,52 9,24 9,6 
Τυπική απόκλιση 3,630 2,990 3,055 
∆ιάµεσος 8 8 8 
Ελάχιστη τιµή 2 5 6 
Μέγιστη τιµή 15 15 15 

Συνολική σύγκριση: F(1,3, 32)=0,257, p=0,683. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής 

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. ∆εν ακολούθησε σύγκριση ανά δύο ακροάσεις. 
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Αναλύοντας τις επιλογές κατάτµησης των συµµετεχόντων ενηλίκων µε τυπική µουσική 

εκπαίδευση σε σηµεία που συµπίπτουν και σε σηµεία που δεν συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, παρατηρείται ότι το 94,12% των επιλογών κατά 

την 1η ακρόαση, το 95,24% των επιλογών κατά τη 2η ακρόαση και το 95,42% των επιλογών 

κατά την 3η ακρόαση αφορούν σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής. Αντίστοιχα, το 5,8%, το 4,76% και το 4,58% των επιλογών 

κατάτµησης κατά τις παραπάνω επαναλαµβανόµενες ακροάσεις αφορούν σε επιλογές 

κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής (Σχήµα 21). 
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Σχήµα 21. Ακιδωτό διάγραµµα των ποσοστών (%) των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης των 

συµµετεχόντων της ΟΜ, ανά ακρόαση, σε σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (∆ιαφοροποίηση) και σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) 

 

Όσον αφορά στις συγκρίσεις των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής σηµείων 

κατάτµησης ανά ακρόαση (Σχήµα 22): 
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ΟΜ: Πορεία ΜΟ συχνοτήτων επιλογών σηµείων κατάτµησης
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Σχήµα 22. Γραφική παράσταση της πορείας, µε την επανάληψη της ακρόασης, των µέσων όρων 

των συχνοτήτων επιλογών κατάτµησης (α) στο σύνολο των επιλογών (Σύνολο), (β) σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  (Σύµπτωση) και σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

(∆ιαφοροποίηση) 

 

Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΜ σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ακρόασης (Πίνακας 30). 

 

Πίνακας 30  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής  

ΟΜ: Σύµπτωση µε όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 224 220 229 
Μέσος όρος 8,96 8,80 9,16 
Τυπική απόκλιση 3,089 2,754 2,911 
∆ιάµεσος 8 8 8 
Ελάχιστη τιµή 2 5 4 
Μέγιστη τιµή 14 14 14 

Συνολική σύγκριση: F(1,4, 34,6)=0,314, p=0,661. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής 

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. ∆εν ακολούθησε σύγκριση ανά δύο ακροάσεις. 
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Κατατµήσεις των συµµετεχόντων της ΟΜ σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής: 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική επίδραση της ακρόασης (Πίνακας 31). 

 

Πίνακας 31  

Περιγραφικά στοιχεία των συχνοτήτων επιλογής κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΜ, ανά 

ακρόαση, για τα σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής 

ΟΜ: ∆ιαφοροποίηση από όρια της οµαδοποιητικής δοµής 
 1η ακρόαση 2η ακρόαση 3η ακρόαση 
n 25 25 25 
Σύνολο 14 11 11 
Μέσος όρος 0,56 0,44 0,44 
Τυπική απόκλιση 1,044 0,712 0,712 
∆ιάµεσος 0 0 0 
Ελάχιστη τιµή 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 4 2 2 

Συνολική σύγκριση: F(1, 24)=0,590, p=0,450. ∆οκιµασία: ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων 

∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στη συνολική σύγκριση των µέσων όρων των συχνοτήτων επιλογής 

σηµείου κατάτµησης ανά ακρόαση. ∆εν ακολούθησε σύγκριση ανά δύο ακροάσεις. 

 

Σύνοψη αποτελεσµάτων  

Παρουσιάζεται σύνοψη των αποτελεσµάτων ανά πειραµατική οµάδα και στο τέλος 

γενικό συµπέρασµα της επίδρασης του αριθµού επανάληψης του µουσικού κοµµατιού στη 

συχνότητα επιλογών κατάτµησης που βρέθηκε ως προς: (α) όλα τα σηµεία κατάτµησης, (β) 

τα σηµεία κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής  και (γ) τα σηµεία κατάτµησης που δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. 

 

Συµµετέχοντες ηλικίας 6 ετών (ΟΑ)  

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε επίδραση της επανάληψης της ακρόασης του 

µουσικού κοµµατιού στην αύξηση της συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης. 
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Αναλύοντας τις επιλογές σηµείων κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, 

βρέθηκε επίδραση της επανάληψης των ακροάσεων στην αύξηση των επιλογών κατάτµησης 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Όσον 

αφορά στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, παρατηρήθηκε αύξηση στη συχνότητα επιλογής 

τους αλλά αυτή η αύξηση δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική. 

 

Συµµετέχοντες ηλικίας 7 ετών (ΟΒ)  

Βρέθηκε επίδραση της επανάληψης της ακρόασης του µουσικού κοµµατιού στην 

αύξηση των επιλογών σηµείων κατάτµησης. Αναλύοντας τις επιλογές σηµείων κατάτµησης 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, παρατηρείται µε την επανάληψη των ακροάσεων 

αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης και στις δύο κατηγορίες σηµείων κατάτµησης 

αλλά αυτή η αύξηση δεν βρέθηκε να είναι στατιστικώς σηµαντική. 

 

Συµµετέχοντες ηλικίας 8 ετών (ΟΓ)  

Βρέθηκε επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην αύξηση της συχνότητας 

επιλογής σηµείων κατάτµησης. Αναλύοντας τις επιλογές σηµείων κατάτµησης σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, παρατηρήθηκε, µε την επανάληψη των ακροάσεων, αύξηση της 

συχνότητας επιλογών κατάτµησης και στις δύο κατηγορίες σηµείων κατάτµησης αλλά 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά µόνο στην κατηγορία των σηµείων που συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής . 
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Συµµετέχοντες ενήλικες χωρίς τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜΜ)  

Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της συχνότητας επιλογών σηµείων 

κατάτµησης µε την αύξηση των ακροάσεων. Αναλύοντας τις επιλογές σηµείων κατάτµησης 

σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε 

σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, παρατηρείται, µε την επανάληψη των ακροάσεων, 

αύξηση της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σηµείων τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και µείωση της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης σηµείων τα οποία δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. Όµως, µόνο η αύξηση βρέθηκε να έχει στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά.  

 

Συµµετέχοντες ενήλικες µε τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜ)  

Με την επανάληψη των ακροάσεων του κοµµατιού παρατηρείται ελάχιστη αύξηση της 

συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής  και ελάχιστη µείωση της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης 

σε σηµεία που δεν συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής χωρίς 

όµως να υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά.  

 

Τελική σύνοψη 

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο µέρος της Υπόθεσης 2, ότι µε την επανάληψη των ακροάσεων 

αυξάνεται η συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης για τους συµµετέχοντες της ΟΑ, της 

ΟΒ, της ΟΓ και της ΟΜΜ. Στις επιδόσεις της οµάδας των ενηλίκων µε τυπική µουσική 

εκπαίδευση (ΟΜ) δεν βρέθηκε επίδραση της επανάληψης των ακροάσεων στη συχνότητα 

επιλογών σηµείων κατάτµησης. 
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Επιβεβαιώθηκε το δεύτερο µέρος της Υπόθεσης 2, ότι µε την επανάληψη των 

ακροάσεων αυξάνεται η συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµή για τους συµµετέχοντες της ΟΑ, της ΟΓ και της 

ΟΜΜ. Στην ΟΒ παρατηρήθηκε αύξηση αλλά δεν ήταν στατιστικώς σηµαντική. Τέλος, στις 

επιδόσεις της οµάδας των ενηλίκων µε τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜ) δεν βρέθηκε καµία 

επίδραση της επανάληψης των ακροάσεων. 

∆εν επιβεβαιώθηκε το τρίτο µέρος της Υπόθεσης 2, ότι µε την επανάληψη των 

ακροάσεων µειώνεται η συχνότητα επιλογής σηµείων κατάτµησης τα οποία δεν συµπίπτουν 

µε σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµή. Αντιθέτως, στις επιδόσεις των 

συµµετεχόντων των οµάδων των παιδιών (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ) παρατηρείται αύξηση της 

συχνότητας επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής, χωρίς, όµως να είναι στατιστικώς σηµαντική. Τέλος, 

στις οµάδες των ενηλίκων παρατηρείται, µε την επανάληψη των ακροάσεων µείωση της 

συχνότητας επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής, χωρίς, όµως να είναι στατιστικώς σηµαντική. 
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Υπόθεση 3: Σχέση µουσικής ακουστικότητας και συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης 

Ο δείκτης µουσικής ακουστικότητας των παιδιών που πήραν µέρος στην έρευνα 

µετρήθηκε χρησιµοποιώντας το Τονικό και το Ρυθµικό τεστ από τις Στοιχειώδεις Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας του Ε. Gordon (1979. Σταθµισµένη εκδοχή για τον ελληνικό 

πληθυσµό: Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2006). Ως προς τον τρόπο συσχέτισης της 

βαθµολογίας που πέτυχαν τα παιδιά, στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ, µε την τιµή της 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης κατά την ακρόαση του µουσικού κοµµατιού της 

έρευνας, και σε συνάρτηση µε την υπόθεση του Gordon ότι ένα στάδιο της ακουστικότητας 

κατά τη µουσική ακρόαση είναι η οργάνωση της ακολουθίας των µουσικών ήχων σε 

επιµέρους µελωδικές και ρυθµικές ενότητες (2003α: 19-20), εκφράστηκαν οι παρακάτω 

υποθέσεις: 

 

Υπόθεση 3.1. 

Για τις πειραµατικές οµάδες των παιδιών (OA, OB και OΓ) και στις κατηγορίες των 

επιλογών σηµείων κατάτµησης: (α) στο σύνολο των τριών ακροάσεων και (β) σε σηµεία τα 

οποία επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις/κατατµήσεις (3 επιβεβαιώσεις) αναµένεται ότι: 

Υπόθεση 3.1.1: υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης.  

Υπόθεση 3.1.2: υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής . 

Υπόθεση 3.1.3: υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. 
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Υπόθεση 3.2. 

Για τις πειραµατικές οµάδες των παιδιών (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ) και στις κατηγορίες των 

επιλογών σηµείων κατάτµησης: (α) στο σύνολο των τριών ακροάσεων και (β) σε σηµεία τα 

οποία επιλέχθηκαν και στις 3 ακροάσεις/κατατµήσεις (3 επιβεβαιώσεις) αναµένεται ότι: 

Υπόθεση 3.2.1: υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης.  

Υπόθεση 3.2.2: υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής . 

Υπόθεση 3.2.3: υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. 

 

Για να εξεταστεί εάν υπάρχει συσχέτιση της βαθµολογίας που προέκυψε από το Τονικό 

τεστ και της βαθµολογίας που προέκυψε από το Ρυθµικό τεστ, από τις Στοιχειώδεις Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας του Gordon (1979/2006), µε τις τιµές που παίρνει η συχνότητα 

επιλογής σηµείων κατάτµησης των παιδιών ακολουθήθηκε το πειραµατικό σχέδιο των 

εξαρτηµένων δειγµάτων. Στη συνέχεια, οι τιµές των µεταβλητών ελέγχθηκαν, σε κάθε 

πειραµατική οµάδα, µε βάση το συντελεστή συσχέτισης r του Spearman (Spearman’s rho). Σε 

όσες συσχετίσεις κρίθηκαν σηµαντικές (σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%) εφαρµόστηκε η 

µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης ώστε να βρεθεί το µέγεθος της συσχέτισης.  

Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά πειραµατική οµάδα: (α) για τις 

κατατµήσεις που επιλέχθηκαν στο σύνολο των ακροάσεων και (β) για τις κατατµήσεις που 

επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις). Σε κάθε ανάλυση 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (α) στο σύνολο των επιλογών σηµείων κατάτµησης, (β) για 
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τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και (γ) για τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται 

από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. 

 

Αποτελέσµατα συµµετεχόντων ΟΑ (µέσης ηλικίας 6 ετών) 

Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Τονικό τεστ 

Στο σύνολο των κατατµήσεων που επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις από τους 

συµµετέχοντες µέσης ηλικίας 6 ετών (ΟΑ) βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης (r=0,838, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε 

µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, αυξάνεται και η τιµή της συχνότητας των 

σηµείων κατάτµησης κατά 0,607 µονάδες. Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε:  

i) πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,861, p<0,001), και 

ii)  υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,790, p<0,001).  

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης στα σηµεία 

της πρώτης περίπτωσης αυξάνεται κατά 0,307 µονάδες ενώ η τιµή της συχνότητας των 

επιλογών κατάτµησης στα σηµεία της δεύτερης περίπτωσης αυξάνεται κατά 0,301 µονάδες.  

Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και  
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στις τρεις ακροάσεις, βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας 

στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των σηµείων κατάτµησης 

(r=0,708, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα 

αύξησης της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε ίδια 

σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,095 µονάδες. Χωρίζοντας τις επιλογές 

κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε:  

i)  υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,766, p<0,001), και 

ii) χαµηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,441, p=0,008).  

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,067 µονάδες και η τιµή της συχνότητας των επιλογών 

κατάτµησης σε σηµεία της δεύτερης οµάδας αυξάνεται κατά 0,028 µονάδες (Πίνακας 32).  

 

Πίνακας 32  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΑ (6 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις  

ΟΑ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  438 332 770 62 37 99 
Μέσος όρος 58,31 12,51 9,49 22 1,77 1,06 2,83 
Τυπική απόκλιση 19,641 7,106 7,816 14,297 1,864 1,454 3,034 
∆ιάµεσος 55 12 8 18 1 1 2 
Ελάχιστη τιµή 6 3 0 3 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 99 30 31 56 9 6 14 
Spearman’s rho  0,861 0,790 0,838 0,766 0,441 0,708 
P  <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 0,008* <0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ 

Στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις, 

βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης (r=0,782, p<0,001). Η µέθοδος της 

γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Ρυθµικό 

τεστ αυξάνεται η τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης κατά 0,341 µονάδες. 

Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε: 

i)  πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ 

και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,826, p<0,001), και  

ii)  υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,738, p<0,001) 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης στα σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,188 µονάδες, ενώ η τιµή της συχνότητας των επιλογών 

κατάτµησης στα σηµεία της δεύτερης οµάδας αυξάνεται κατά 0,153 µονάδες.  

Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και 

στις τρεις ακροάσεις, βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας 

στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των επιλογών 

κατάτµησης (r=0,699, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε 

µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης σε ίδια σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,059 µονάδες.  
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Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε: 

i)  υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,753, p<0,001), και  

ii) χαµηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,438, p=0,009). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,041 µονάδες και η τιµή της συχνότητας των 

κατατµήσεων που επαναλήφθηκαν σε σηµεία της δεύτερης οµάδας αυξάνεται κατά 0,017 

µονάδες (Πίνακας 33). 

 

Πίνακας 33  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΑ (6 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις 

ΟΑ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  438 332 770 62 37 99 
Μέσος όρος 56,4 12,51 9,49 22 1,77 1,06 2,83 
Τυπική απόκλιση 30,590 7,106 7,816 14,297 1,864 1,454 3,034 
∆ιάµεσος 52 12 8 18 1 1 2 
Ελάχιστη τιµή 4 3 0 3 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 99 30 31 56 9 6 14 
Spearman’s Rho  0,826 0,738 0,782 0,753 0,438 0,699 
p  <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 0,009* <0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Αποτελέσµατα συµµετεχόντων ΟΒ (µέσης ηλικίας 7 ετών) 

Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Τονικό τεστ 

Στο σύνολο των κατατµήσεων που επιλέχτηκαν και στις τρεις ακροάσεις από τους 

συµµετέχοντες µέσης ηλικίας 7 ετών (ΟΒ) βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης 

(r=0,546, p=0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα 

αύξησης της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ αυξάνεται η τιµή της συχνότητας των επιλογών 

σηµείων κατάτµησης κατά 0,186 µονάδες. Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά: 

i) βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ 

και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,714, p<0,001), και 

ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,004, p=0,984). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,176 µονάδες.  

Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και 

στις τρεις ακροάσεις βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας 

στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των σηµείων κατάτµησης 

(r=0,720, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα 

αύξησης της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε 

ίδια σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,062 µονάδες.  
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Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά:  

i)  βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό 

τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,800, p<0,001), και 

ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,181, p=0,297).  

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής αυξάνεται κατά 0,055 

µονάδες (Πίνακας 34).  

 

Πίνακας 34  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ (7 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις 

ΟΒ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  622 347 969 112 40 152 
Μέσος όρος 57,37 17,77 9,91 27,69 3,2 1,14 4,34 
Τυπική απόκλιση 30,707 6,886 5,404 10,679 2,246 1,004 2,858 
∆ιάµεσος 61 20 8 26 3 1 4 
Ελάχιστη τιµή 6 6 3 10 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 99 31 25 48 9 4 11 
Spearman’s Rho  0,714 0,004 0,546 0,800 0,181 0,720 
p  <0,001* 0,984 0,001* <0,001* 0,297 <0,001* 

*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ 

Στο σύνολο των επιλογών σηµείων κατάτµησης βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης (r=0,535, p=0,001) των συµµετεχόντων της ΟΒ (7 ετών). Η µέθοδος της 
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γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Ρυθµικό 

τεστ αυξάνεται η τιµή της συχνότητας των σηµείων κατάτµησης κατά 0,165 µονάδες.  

Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά: 

i)  βρέθηκε µέτρια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό 

τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,697, p<0,001), και 

ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=-0,013, p=0,941). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής αυξάνεται κατά 0,164 

µονάδες.  

Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και 

στις τρεις ακροάσεις, βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας 

στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των επιλογών 

κατάτµησης (r=0,742, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε 

µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης σε ίδια σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,064 µονάδες. 

Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά: 

i)  βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό 

τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,813, p<0,001), και 
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ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,220, p=0,205). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και επαναλήφθηκαν και 

στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,056 µονάδες (Πίνακας 35).  

 

Πίνακας 35  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΒ (7 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις 

ΟΒ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  622 347 969 112 40 152 
Μέσος όρος 53,97 17,77 9,91 27,69 3,2 1,14 4,34 
Τυπική απόκλιση 31,376 6,886 5,404 10,679 2,246 1,004 2,858 
∆ιάµεσος 61 20 8 26 3 1 4 
Ελάχιστη τιµή 8 6 3 10 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 99 31 25 48 9 4 11 
Spearman’s Rho  0,697 -0,013 0,535 0,813 0,220 0,742 
p  <0,001* 0,941 0,001* <0,001* 0,205 <0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Αποτελέσµατα συµµετεχόντων ΟΓ (µέσης ηλικίας 8 ετών) 

Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Τονικό τεστ 

Στο σύνολο των κατατµήσεων που επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις από τους 

συµµετέχοντες µέσης ηλικίας 8 ετών (ΟΓ) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της 

βαθµολογίας τους στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών σηµείων 

κατάτµησης (r=0,156, p=0,371). Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε: 

i)  χαµηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αύξηση της τιµής στο Τονικό τεστ και την τιµή  
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της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,425, p=0,011), και 

ii)  µέτρια αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται 

από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=-0,521, p=0,001).  

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης σε σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,090 µονάδες και η τιµή της συχνότητας επιλογών 

κατάτµησης σε σηµεία της δεύτερης οµάδας µειώνεται κατά 0,067 µονάδες.  

Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και 

στις τρεις ακροάσεις, βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των επιλογών 

κατάτµησης (r=0,936, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε 

µονάδα αύξησης της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών 

κατάτµησης σε ίδια σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,069 µονάδες.  

Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά: 

i) βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογής των σηµείων της πρώτης οµάδας (r=0,844, p<0,001), και 

ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την τιµή της 

συχνότητας επιλογής των σηµείων της δεύτερης οµάδας (r=0,189, p=0,277). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Τονικό τεστ η τιµή της συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης που 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής αυξάνεται κατά 0,061 

µονάδες (Πίνακας 36).  
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Πίνακας 36  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Τονικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ (8 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις 

ΟΓ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  640 282 922 111 29 140 
Μέσος όρος 54,29 17,52 9,23 26,76 3,09 0,59 3,68 
Τυπική απόκλιση 26,192 5,592 4,007 7,219 1,871 1,014 2,015 
∆ιάµεσος 57 18 7 25 3 1 4 
Ελάχιστη τιµή 4 8 1 14 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 98 30 18 43 8 4 8 
Spearman’s Rho  0,425 -0,521 0,156 0,844 0,189 0,936 
p  0,011* 0,001* 0,371 <0,001* 0,277 <0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Σύγκριση των επιλογών κατάτµησης µε τη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ 

Στο σύνολο των κατατµήσεων που επιλέχθηκαν και στις τρεις ακροάσεις από τους 

συµµετέχοντες µέσης ηλικίας 8 ετών (ΟΓ) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών σηµείων κατάτµησης 

(r=0,134, p=0,444). Χωρίζοντας τις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

αυτά βρέθηκε: 

i)  χαµηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,412, p=0,014), και  

ii)  µέτρια αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=-0,544, p=0,001).  

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης στα σηµεία 

της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,072 µονάδες και η τιµή της συχνότητας επιλογής 

κατάτµησης σε σηµεία της δεύτερης οµάδας µειώνεται κατά 0,069 µονάδες.  
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Στην κατηγορία των επιλογών κατάτµησης που επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και στις 

τρεις ακροάσεις βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο 

Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων των επιλογών κατάτµησης 

(r=0,926, p<0,001). Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα 

αύξησης της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ, η τιµή της συχνότητας των επιλογών κατάτµησης 

σε ίδια σηµεία και στις τρεις ακροάσεις αυξάνεται κατά 0,064 µονάδες. Χωρίζοντας τις επιλογές 

κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής 

και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά: 

i)  βρέθηκε πολύ υψηλή θετική συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό 

τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που συµπίπτουν µε 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,817, p<0,001), και  

ii) δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (r=0,215, p=0,215). 

Η µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξε ότι µε κάθε µονάδα αύξησης της 

βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ η τιµή της συχνότητας των επιβεβαιώσεων επιλογών 

κατάτµησης στα σηµεία της πρώτης οµάδας αυξάνεται κατά 0,055 µονάδες (Πίνακας 37).  

 

Πίνακας 37  

Περιγραφικά στοιχεία της βαθµολογίας στο Ρυθµικό τεστ και της τιµής της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης των συµµετεχόντων της ΟΓ (8 ετών) και µεταξύ τους συσχετίσεις 

ΟΓ 
 Βαθµολογία Σύνολο κατατµήσεων Κατατµήσεις που επιβεβαιώθηκαν 

  Ναι Όχι Σ Ναι 3 Όχι 3 Σ 3 
Σύνολο  640 282 922 111 29 140 
Μέσος όρος 47,28 17,52 9,24 26,76 3,09 0,59 4 
Τυπική απόκλιση 28,362 5,592 4,007 7,219 1,871 1,014 2,015 
∆ιάµεσος 56 18 7 25 3 1 4 
Ελάχιστη τιµή 3 8 1 14 0 0 0 
Μέγιστη τιµή 99 30 18 43 8 4 8 
Spearman’s Rho  0,412 -0,544 0,134 0,817 0,215 0,926 
p  0,014* 0,001* 0,444 <0,001* 0,215 <0,001* 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Σύνοψη των αποτελεσµάτων 

Παρουσιάζεται σύνοψη των αποτελεσµάτων ως προς την επιβεβαίωση ή διάψευση των 

ερευνητικών υποθέσεων για το είδος συσχέτισης της βαθµολογίας που έλαβαν οι 

συµµετέχοντες στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ µε την τιµή της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης στο σύνολο των ακροάσεων και µε την τιµή της συχνότητας επιλογής 

των ίδιων σηµείων κατάτµησης και στις τρεις ακροάσεις (3 επιβεβαιώσεις). Στο τέλος 

παρατίθεται το τελικό συµπέρασµα.  

 

Συσχέτιση µε τη βαθµολογία στο Τονικό τεστ 

Επιλογές κατάτµησης στο σύνολο των ακροάσεων 

Στο σύνολο των ακροάσεων, και για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επέλεξαν 

οι συµµετέχοντες της κάθε πειραµατικής οµάδας των παιδιών, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 

3.1.1. για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης για τις επιδόσεις της ΟΑ και τις ΟΒ και 

διαψεύθηκε για τις επιδόσεις της ΟΓ. Αναλύοντας τις επιλογές των παιδιών σε σηµεία 

κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του 

µουσικού κοµµατιού και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από αυτά, επιβεβαιώθηκε η 

υπόθεση 3.1.2., ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και 

την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς 

της οµαδοποιητικής δοµής και για τις τρεις πειραµατικές οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ). Τέλος, η 

υπόθεση 3.1.3., ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ 

και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης που διαφοροποιούνται από τα 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, επιβεβαιώθηκε µόνο για την ΟΓ 

(Πίνακας 38).  
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Πίνακας 38  

Συσχετίσεις και των τριών οµάδων ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την τιµή της 

συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης στο σύνολο των ακροάσεων 
 Σύνολο επιλογών Σύµπτωση µε Ο∆ ∆ιαφοροποίηση από Ο∆ 
 r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. 
ΟΑ 0,838 <0,001* 0,607 0,861 <0,001* 0,307 0,790 <0,001* 0,301 
ΟΒ 0,546 0,001* 0,186 0,714 <0,001* 0,307 0,004 0,984 - 
ΟΓ 0,156 0,371 - 0,425 0,011* 0,090 -0,521 0,001* -0,067 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Επιλογές κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 

Στις επιλογές κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις επιβεβαιώθηκε 

η υπόθεση 3.2.1. για την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό 

τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης και για τις τρεις οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και 

ΟΓ). Αναλύοντας τις επιλογές των παιδιών σε σηµεία κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού και σε σηµεία που 

διαφοροποιούνται από αυτά, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 3.2.2., ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής και για τις τρεις 

πειραµατικές οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ). Τέλος, η υπόθεση 3.1.3., ότι υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης που διαφοροποιούνται από τα σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής δεν επιβεβαιώθηκε για καµία πειραµατική οµάδα (Πίνακας 39).  

 

Πίνακας 39  

Συσχετίσεις ανάµεσα στη βαθµολογία στο Τονικό τεστ και την τιµή συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης τα οποία επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 
 Σύνολο επιλογών Σύµπτωση µε Ο∆ ∆ιαφοροποίηση από Ο∆ 
 r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. 
ΟΑ 0,708 <0,001* 0,095 0,766 <0,001* 0,067 0,441 0,008* 0,028 
ΟΒ 0,720 <0,001* 0,062 0,800 <0,001* 0,055 0,181 0,297 - 
ΟΓ 0,936 <0,001* 0,069 0,844 <0,001* 0,061 0,189 0,277 - 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Συσχέτιση µε τη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ 

Επιλογές κατάτµησης στο σύνολο των ακροάσεων 

Στο σύνολο των ακροάσεων, και για το σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επέλεξαν 

οι συµµετέχοντες της κάθε πειραµατικής οµάδας των παιδιών, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 

3.1.1. για την ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή 

της συχνότητας επιλογών κατάτµησης για τις επιδόσεις της ΟΑ και της ΟΒ. Αναλύοντας τις 

επιλογές των παιδιών σε σηµεία κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

αυτά, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 3.1.2., ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής και για τις τρεις 

πειραµατικές οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ). Τέλος, η υπόθεση 3.1.3., ότι υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης που διαφοροποιούνται από τα σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής, επιβεβαιώθηκε µόνο για την ΟΓ (Πίνακας 40). 

 

Πίνακας 40  

Συσχετίσεις ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης στο σύνολο των ακροάσεων 
 Σύνολο επιλογών Σύµπτωση µε Ο∆ ∆ιαφοροποίηση από Ο∆ 
 r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. 
ΟΑ 0,782 <0,001* 0,341 0,826 <0,001* 0,188 0,738 <0,001* 0,153 
ΟΒ 0,535 0,001* 0,165 0,714 <0,001* 0,164 0,004 0,984 - 
ΟΓ 0,134 0,444 - 0,412 0,014* 0,072 -0,544 0,001* -0,069 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Επιλογές κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 

Στις επιλογές κατάτµησης που επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις δεν 

επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 3.2.1. για την ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στη βαθµολογία στο 
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Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης και στις τρεις πειραµατικές 

οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ), µε ιδιαίτερα υψηλή τιµή για την ΟΓ. Αναλύοντας τις επιλογές των 

παιδιών σε σηµεία κατάτµησης που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού και σε σηµεία που διαφοροποιούνται από 

αυτά, επιβεβαιώθηκε η υπόθεση 3.2.2., ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων κατάτµησης 

που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς της οµαδοποιητικής δοµής και για τις τρεις 

πειραµατικές οµάδες (ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ). Η υπόθεση 3.1.3., ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης που διαφοροποιούνται από τα σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής δεν επιβεβαιώθηκε σε καµία οµάδα (Πίνακας 41). 

 

Πίνακας 41  

Συσχετίσεις ανάµεσα στη βαθµολογία στο Ρυθµικό τεστ και την τιµή συχνότητας επιλογής 

σηµείων κατάτµησης τα οποία επαναλήφθηκαν και στις τρεις ακροάσεις 
 Σύνολο επιλογών Σύµπτωση µε Ο∆ ∆ιαφοροποίηση από Ο∆ 
 r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. r p µέγ. συσχ. 
ΟΑ 0,699 <0,001* 0,059 0,753 <0,001* 0,041 0,438 0,009* 0,017 
ΟΒ 0,742 <0,001* 0,064 0,813 <0,001* 0,056 0,220 0,205 - 
ΟΓ 0,926 <0,001* 0,064 0,817 <0,001* 0,055 0,215 0,215 - 

* Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Σύγκριση συσχέτισης βαθµολογίας Τονικού και Ρυθµικού τεστ µε τις συχνότητες 

επιλογής κατάτµησης των ακροατών 

Παρατηρείται ότι στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επέλεξαν οι ακροατές για 

να οργανώσουν το µουσικό κοµµάτι σε µικρότερα τµήµατα, το είδος συσχέτισης ανάµεσα 

στη βαθµολογία του Τονικού τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων 

κατάτµησης των ακροατών δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το αντίστοιχο είδος συσχέτισης 

ανάµεσα στη βαθµολογία του Ρυθµικού τεστ και την τιµή της συχνότητας επιλογής σηµείων 
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κατάτµησης. Η µόνη διαφορά είναι ότι σε όλες τις συσχετίσεις του Ρυθµικού τεστ οι τιµές 

που προέκυψαν µε βάση τον συντελεστή συσχέτισης r του Spearman και τα µεγέθη των 

συσχετίσεων που βρέθηκαν µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης, κυµαίνονται σε 

χαµηλότερα µεγέθη από τις αντίστοιχες για το Τονικό τεστ. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν 

αναµενόµενο γιατί οι τιµές της βαθµολογίας των συµµετεχόντων στο Ρυθµικό τεστ ήταν σε 

όλες τις οµάδες χαµηλότερες από τις αντίστοιχες του Τονικού τεστ.  

 

Τελική σύνοψη 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της υπόθεσης 3 συνηγορούν στο ότι υπάρχει συσχέτιση 

ανάµεσα στις βαθµολογίες των παιδιών στο Τονικό και το Ρυθµικό τεστ και τον τρόπο µε τον 

οποίο οργανώνουν το µουσικό κοµµάτι της έρευνας σε µικρότερα τµήµατα, και ότι το είδος 

της συσχέτισης αυτής επηρεάζεται από την ηλικία.  

Στις ηλικίες 6 και 7 ετών, στο σύνολο των σηµείων κατάτµησης που επέλεξαν τα 

παιδιά, οι υψηλές βαθµολογίες στο Τονικό και στο Ρυθµικό τεστ σχετίστηκαν θετικά µε 

αύξηση της συχνότητας εµφάνισης σηµείων κατάτµησης στο µουσικό κοµµάτι. ∆ηλαδή, το 

µέγεθος του βαθµού ακουστικότητας του ακροατή ενίσχυε την ικανότητά του να οργανώνει 

τη µουσική σε περισσότερα τµήµατα, τα οποία είχαν γι’ αυτόν διακριτά όρια µεταξύ τους. 

∆εν βρέθηκε όµως ανάλογη συσχέτιση για τους ακροατές ηλικίας 8 ετών. Επίσης, στην 

ηλικία των 6 ετών τα σηµεία κατάτµησης µπορεί να συµπίπτουν αλλά µπορεί και να 

διαφοροποιούνται από τα σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού 

κοµµατιού, όπως αυτή ορίζεται από την ανάλυσή του µε τη χρήση της ΓΘΤΜ. Από την 

ηλικία των 7 ετών, η αύξηση του βαθµού µουσικής ακουστικότητας σχετίζεται θετικά µόνο 

µε τη συχνότητα επιλογής σηµείων τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και, τέλος, στην ηλικία των 8 ετών αύξηση στη βαθµολογία του 

Τονικού και του Ρυθµικού τεστ επηρεάζει θετικά τη συχνότητα επιλογής κατάτµησης σε 
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σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και 

αρνητικά τη συχνότητα επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από τα 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

Στην κατηγορία των κατατµήσεων οι οποίες επαναλήφθηκαν στα ίδια σηµεία και στις 

τρεις διαδοχικές ακροάσεις του µουσικού κοµµατιού, παρατηρήθηκε ότι στους 

συµµετέχοντες και των τριών οµάδων ο βαθµός ακουστικότητας σχετίστηκε θετικά µε την 

τιµή της συχνότητας επιλογών κατάτµησης στα ίδια σηµεία, µε µεγαλύτερο βαθµό 

συσχέτισης για την οµάδα µέσης ηλικίας 8 ετών. Όσον αφορά στις συσχετίσεις µε τις τιµές 

συχνότητας επιλογής κατάτµησης στα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων 

της οµαδοποιητικής δοµής και σε αυτά που διαφοροποιούνται από αυτά, βρέθηκε ότι για τους 

συµµετέχοντες ηλικίας 6 ετών ήταν θετική η συσχέτιση και για τις δύο κατηγορίες σηµείων 

µε µεγαλύτερη τη συσχέτιση µε τα σηµεία της πρώτης κατηγορίας, ενώ για τους 

συµµετέχοντες ηλικίας 7 ετών και 8 ετών οι συσχετίσεις ήταν θετικές και σηµαντικές µόνο 

για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Με την 

πρόοδο της ηλικίας αυξάνεται η συσχέτιση του βαθµού ακουστικότητας µε τη σταθερότητα 

µε την οποία ένας ακροατής θα οργανώσει ένα µουσικό κοµµάτι σε επαναλαµβανόµενες 

ακροάσεις, µε τη µεγαλύτερη σταθερότητα να παρατηρείται στην ηλικία των 8 ετών.  

Τέλος, και στις δύο συνθήκες ανάλυσης των σηµείων επιλογής κατάτµησης (στο 

σύνολο των ακροάσεων και στα σηµεία που επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις ακροάσεις), οι 

µονάδες αύξησης που προέκυψαν από την εφαρµογή της γραµµικής παλινδρόµησης ήταν 

µεγαλύτερες για τα σηµεία που συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής από τις µονάδες που βρέθηκαν για τα σηµεία που διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Το εύρηµα αυτό, συνηγορεί µε το ότι αν και 

υπάρχουν αναπτυξιακές διαφορές στην αντίληψη της µουσικής κατά την ακρόασή της, οι 

οποίες επηρεάζονται και από το βαθµό ακουστικότητας των ακροατών, ακόµη και από την 
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ηλικία των 6 ετών, τα παιδιά οργανώνουν µια µουσική κατά την ακρόασή της 

προσεγγίζοντας σε κάποιο βαθµό την οµαδοποιητική της δοµή, όπως αυτή προκύπτει από την 

ανάλυση της µουσικής µε τη χρήση της ΓΘΤΜ. Προϊούσης της ηλικίας, η σταθερότητα και ο 

βαθµός σύµπτωσης αυξάνεται. Έτσι, τα παιδιά ηλικίας 6, 7 και 8 ετών θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν ως «εν δυνάµει» έµπειροι ακροατές του µουσικού ιδιώµατος του κοµµατιού, 

οι οποίοι, όπως περιγράφουν οι εµπνευστές της ΓΘΤΜ (Lerdahl & Jackendoff, 1983: 3) 

χρησιµοποιούν τους ίδιους κανόνες οργάνωσης της µουσικής µε τους έµπειρους ακροατές, 

αλλά µε έναν πιο περιορισµένο τρόπο.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν, µέσω πειραµατικής µελέτης, η διερεύνηση των 

διαφορών που παρουσιάζουν παιδιά ηλικίας 6, 7 και 8 ετών στον τρόπο µε τον οποίο 

οργανώνουν ένα µουσικό κοµµάτι σε επιµέρους τµήµατα και, πιο συγκεκριµένα, η διερεύνηση 

του κατά πόσο από την ηλικία των 6 ετών µέχρι την ηλικία των 8 ετών τα παιδιά είναι 

«έµπειροι» ακροατές του τροπικού µουσικού ιδιώµατος. Ο όρος «έµπειρος» ακροατής 

αναφέρεται στον ακροατή ο οποίος είναι γνώστης ενός µουσικού ιδιώµατος και, ακούγοντας 

ένα µουσικό έργο, κατασκευάζει νοερώς το δοµικό σκελετό του χρησιµοποιώντας 

συγκεκριµένους κανόνες οργάνωσης. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, οι κανόνες αυτοί ορίστηκαν 

από τη ΓΘΤΜ (Lerdahl & Jakendoff, 1983) για το τονικό µουσικό ιδίωµα και έγινε επέκτασή 

τους στο τροπικό µουσικό ιδίωµα έπειτα από την ανάλυση του έργου του Γιάννη 

Κωνσταντινίδη «44 Παιδικά Κοµµάτια για Πιάνο πάνω σε Ελληνικούς Σκοπούς» (Τσούγκρας, 

2003). Για το λόγο αυτό, το µουσικό κοµµάτι που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν 

το κοµµάτι ΧΧΧVΙΙ από το παραπάνω έργο. Οι επιλογές κατάτµησης των παιδιών 

συγκρίθηκαν µε τις προβλέψεις της ανάλυσης του έργου για την κατασκευή της 

οµαδοποιητικής δοµής του από τον «έµπειρο» ακροατή και χωρίστηκαν σε επιλογές οι οποίες 

συµπίπτουν µε αυτές και σε επιλογές οι οποίες αποκλίνουν από αυτές. Η κεντρική ερευνητική 

θέση ήταν ότι όσο περισσότερο οι επιλογές κατάτµησης των παιδιών συνέπιπταν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του έργου τόσο περισσότερο «έµπειροι» ακροατές 

θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν. Επιπλέον, στους συµµετέχοντες της έρευνας προστέθηκαν 

δύο οµάδες ενηλίκων, µία η οποία αποτελείται από ενήλικες µε τυπική µουσική εκπαίδευση 

(Οµάδα µουσικών) και µία η οποία αποτελείται από ενήλικες χωρίς τυπική µουσική 

εκπαίδευση (Οµάδα µη-µουσικών) ώστε να γίνει σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών µε 

αυτές των ενηλίκων, στο ίδιο πειραµατικό έργο.   
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Οι κατατµήσεις που επέλεξαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα για να οργανώσουν το 

µουσικό έργο που τους παρουσιάστηκε συγκρίθηκαν ως προς την κάθε ηλικιακή πειραµατική 

οµάδα, ως προς επαναλαµβανόµενες ακροάσεις µέσα στην κάθε πειραµατική οµάδα και ως 

προς το βαθµό ακουστικότητας των παιδιών της κάθε ηλικιακής οµάδας. Ακολουθούν τα 

αποτελέσµατα των επιδράσεων που παρατηρήθηκαν και σχολιάζεται η σχέση τους µε 

ευρήµατα ανάλογων ερευνών και των θεωρητικών πλαισίων που τα ερµηνεύουν. 

 

Η επίδραση της ηλικίας στην κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής 

Στο σύνολο των επιλογών κατάτµησης που σηµείωσαν οι συµµετέχοντες των πέντε 

πειραµατικών οµάδων της έρευνας, οι συµµετέχοντες ηλικίας 6 ετών (παιδιά Α΄ τάξης δηµοτικού, 

ΟΑ) παρουσίασαν το χαµηλότερο ποσοστό επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (56,96% των επιλογών τους) 

και το µεγαλύτερο ποσοστό επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από 

σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής (43,04% των επιλογών τους). Στις επιδόσεις 

των υπόλοιπων οµάδων παρατηρείται, µε την πρόοδο της ηλικίας, η τάση να αυξάνεται η 

συχνότητα επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και να µειώνεται η συχνότητα επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από αυτά. Όµως, δεν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

επιδόσεις των συµµετεχόντων ηλικίας 7 (ΟΒ) και 8 ετών (ΟΓ). Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

βρέθηκε ανάµεσα στις επιδόσεις των συµµετεχόντων των οµάδων ΟΒ και ΟΓ και στις επιδόσεις 

της οµάδας των ενηλίκων χωρίς τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜΜ) και της οµάδας των 

ενηλίκων µε τυπική µουσική εκπαίδευση (ΟΜ). Μάλιστα, η ΟΜ παρουσιάζει τη µεγαλύτερη 

συχνότητα επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και τη µικρότερη συχνότητα επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από αυτά. 
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Παρόµοιο σχήµα επιδόσεων παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των 3 επιβεβαιώσεων. 

Η κατηγορία των 3 επιβεβαιώσεων περιλαµβάνει επιλογές κατάτµησης σε συγκεκριµένα 

σηµεία του µουσικού κοµµατιού, οι οποίες επαναλήφθηκαν και στις τρεις 

ακροάσεις/κατατµήσεις του. Οι συµµετέχοντες της ΟΜ παρουσίασαν τις περισσότερες 

επιβεβαιώσεις κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής και τις λιγότερες επιβεβαιώσεις σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται 

από αυτά. Η ηλικία αποτέλεσε και σε αυτή την κατηγορία της επίδοσης των συµµετεχόντων 

της έρευνας µία εξωτερική µεταβλητή η οποία επηρέασε τα σηµεία επιλογών κατάτµησης, µε 

µία διαφοροποίηση. Ενώ δεν υπάρχει, ανάµεσα στην ΟΒ και την ΟΓ, στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις δύο αυτές οµάδες στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία 

διαφοροποιούνται από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής.  

Με την πρόοδο της ηλικίας, οι συµµετέχοντες της έρευνας τείνουν να επιλέγουν όλο και 

µεγαλύτερο αριθµό σηµείων κατάτµησης στο µουσικό κοµµάτι τα οποία συµπίπτουν µε την 

οµαδοποιητική δοµή του µουσικού κοµµατιού, σύµφωνα µε τη ΓΘΤΜ (Lerdahl& Jackendoff, 

1983. Τσούγκρας 2003), και να επιλέγουν όλο και λιγότερο αριθµό σηµείων κατάτµησης τα 

οποία είναι εκτός ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. ∆ηλαδή, παρατηρείται µία γενικότερη 

συµµόρφωση της λειτουργίας της οργάνωσης της µουσικής επιφάνειας µε τους κανόνες που 

προτείνει η ΓΘΤΜ ότι ισχύουν για τον τρόπο µε τον οποίο θα κατασκευάσει την 

οµαδοποιητική δοµή ενός κοµµατιού ο έµπειρος ακροατής. Η παρατήρηση αυτή ενδυναµώνει 

τη θέση των συγγραφέων της ΓΘΤΜ ότι οι κανόνες που ορίζουν την κατασκευή της 

οµαδοποιητικής δοµής ενός µουσικού κοµµατιού ισχύουν για όλους τους ακροατές, απλώς σε 

κάποιους εµφανίζονται σε µικρότερο βαθµό. Παρατηρούµε ότι τα παιδιά ηλικίας 6, 7 και 8 

ετών είναι «εν δυνάµει» έµπειροι ακροατές του τροπικού µουσικού συστήµατος, δηλαδή µε 
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την πρόοδο της ηλικίας παρατηρείται µεγαλύτερη σύµπτωση µε τους κανόνες που ορίζουν 

την οµαδοποιητική δοµή της µουσικής και µείωση της επίδρασης κανόνων οι οποίοι 

βασίζονται στην αντίληψη µόνο ακουστικών χαρακτηριστικών της µουσικής επιφάνειας.  

Έχει εκφραστεί η υπόθεση ότι οι γενικές διεργασίες του µουσικού νου αναπτύσσονται 

στον άνθρωπο µέσω της έκθεσής του στο µουσικό ιδίωµα και τον πολιτισµό στον οποίο 

µεγαλώνει (Zenatti, 1969. Gordon, 1990). Αυτή η ανάπτυξη ξεκινά από τη γέννηση (ή ακόµα 

και νωρίτερα) και συνεχίζεται περίπου ως την ηλικία των 12 ετών χωρίς να απαιτεί την 

έκθεση σε τυπική µουσική εκπαίδευση (Serafine, 1988). Πιθανόν, η αυξανόµενη σύµπτωση 

των σηµείων κατάτµησης µε τα ανάλογα σηµεία που ορίζουν την οµαδοποιητική δοµή του 

κοµµατιού, που παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα µε την πρόοδο της ηλικίας, να 

αντανακλά διεργασίες µουσικής ανάπτυξης οι οποίες να οφείλονται σε  εσωτερικοποίηση των 

κανονικοτήτων που παρουσιάζει το τροπικό ιδίωµα. Όµως, αυτό δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί 

από τον πειραµατικό σχεδιασµό της παρούσας µελέτης, επειδή δεν µπορεί να αποκλειστεί η 

υπόθεση οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν να οφείλονται στην ωρίµανση των 

γνωστικών µουσικών διεργασιών προϊούσης της ηλικίας.  

 

Η επίδραση της επανάληψης της ακρόασης στην κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής 

Παρατηρήθηκε ότι, µε την επανάληψη του έργου της κατάτµησης και οι τρεις ηλικιακές 

οµάδες των παιδιών που πήραν µέρος στην έρευνα, αλλά και η οµάδα των ενηλίκων χωρίς 

τυπική µουσική εκπαίδευση, αύξησαν τη συχνότητα των επιλογών σηµείων κατάτµησης. 

Αυτή η παρατήρηση έχει σηµειωθεί και σε προηγούµενες πειραµατικές µελέτες από 

ερευνητές της οργάνωσης της µουσικής πληροφορίας οι οποίοι χρησιµοποιούν µε επανάληψη 

το έργο της κατάτµησης (Schaefer, Murre & Bod, 2004). Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση της 

συχνότητας των επιλογών σηµείων κατάτµησης αφορούσε τόσο στις επιλογές κατάτµησης σε 

σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής, όσο και 
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στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από τα σηµεία-όρια της 

οµαδοποιητικής δοµής. Εποµένως, επαληθεύτηκε το δεύτερο µέρος της ερευνητικής 

υπόθεσης, ότι οι επαναλαµβανόµενες ακροάσεις έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

συχνότητας κατάτµησης σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της 

οµαδοποιητικής δοµής. Η επανάληψη της ακρόασης οδήγησε στην ενδυνάµωση των 

επιλογών κατάτµησης των συµµετεχόντων. 

Μία πιθανή ερµηνεία για την ύπαρξη περισσότερων επιλογών σηµείων κατάτµησης στις 

επαναλαµβανόµενες ακροάσεις του µουσικού έργου είναι ότι, η εξοικείωση του ακροατή µε 

ένα µουσικό έργο έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη γνωστικών διεργασιών οι οποίες 

επηρεάζονται και από µνηµονικές διαδικασίες (Schaefer, Murre & Bod, 2004). Εποµένως, κατά 

την επανάληψη της ακρόασης ενός µουσικού έργου ενεργοποιούνται στρατηγικές επεξεργασίας 

του οι οποίες στηρίζονται σε διαισθητικούς κανόνες οργάνωσης της µουσικής πληροφορίας, σε 

εσωτερικευµένους κανόνες οργάνωσης των φθόγγων στο πλαίσιο του µουσικού ιδιώµατος στο 

οποίο εντάσσεται η µουσική πληροφορία που παρουσιάζεται στον ακροατή, αλλά και σε 

µνηµονικές λειτουργίες για το πώς εξελίσσεται το συγκεκριµένο µουσικό έργο. Έτσι, 

επιλογές κατάτµησης οι οποίες, κατά την πρώτη ακρόαση, ο ακροατής δεν επέλεξε γιατί δεν 

ήταν προετοιµασµένος γι αυτό, τις επιλέγει κατά τη δεύτερη ή την τρίτη ακρόαση. Επίσης, 

ισχύει και το αντίστροφο. Εάν ο ακροατής διαπιστώσει, ακούγοντας όλο το κοµµάτι, ότι µία 

επιλογή κατάτµησης δεν ήταν σωστή, τότε αυτοδιορθώνεται και δεν την εµφανίζει στην 

επόµενη κατάτµηση. Αυτή η λειτουργία της αυτοδιόρθωσης είναι πιο εµφανής στις επιλογές των 

συµµετεχόντων της έρευνας στο σηµείο 37 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ: 211-212). Το σηµείο 37 βρίσκεται 

ανάµεσα στην εµφάνιση της τονικής και την επανάληψή της, η οποία ορίζει το τέλος του 

µουσικού κοµµατιού. Αν και θα µπορούσε να εκληφθεί ως όριο της µουσικής ενότητας που 

προηγήθηκε, δεν συµβαίνει αυτό γιατί αµέσως µετά έρχεται η επανάληψη της τελευταίας του 

νότας, όπου εκεί είναι και το τέλος του µουσικού κοµµατιού. Κατά την πρώτη ακρόαση, το 
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33,3% των παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα θεώρησαν αυτό το σηµείο ως τέλος του 

µουσικού κοµµατιού. Κατά τη δεύτερη ακρόαση το ποσοστό έπεσε στο 18% και κατά την τρίτη 

ακρόαση στο 8,6% των παιδιών. Στην οµάδα των ενηλίκων µόνο στους ενήλικες χωρίς τυπική 

µουσική εκπαίδευση εµφανίστηκε ως σηµείο επιλογής κατά την πρώτη ακρόαση (16%, n=4) 

αλλά δεν εµφανίστηκε στις επόµενες ακροάσεις. Συνεπώς, η επανάληψη της ακρόασης ενός 

µουσικού κοµµατιού πιθανόν ενεργοποιεί και µνηµονικές λειτουργίες σε σχέση µε το ίδιο το 

κοµµάτι, οι οποίες, όταν ο ακροατής µπορεί να κρίνει εάν ήταν σωστές ή λανθασµένες, µπορεί 

να τις αλλάξει από µόνος του, ακόµη και από την ηλικία των 6 ετών.  

 

Η επίδραση του δείκτη µουσικής ακουστικότητας στην κατασκευή της οµαδοποιητικής 

δοµής 

Στην παρούσα έρευνα πήραν µέρος παιδιά τα οποία δεν είχαν εκτεθεί σε τυπική 

µουσική εκπαίδευση, πέρα από το µονόωρο µάθηµα της µουσικής στο σχολείο. Στόχος ήταν 

να αποκλεισθεί η µεταβλητή της ύπαρξης τυπικής µουσικής εκπαίδευσης επειδή είναι πολύ 

δύσκολο να ελεγχθεί η οµοιογένειά της. Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι όχι µόνο η ύπαρξη ή όχι 

µουσικής εκπαίδευσης αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνει κανείς µουσική µπορεί να 

έχει επίδραση στη διαµόρφωση των λειτουργιών που αναπτύσσονται σε σχέση µε την 

επεξεργασία της µουσικής (Altenmüler & Gruhn, 2000), θα έπρεπε να βρεθεί για κάθε τάξη 

ειδική οµάδα ελέγχου στην οποία οι συµµετέχοντες θα ακολουθούσαν όλοι το ίδιο 

πρόγραµµα µουσικής εκπαίδευσης. Αυτό όµως ήταν πέρα των στόχων της παρούσας έρευνας, 

και γι αυτό το λόγο επιλέχτηκε να διερευνηθούν οι επιδόσεις των παιδιών ως προς το δείκτη 

της µουσικής τους ακουστικότητας.  

Για τη µέτρηση του δείκτη µουσικής ακουστικότητας χρησιµοποιήθηκαν οι 

Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας του Gordon (1979) στη σταθµισµένη για 

τον ελληνικό πληθυσµό εκδοχή (Στάµου, Schmidt & Humphreys, 2006). Αποτελούνται από 
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δύο τεστ, ένα για την τονική ακουστικότητα και ένα για τη ρυθµική ακουστικότητα. Με τη 

χρήση αυτών των τεστ µετριέται η µουσική δεκτικότητα του παιδιού τη συγκεκριµένη στιγµή 

που γίνεται η έρευνα, δηλαδή η ικανότητά του να πετύχει σε µουσικά έργα.  

Η ερευνητική υπόθεση ήταν ότι η υψηλή βαθµολογία των παιδιών στο Ρυθµικό και το 

Τονικό τεστ θα µπορούσε να προβλέψει τη συµπεριφορά τους, ως προς την οργάνωση του 

µουσικού έργου κατά την ακρόασή του, µε τον εξής τρόπο: υψηλή βαθµολογία θα σήµαινε 

υψηλή συχνότητα επιλογών σηµείων κατάτµησης, υψηλή συχνότητα επιλογών κατάτµησης 

σε σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και 

χαµηλή συχνότητα επιλογών κατάτµησης σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνται από αυτά.  

Στις ηλικιακές οµάδες των 6 (ΟΑ) και 7 ετών (ΟΒ) η υψηλή βαθµολογία στο Τονικό 

και το Ρυθµικό τεστ σήµαινε και αυξηµένο αριθµό κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία 

συνέπιπταν µε και διαφοροποιόντουσαν από σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής, ενώ στους συµµετέχοντες ηλικίας 8 ετών επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι η υψηλή 

βαθµολογία σχετίζεται θετικά µε µείωση της συχνότητας επιλογής κατάτµησης σε σηµεία τα 

οποία δεν ανήκουν στην οµαδοποιητική δοµή. Ο υψηλός βαθµός µουσικής δεκτικότητας, 

στην ηλικία των 6 και 7 ετών µπορεί να προβλέψει την ικανότητα οργάνωσης ενός µουσικού 

έργο σε ξεχωριστές ρυθµοµελωδικές ενότητες και στην ηλικία των 8 ετών προβλέπει και τη 

µεγαλύτερη σύµπτωσή του µε την κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής σύµφωνα µε τον 

έµπειρο, ενός µουσικού ιδιώµατος, ακροατή. Το εύρηµα αυτό, συνηγορεί µε το ότι αν και 

υπάρχουν αναπτυξιακές διαφορές στην αντίληψη της µουσικής κατά την ακρόασή της, οι 

οποίες επηρεάζονται και από το βαθµό ακουστικότητας των ακροατών, ακόµη και από την 

ηλικία των 6 ετών, τα παιδιά οργανώνουν µια µουσική κατά την ακρόασή της προσεγγίζοντας 

σε κάποιο βαθµό την οµαδοποιητική της δοµή, όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση της 

µουσικής µε τη χρήση της ΓΘΤΜ. Προϊούσης της ηλικίας, η σταθερότητα και ο βαθµός 

σύµπτωσης αυξάνεται. Έτσι, τα παιδιά ηλικίας 6, 7 και 8 ετών θα µπορούσαν να 
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χαρακτηρισθούν ως «εν δυνάµει» έµπειροι ακροατές του µουσικού ιδιώµατος του κοµµατιού, 

οι οποίοι, όπως περιγράφουν οι εµπνευστές της ΓΘΤΜ (Lerdahl & Jackendoff, 1983: 3) 

χρησιµοποιούν τους ίδιους κανόνες οργάνωσης της µουσικής µε τους έµπειρους ακροατές, 

αλλά µε έναν πιο περιορισµένο τρόπο. 

 

Επίδραση της ατοµικότητας στην κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής 

Το προσωπικό σχήµα επιλογής κατατµήσεων του κάθε συµµετέχοντος στην έρευνα 

χάνεται στη συνολική επίδοση των µελών της οµάδας του. Παρατηρήθηκαν όµως µέσα στις 

ίδιες ηλικιακές οµάδες µεγάλες αποκλίσεις στις επιλογές κατάτµησης σε σηµεία που ανήκουν 

σε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής και σε σηµεία που διαφοροποιούνται 

από αυτά. Οι αποκλίσεις αυτές, όπως εκφράζονται από την τιµή που παίρνει το µέγεθος της 

Τυπικής Απόκλισης, ήταν πιο µεγάλες στις επιδόσεις των παιδιών µέσης ηλικίας 6 ετών (ΟΑ) 

και ελαχιστοποιούνται στις επιδόσεις των ενηλίκων µε µουσικής εκπαίδευση. ∆ύο 

παράγοντες µπορεί να είναι υπεύθυνοι για τις αποκλίσεις αυτές: α) οι εσωτερικές 

διαφοροποιήσεις των παιδιών στη µουσική νοηµοσύνη και το γνωστικό στυλ (Gardner, 1983; 

1993), ή/και β) µπορεί να είναι το αποτέλεσµα των προσωπικών µουσικών βιογραφιών των 

παιδιών και διαφοροποιήσεών τους ως προς τα µουσικά ερεθίσµατα που δέχονται από το 

περιβάλλον τους (Sloboda & Davidson, 1998). Θα ήταν ενδιαφέρον εάν αναλυόταν η επίδοση 

του κάθε παιδιού ξεχωριστά σε συσχέτιση όχι µόνο µε το επίπεδο της µουσικής του 

ακουστικότητας αλλά και τη σχέση που διατηρεί µε τη µουσική στο προσωπικό του 

περιβάλλον.  

 

Σύνοψη συζήτησης 

Οι κανόνες που προτείνει η ΓΘΤΜ για την κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής ενός 

µουσικού έργου µπορούν να προβλέψουν κατά ένα µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο 
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οργανώνουν ένα τονικό µουσικό έργο τα παιδιά µέσης ηλικίας 6 ετών. Με την πρόοδο της 

ηλικίας, όµως, η πιθανότητα επαλήθευσης των προβλέψεων των κανόνων αυξάνεται. Η 

ικανότητα ενός ακροατή να προσεγγίζει τις επιδόσεις του «έµπειρου» σε ένα µουσικό ιδίωµα  

ακροατή µεταβάλλεται στις ηλικίες των 6-8 ετών.   

Παράλληλα, ένας παράγοντας που ενισχύει την ικανότητα σύµπτωσης της οργάνωσης 

ενός µουσικού έργου µε τις προβλέψεις των κανόνων της ΓΘΤΜ είναι ο βαθµός 

ακουστικότητας του ακροατή. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Επιπτώσεις της έρευνας στις θεωρίες για την ανάπτυξη του µουσικού νου στις ηλικίες 

των 6-8 ετών 

Η αναπτυξιακή προσέγγιση του µουσικού νου επηρεάστηκε από το θεωρητικό πλαίσιο 

των γενικών θεωριών που εκφράστηκαν στο χώρο της Ψυχολογίας για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου νου. Μία σηµαντική θεωρητική προσέγγιση που επηρέασε την έρευνα είναι η 

θεωρία του Jean Piaget (1896-1980) για τα στάδια νοητικής ανάπτυξης (Piaget & Inhelder, 

1969). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο νους αναπτύσσεται ακολουθώντας αυστηρά µία 

σειρά συγκεκριµένων σταδίων, κατά τα οποία, η επαφή του µε τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα 

και οι λειτουργίες της αφοµοίωσης αυτών και της συµµόρφωσης σε αυτά, τον οδηγούν να 

αποκτήσει την ικανότητα της αφαιρετικής και λογικής σκέψης. Η Serafine (1988) 

παρουσίασε µία εκτενή µελέτη της ανάπτυξης της µουσικής γνώσης σε παιδιά ηλικίας 5, 6, 8, 

10 και 11 ετών και ενήλικες. Βρήκε ότι η συσχέτιση ανάµεσα στο έργο της αναγνώρισης της 

τελικότητας (διάκριση ανάµεσα σε µελωδίες που γίνονται αντιληπτές ως να έχουν ένα τέλος 

και ηµιτελείς αλληλουχίες συγχορδιών) και ένα έργο διατήρησης του Piaget ήταν πιο 

σηµαντική στην ηλικία των 8 ετών. Ακολούθως, η ταυτοποίηση οµοιοτήτων και διαφορών 

ανάµεσα σε µια µελωδία και τις παραλλαγές της έφτανε στο 78% σε παιδιά ηλικίας 10 και 11 

ετών. Υποστήριξε ότι τα αποτελέσµατά της συνηγορούσαν στο ότι η ηλικία των 8 ετών είναι 

από τις κρίσιµες ηλικίες για την ανάπτυξη της µουσικής γνώσης.  

Η Deliège (1994) επηρεάστηκε από τις ιδέες των γνωστικών ψυχολόγων όπως ο Neisser 

(1987), ο Fodor (1983) και η Rosch (1978). Πρότεινε, µέσω της έρευνάς της, την υπόθεση 

ύπαρξης ενός µηχανισµού απόσπασης διακριτικών γνωρισµάτων (cues abstraction 

mechanism), ο οποίος λειτουργεί σε ένα περιφερικό επίπεδο, κατά την ακρόαση της 

µουσικής, και είναι υπεύθυνος για την µετέπειτα εκτίµηση και επεξεργασία των 
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προσλαµβανόµενων ηχητικών ερεθισµάτων. Μελετώντας τη λειτουργία αυτού του 

µηχανισµού σε παιδιά, σε ενήλικες και σε παιδιά µε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή στο 

φάσµα του αυτισµού υποστήριξε την υπόθεση της σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής του 

εγκεφάλου την οποία πρεσβεύει ο Fodor (1983) (modularity) (Deliège & Dupont, 1994). Η 

υπόθεση αυτή υποστηρίχτηκε και από µελέτες σε νευρολογικούς ασθενείς µε συµπτώµατα 

αµουσίας, καθώς και φυσιολογικά αναπτυσσόµενα άτοµα τα οποία παρουσιάζουν το 

φαινόµενο της εγγενούς αµουσίας (congenital amusia) (Peretz & Coltheart, 2003).   

Στην παρούσα έρευνα παρατηρείται ότι τα παιδιά από την ηλικία των 6 ετών µπορούν 

να οργανώσουν ένα µουσικό κοµµάτι σε επιµέρους ενότητες τεµαχίζοντάς το, στο 56,96%, σε 

σηµεία τα οποία συµπίπτουν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής του 

κοµµατιού. ∆ηλαδή, οι κανόνες της ΓΘΤΜ µπορούν να προβλέψουν περίπου µία στις δύο 

επιλογές τοποθέτησης τοµών για την οργάνωση ενός µουσικού κοµµατιού. Με την πρόοδο 

της ηλικίας παρατηρήθηκε µία εντονότερη εσωτερικοποίηση των κανονικοτήτων που ορίζουν 

ένα µουσικό κοµµάτι που ανήκει στο διατονικό µουσικό σύστηµα. Η ικανότητα οργάνωσης 

ενός µουσικού κοµµατιού, σύµφωνα µε τους κανόνες της ΓΘΤΜ, ενδυναµώθηκε στα παιδιά 

ηλικίας 7 ετών (73,68%) και 8 ετών (79,29%). Στοιχεία από νευροφυσιολογικές έρευνες 

δείχνουν ότι, παιδιά ηλικίας 5 ετών παρουσιάζουν παρόµοια διαφοροποίηση στα ΑΠ∆ που 

καταγράφονται κατά την ακρόαση σε µια αλληλουχία συγχορδιών, µέσα στο τονικό σύστηµα, 

µε την εµφάνιση µιας συγχορδίας η οποία δεν είναι αναµενόµενη. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο 

όταν αυτή η συγχορδία τοποθετείται στη µέση της αλληλουχίας (Koelsch et al, 2003). 

Επιπλέον, στοιχεία από έρευνες µε τεχνικές λειτουργικής νευροαπεικόνισης (Overy et al, 

2004) έδειξαν ότι η αύξηση στην ενεργοποίηση κατά την επεξεργασία µελωδικών 

ερεθισµάτων είναι παρόµοια µε αυτή των ενηλίκων αλλά όχι η αύξηση της ενεργοποίησης 

κατά την επεξεργασία ρυθµικών ερεθισµάτων. Το εύρηµα αυτά προσφέρει στοιχεία υπέρ της 

άποψης ότι στην ηλικία των 5-9 ετών ο µουσικός εγκέφαλος είναι ακόµη υπό διαµόρφωση.  
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις, και τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας προσφέρουν 

στοιχεία για την υποστήριξη της θεωρίας που προτάθηκε για την υπό διαµόρφωση 

σπονδυλωτή αρχιτεκτονική του εγκεφάλου (modularization) κατά την ανάπτυξή του 

(Karmiloff-Smith, 1993). Συνδυάζοντας αρχές από τη θεωρία των σταδίων του Piaget κατά 

την ανάπτυξη και από την υπόθεση της σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου του 

Fodor, η πρόταση της Karmiloff-Smith είναι ότι ο εγκέφαλος γεννιέται µε κάποιες 

προδιαθέσεις για την επεξεργασία συγκεκριµένων ερεθισµάτων, όπως η µουσική και η 

γλώσσα, και στη συνέχεια, µέσω εσωτερικών λειτουργιών και εξωτερικών επιδράσεων από 

το περιβάλλον του, διαµορφώνει τις κατάλληλες µονάδες εξειδικευµένης λειτουργίας 

(modules), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των ερεθισµάτων που δέχεται. 

Επιπλέον στοιχεία για τη δυνατότητα διαµόρφωσης µιας σπονδυλωτής αρχιτεκτονικής του 

εγκεφάλου προσφέρονται από την παρατήρηση της επίδρασης στη δοµική και λειτουργική 

εικόνα του εγκεφάλου της µουσικής εκκοινώνησης και της τυπικής µάθησης της µουσικής 

(Hannon & Trainor, 2007) και από την παρατήρηση ότι οι δοµικές και λειτουργικές 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στον εγκέφαλο των ενηλίκων µουσικών µε τυπική 

µουσική εκπαίδευση είναι µεγαλύτερες σε ενήλικες οι οποίοι ξεκίνησαν την τυπική µουσική 

εκπαίδευση πριν από την ηλικία των 7 ετών (Schlaug, 2001).  

 

Μουσικοπαιδαγωγική και άλλη χρησιµότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας 

Η λειτουργία της µουσικής ακρόασης είναι µια σηµαντική δραστηριότητα κατά την 

οποία ο ακροατής δεν είναι απλώς παθητικός δέκτης των µουσικών ήχων αλλά συµµετέχει σε 

αυτή µε όλη του την προσωπικότητα (Καραδήµου Λιάτσου, 2001). Η σηµασία της για την 

καλλιέργεια του µουσικού νου του ανθρώπου έχει υπογραµµιστεί από όλες τις 

µουσικοπαιδαγωγικές µεθόδους. Σύµφωνα µε τον Suzuki, η µουσική ακρόαση βρίσκεται σε 

καίρια θέση για την ανάπτυξη της µουσικής ικανότητας (Suzuki, 1984).  
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Σύµφωνα µε την Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης (Elliott, 1995), οι 

δεξιότητες ακρόασης (listenership), µαζί µε τις δεξιότητες µουσικής δράσης (musicianship), 

στηρίζουν την ικανότητα της µουσικής κατανόησης, η οποία διαµορφώνει και κατευθύνει 

όλους τους τρόπους ενασχόλησης µε τη µουσική. Στόχος της µουσική εκπαίδευσης είναι να 

αναπτύξει τις δύο αυτές δεξιότητες µέσω της εµπλοκής των µαθητών σε λειτουργίες 

συνδυασµού τους, όπως ερµηνεία-και-ακρόαση, αυτοσχεδιασµός-και-ακρόαση, σύνθεση-και-

ακρόαση, µουσική διασκευή-και-ακρόαση, διεύθυνση της µουσικής-και-ακρόαση. Σύµφωνα 

µε τον Elliott, ένας ακροατής µπορεί να χαρακτηρισθεί ότι «είναι γνώστης» όταν, ακούγοντας 

την αρχή από ένα µουσικό απόσπασµα µπορεί να δηµιουργήσει προσµονές για το πώς θα 

εξελιχθεί στη συνέχεια, κάτι που σηµαίνει ότι έχει αναπτύξει γνωστικές διεργασίες οι οποίες 

στηρίζονται στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων ενός µουσικού ιδιώµατος, δηλαδή έχει 

αναπτύξει την ικανότητα της «από πάνω προς τα κάτω» επεξεργασίας του µουσικού 

ερεθίσµατος. Όπως αναφέρει ο ίδιος, 

«Η έξυπνη µουσική ακρόαση απαιτεί να χρησιµοποιήσουµε τις δυνάµεις µας 

συνειδητοποίησης επί τούτου ώστε να επιτύχουµε µία πρόθεση. … Η µουσική ακρόαση 

απαιτεί από εµάς να ερµηνεύσουµε και να κατασκευάσουµε τις ακουστικές πληροφορίες 

σε σχέση µε προσωπικές γνώσεις και πιστεύω»1 (1995: 81)      

Αυτό που κατασκευάζουν οι ακροατές είναι «τα σύνθετα φυσικά γεγονότα τα οποία 

βιώνουµε ως µουσικά ηχητικά σχήµατα» (1995: 83). Η µουσική ακρόαση δεν περιλαµβάνει 

µόνο τις λειτουργίες της αντίληψης και της επεξεργασίας του µουσικού ερεθίσµατος. Η 

µουσική ακρόαση είναι µια µορφή γνώσης κατά την οποία ο ακροατής σκέφτεται µουσικά. Η 

εµπειρία της µουσικής γίνεται άµεσα, µέσω διαδικαστικών τρόπων γνώσης (οι οποίοι 

εµπλέκουν την ακρόαση) και έµµεσα µέσω λεκτικών τρόπων γνώσης (οι οποίοι εµπλέκουν 

τις λεκτικές επεξηγήσεις του ακροατή για το τι ακροάται). Οι διαδικαστικές διαστάσεις των 

                                                 
1 “… Intelligent music listening requires that we employ our powers of consciousness deliberately to achieve an 
intention… Music listening requires us to interpret and construct auditory information in relation to personal 
understandings and beliefs.” 
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δεξιοτήτων ακρόασης αφορούν στην κατασκευή ολοκληρωµένων µουσικών σχηµάτων, τη 

µεταξύ τους σύνδεση και την κατάτµηση σε µουσικά σχήµατα (1995: 85). Στη διάσταση 

αυτή, η επεξεργασία της µουσικής είναι άµεση: ο ακροατής βρίσκεται σε άµεση επαφή µε 

τους µουσικούς ήχους και µε τη µουσική σκέψη. Από την άλλη πλευρά, οι λεκτικές 

διαστάσεις της ακρόασης έχουν να κάνουν µε τη λεκτική προσέγγιση του βιώµατος της 

µουσικής, είτε του ακροατή σε σχέση µε τον εαυτό του ή την επεξήγηση προς άλλους.  

Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι, τα παιδιά από την ηλικία των 6 ετών είναι 

ικανά να σκέφτονται µουσικά και να οργανώνουν ένα µουσικό κοµµάτι σε ολοκληρωµένα, γι 

αυτά, µουσικά σχήµατα. Αυτό που ακόµη δεν έχουν αναπτύξει είναι η ικανότητα της 

οργάνωσης να στηρίζεται στους ιδιαίτερους κανόνες του συγκεκριµένου µουσικού ιδιώµατος. 

Παρατηρήθηκε όµως ότι αυτή η ικανότητα αυξάνεται τόσο µε την πρόοδο της ηλικίας, όσο 

και µε την επανάληψη της ακρόασης. Εποµένως, είναι «εν δυνάµει» «γνώστες» ακροατές, 

σύµφωνα µε τον Elliott, ή εν δυνάµει «έµπειροι» ακροατές, σύµφωνα µε τη ΓΘΤΜ. Κατά τη 

διδασκαλία της µουσικής σε αυτές τις ηλικίες, η ευθύνη του µουσικοπαιδαγωγού για να 

διαµορφώσει «γνώστες»/«έµπειρους» ακροατές είναι να αναπτύξει τις ικανότητες οργάνωσης 

που έχουν τα παιδιά κατά την ακρόαση ενός µουσικού κοµµατιού, τόσο διαδικαστικά όσο και 

λεκτικά, µε επεξηγήσεις. Αυτή η λειτουργία είναι σε µεγάλο βαθµό σηµαντική για να 

ενεργοποιήσει τον διαδικαστικό τρόπο προσέγγισης στην ηλικία των 6 ετών, επειδή ακόµη 

δεν αναγνωρίζουν όλους τους κανόνες ενός µουσικού ιδιώµατος, και στη συνέχεια να 

αναπτύξει τις λεκτικές ικανότητες, ώστε οι µαθητές να οριοθετήσουν λεκτικά αυτό που ήδη 

γνωρίζουν και κάνουν, κάτι που είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της γενικότερης 

ικανότητας τού να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν. 

Τέλος, το γεγονός ότι βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάµεσα στο δείκτη ακουστικότητας 

των παιδιών και τη συχνότητα σύµπτωσης των επιλογών τους σηµείων κατάτµησης µε τις 

προβλέψεις των κανόνων της ΓΘΤΜ, ενισχύει την άποψη ότι η ακουστικότητα επηρεάζει 
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σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ένας ακροατής ένα µουσικό κοµµάτι κατά 

την ακρόασή του. Η ενδυνάµωση και η ανάπτυξη της ακουστικότητας των µαθητών οδηγεί 

και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την πληρέστερη προσέγγιση της δοµής ενός 

µουσικού έργου κατά την ακρόασή του. 

 

Περιορισµοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από κάποιους περιορισµούς, οι οποίοι αποτελούν 

ανοιχτά ερωτήµατα για περαιτέρω διερεύνηση.  

 

Πρώτος περιορισµός: όσον αφορά στα µουσικά γνωρίσµατα των συµµετεχόντων 

Στην έρευνα συµµετείχαν παιδιά που δεν ακολουθούσαν κάποια τυπική µουσική 

εκπαίδευση εκτός του µονόωρου µαθήµατος µουσικής στο σχολείο τους. Έχει παρατηρηθεί σε 

παιδιά ότι η ύπαρξη τυπικής µουσικής εκπαίδευσης οδηγεί σε διαφοροποίηση της επίδοσής 

τους σε µουσικά και γλωσσικά έργα και σε διαφοροποίηση της αντίστοιχης αύξησης της 

εγκεφαλικής ενεργοποίησης κατά την επιτέλεση των παραπάνω έργων (Magne, Schön & 

Besson, 2006). Θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί σε παιδιά µε τυπικές µουσικές γνώσεις, ίδιας 

ηλικίας µε αυτά της έρευνας, η κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής του µουσικού κοµµατιού 

ώστε να εντοπισθεί σε ποιο βαθµό η κατασκευή της οµαδοποιητικής δοµής επηρεάζεται από τη 

µουσική εκπαίδευση και σε ποιο βαθµό αντανακλά ωρίµανση του γνωστικού συστήµατος. 

Όµως, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου της µουσικής εκπαίδευσης, διότι 

έχει παρατηρηθεί ότι, ανάλογα µε τον τύπο, διαδικαστική ή δηλωτική, δηµιουργούνται και 

διαφορετικές αναπαραστάσεις µουσικών γνώσεων (Altenmüler & Gruhn, 2000). Εποµένως, 

πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί ο τύπος της µουσικής γνώσης και στη συνέχεια να διερευνηθεί 

η συσχέτισή του µε τις ικανότητες οργάνωσης της µουσικής κατά την ακρόασή της.  
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Μέσω της µέτρησης του δείκτη µουσικής τους ακουστικότητας, δηλαδή της 

ικανότητάς τους, τη συγκεκριµένη στιγµή, να ασχοληθούν µε επιτυχία µε τη µουσική 

βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάµεσα στην υψηλή βαθµολογία και την ικανότητα οργάνωσης 

ενός µουσικού κοµµατιού σε επιµέρους ρυθµοµελωδικές ενότητες, η οποία για τους 

συµµετέχοντες ηλικίας 8 ετών µπορούσε να προβλέψει και µεγαλύτερη συχνότητα 

κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία συνέπιπταν µε σηµεία αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής 

δοµής και µικρότερη συχνότητα κατατµήσεων σε σηµεία τα οποία διαφοροποιούνταν από 

αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθούν οι επιδόσεις κατάτµησης του µουσικού κοµµατιού 

από συµµετέχοντες/συµµετέχουσες µε ίδια βαθµολογία του δείκτη µουσικής ακουστικότητας. 

Τέλος, δεν µελετήθηκε η επίδραση του ευρύτερου µουσικού περιβάλλοντος και της 

άδηλης µάθησης. Θα ήταν ενδιαφέρον να καταγραφούν λεπτοµερώς οι µουσικές συνήθειες 

και η σχέση του οικογενειακού περιβάλλοντος, του παιδιού, µε τη µουσική και στη συνέχεια 

να συσχετισθούν µε την ικανότητα οργάνωσης ενός µουσικού έργου και της κατασκευής της 

οµαδοποιητικής του δοµής. 

 

∆εύτερος περιορισµός: όσον αφορά στο πειραµατικό έργο 

Ο δεύτερος περιορισµός αφορά στην προσέγγιση της οργάνωσης ενός µουσικού 

κοµµατιού µέσω του πατήµατος ενός πλήκτρου στον υπολογιστή. Εάν και πάρθηκαν 

συγκεκριµένα µέτρα για την εξάλειψη, όσο γίνεται περισσότερο, της εµπλοκής της 

διαδικασίας του πειραµατικού έργου, είναι πιθανό να επηρέασε την απόδοση των 

συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα ήταν ενδιαφέρον να επιβεβαιωθούν µέσω 

ερευνητικών τεχνικών οι οποίες καταγράφουν διαφοροποιήσεις στην εγκεφαλική λειτουργία, 

όπως είναι οι ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές ή οι τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης του 

εγκεφάλου. 
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Τρίτος περιορισµός: όσον αφορά στο µουσικό ερέθισµα 

Η έρευνα διεξήχθη µε τη χρήση ενός συγκεκριµένου µουσικού ερεθίσµατος. Τα 

αποτελέσµατα ισχύουν για το συγκεκριµένο µουσικό ερέθισµα και µόνο υποθέσεις για 

γενίκευσή τους µπορούν να γίνουν σε άλλα µουσικά ερεθίσµατα, οι οποίες χρειάζονται 

περαιτέρω επιβεβαίωση. Αν και το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας της Μουσική Ψυχολογίας 

αφορά σε µουσικά παραδείγµατα τα οποία κατασκευάζονται για τις ανάγκες του πειράµατος 

και δεν ανήκουν σε πραγµατικά µουσικά αποσπάσµατα, ώστε να διασφαλισθεί η µελέτη 

συγκεκριµένων µουσικών παραµέτρων, όλο και περισσότερο εκφράζεται η ανάγκη χρήσης 

κανονικών µουσικών αποσπασµάτων για την ύπαρξη οικολογικής βαρύτητας των 

αποτελεσµάτων. Αυτή η οικολογική βαρύτητα είναι σηµαντική για την καλύτερη προσέγγιση 

της πραγµατικής µουσικής γνώσης, και όχι τµηµάτων της, αλλά συνεπάγεται την εµπλοκή 

πολλών µουσικών µεταβλητών, οι οποίες, συχνά, είναι δύσκολο να αναλυθούν ξεχωριστά. 

 

Τέταρτος περιορισµός: όσον αφορά στις διαστάσεις της  ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων 

Στην παρούσα µελέτη τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µόνο ως προς µία διάστασή τους, 

στο εάν οι κατατµήσεις που παρατηρήθηκαν συµπίπτουν ή διαφοροποιούνται από σηµεία 

αναφοράς ορίων της οµαδοποιητικής δοµής. Έτσι, τα 38 σηµεία τα οποία επέλεξαν οι 

συµµετέχοντες ταξινοµήθηκαν σε δύο κατηγορίες σηµείων. Όµως, υπάρχουν επιπλέον 

µουσικές διαφοροποιήσεις στο κάθε σηµείο οι οποίες µπορούν να δώσουν µουσικά στοιχεία 

για την επιλογή του κάθε σηµείου από τους συµµετέχοντες, στοιχεία που έχουν να κάνουν µε 

ψυχοακουστικά χαρακτηριστικά των φθόγγων που προηγούνται και έπονται του σηµείου και 

µε γνωρίσµατα του µουσικού ιδιώµατος, όπως την αρµονική ιεράρχηση των φθόγγων που 

όρισαν ένα τέλος. Αυτή η ανάλυση είναι σηµαντικό να ακολουθήσει σε µία επόµενη µελέτη.         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MUSICAL TESTS 

 

Προγραµµατιστές: Αντρέας Νεοκλέους και Παναγιώτης Ττόφα 

 

Εισαγωγή 

Η εφαρµογή Musical Tests σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο 

των γνωστικών λειτουργιών της οργάνωσης, σύγκρισης και κατασκευής µιας µουσικής 

πληροφορίας κατά την ακρόασή της. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών αλλά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, εφήβους και ενήλικες. ∆ηµιουργήθηκε 

αρχικά για να καλύψει ανάγκες διεξαγωγής πειραµατικών µετρήσεων στα πλαίσια 

διδακτορικής διατριβής πάνω στην οργάνωση της µουσικής πληροφορίας κατά την ακρόασή 

της από παιδιά ηλικίας 6-8 ετών. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ερευνητές για τη 

διερεύνηση γνωστικών λειτουργιών που εµπλέκονται κατά την ακρόαση όχι µόνο της 

µουσικής πληροφορίας αλλά και κάθε πληροφορίας η οποία παρουσιάζεται στον 

συµµετέχοντα ακουστικά, όπως είναι ο προφορικός λόγος, καθώς και από τον εκπαιδευτικό 

ως εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων αντίληψης της µουσικής πληροφορίας των 

µαθητών/ακροατών ή ως εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

Η εφαρµογή αποτελείται από τρία βασικά µέρη (Εικόνα 1): 

α) το µέρος επιλογής των ηχητικών ερεθισµάτων που θα παρουσιαστούν στον 

ακροατή/συµµετέχοντα στην έρευνα (∆ιαχειριστής), 

β) το µέρος παρουσίασης της µουσικής πληροφορίας και αλληλεπίδρασης του ακροατή µε 

αυτή (Μαθητής - Πειράµατα) και 

γ) το µέρος καταγραφής της αντίδρασης-απάντησης του ακροατή (Ιστορικό). 
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Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα της εφαρµογής 

 

Η σελίδα του ∆ιαχειριστή 

Στο µέρος αυτό της εφαρµογής, ο διαχειριστής/υπεύθυνος της διεξαγωγής των πειραµάτων 

εισάγει ή αφαιρεί τα ηχητικά ερεθίσµατα που θα παρουσιαστούν κατά τη διαδικασία των 

πειραµάτων στον ακροατή (Εικόνα 2). Η εφαρµογή δέχεται αρχεία ήχου σε µορφή MP3. Γι’ αυτό 

το λόγο, υπάρχει ενσωµατωµένο ένα βοηθητικό πρόγραµµα για τη µετατροπή των αρχείων ήχου 

σε αρχεία MP3, το Cheetah. Επίσης, υπάρχει ένα βοηθητικό πρόγραµµα για την κατάτµηση των 

αρχείων ήχου σε µικρότερα αρχεία, το Audacity, ώστε ο διαχειριστής να µπορεί να επεξεργαστεί 

τα αρχεία ήχου που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει στα πειράµατα. 

 

Εικόνα 2: Εισαγωγή µουσικής συλλογής 
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Η σελίδα των Πειραµάτων 

Η εφαρµογή περιλαµβάνει τρεις πειραµατικές δοκιµασίες (τεστ) (Εικόνα 3): 

α) Τη δοκιµασία της κατάτµησης της µουσικής πληροφορίας κατά την ακρόασή της (Πείραµα 

Α, κατάτµηση του ήχου), 

β) τη δοκιµασία της κατασκευής µιας ηχητικής πληροφορίας από τεµαχισµένα ηχογραφηµένα 

τµήµατά της (Πείραµα Β, µουσικό παζλ ή κατασκευή της νοερής γραµµής του κοµµατιού)      

και 

γ) τη δοκιµασία σύγκρισης ζευγαριών ηχητικής πληροφορίας χρησιµοποιώντας µια εικονική 

κλίµακα πέντε βαθµίδων (Πείραµα Γ, σύγκριση ήχων).   

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα των Πειραµάτων 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οδηγίες χρήσης του Πειράµατος Α που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. 
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Η δοκιµασία της κατάτµησης (Πείραµα Α) 

 

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα του Πειράµατος Α 

 

Στόχος της δοκιµασίας της κατάτµησης είναι η διερεύνηση της ικανότητας του ακροατή 

να αντιληφθεί, τη στιγµή της ακρόασης ενός µουσικού κοµµατιού, στοιχεία τα οποία θα του 

ζητηθούν από τον ερευνητή. Για παράδειγµα, µπορεί να διερευνηθεί η ικανότητα του ακροατή 

να αντιλαµβάνεται τις πτώσεις των µουσικών φράσεων ενός µουσικού κοµµατιού ή την 

εµφάνιση ενός µουσικού µοτίβου ή ενός ρυθµικού σχήµατος ή όποιου άλλου στοιχείου θα 

ήθελε ο ερευνητής να διαπιστώσει ότι ο ακροατής, κατά την ακρόαση και µόνο της µουσικής 

πληροφορίας, µπορεί να αντιληφθεί. Η µουσική δεν σταµατά όταν ο ακροατής εισάγει ένα 

σηµείο, απλώς η χρονική στιγµή εισαγωγής καταγράφεται στο Ιστορικό του προγράµµατος.  

 

Εικόνα 5: Κεντρική σελίδα του Πειράµατος Α 
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Η διεξαγωγή του Πειράµατος 

Για τη διεξαγωγή του πειράµατος είναι σηµαντικό: 

1. Ο χώρος να είναι άνετος, καθαρός και χωρίς εξωτερικούς ή εσωτερικούς θορύβους που θα 

µπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ακροατή. 

2. Πριν την έναρξη της πειραµατικής διαδικασίας ο ερευνητής πρέπει να έχει περάσει στο 

Πρόγραµµα τα αρχεία που θα παρουσιαστούν στον ακροατή, να έχει µετρήσει το χρόνο 

διάρκειας των πειραµάτων και να έχει εξοικειωθεί µε τις οδηγίες που πρέπει να διαβαστούν 

στον συµµετέχοντα στην έρευνα. Οι συγκεκριµένες οδηγίες βρίσκονται στη συνέχεια. 

3. Τέλος, κατά την ανάγνωση των οδηγιών ο ερευνητής πρέπει να είναι σίγουρος ότι οι 

συµµετέχοντες στην πειραµατική διαδικασία καταλαβαίνουν το τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν  

 

Προτεινόµενες τυποποιηµένες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Πειράµατος Α σε παιδιά 

ηλικίας 6-8 ετών: 

[Ανοίξτε το Πρόγραµµα στη σελίδα Πείραµα Α-Οδηγίες.] Θα παίξουµε ένα µουσικό παιχνίδι 

που ονοµάζεται «Κόψε τη µουσική σε µικρότερα µέρη». Θα ακούσεις µία µουσική την οποία 

παίζει στο πιάνο µία πιανίστρια [Πατήστε το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να περάσετε στη σελίδα 

Πείραµα Α]. Η µουσική αυτή είναι µεγάλη και θέλω να µε βοηθήσεις να την κόψουµε σε 

µικρότερα µέρη, σε σηµεία που πιστεύεις ότι κάτι τελειώνει και κάτι καινούριο ξεκινά. ∆εν 

υπάρχει σωστό ή λάθος. Θέλω την δικιά σου άποψη για τα σηµεία τα οποία θα µπορούσαν να 

είναι ένα τέλος γι αυτή τη µουσική. Μόλις αισθανθείς ότι κάτι τελειώνει στη µουσική θα 

πατήσεις αυτό το πλήκτρο [δείχνετε το space-bar]. Η µουσική δε θα σταµατά κάθε φορά που 

θα πατάς το κουµπί, γι αυτό να είσαι έτοιµος/έτοιµη για το επόµενο σηµείο. Μη σε απασχολεί 

αν ήθελες να πατήσεις το κουµπί σε κάποιο σηµείο και δεν πρόλαβες να το κάνεις ή αν το 

πάτησες σε µέρος που δεν ήθελες. Θα ξανακούσουµε τη µουσική ιστορία άλλες δύο φορές 

οπότε θα έχεις χρόνο να το ξανακάνεις. Η πρώτη φορά είναι για όλους δύσκολη και γι’ αυτό 
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είναι δοκιµαστική. Βάλε το χέρι σου πάνω στο πληκτρολόγιο για να είσαι έτοιµος/έτοιµη. 

Ξεκινάµε; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η πρώτη 

ακρόαση του κοµµατιού και πρώτη κατάτµηση.] 

 

Εύκολο δεν είναι; Τώρα θα ξανακούσεις τη µουσική ιστορία και θα πατήσεις πάλι το µεγάλο 

πλήκτρο εκεί που τελειώνει καθεµιά µουσική της λέξη και αρχίζει µία άλλη. Είσαι 

έτοιµος/έτοιµη; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η 

δεύτερη ακρόαση του κοµµατιού και δεύτερη κατάτµηση.] 

 

Θα ξανακούσουµε τη µουσική ιστορία µια τελευταία φορά για να την κόψουµε ξανά σε 

µικρότερα µέρη. Είσαι έτοιµος/έτοιµη; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η τρίτη 

ακρόαση του κοµµατιού και τρίτη κατάτµηση.] 

 

Σε ευχαριστώ πολύ.  

 

Προτεινόµενες τυποποιηµένες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Πειράµατος Α σε 

ενήλικες: 

[Ανοίξτε το Πρόγραµµα στη σελίδα Πείραµα Α-Οδηγίες.] Θα ακούσετε ένα µουσικό κοµµάτι 

για πιάνο [Πατήστε το πλήκτρο ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να περάσετε στη σελίδα Πείραµα Α]. Ακούστε 

το προσεκτικά, σαν να είναι µία µουσική ιστορία και θέλω να το κόψουµε σε µικρότερα µέρη 

σε σηµεία τα οποία δηλώνουν ένα τέλος. ∆εν υπάρχει σωστό ή λάθος. Μόλις αισθανθείτε ότι 

κάτι τελειώνει στη µουσική θα πατήσετε αυτό το πλήκτρο [δείχνετε το space-bar]. Η µουσική 
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δε θα σταµατά κάθε φορά που θα πατάτε το κουµπί, γι αυτό να είστε έτοιµος/έτοιµη για το 

επόµενο σηµείο. Μη σας απασχολεί αν θέλατε να πατήσετε το κουµπί σε κάποιο σηµείο και 

δεν προλάβατε να το κάνετε ή αν το πατήσατε σε µέρος που δεν θέλατε. Θα ξανακούσουµε τη 

µουσική ιστορία άλλες δύο φορές οπότε θα έχετε χρόνο να το ξανακάνετε. Τοποθετήστε το 

χέρι σας πάνω στο πληκτρολόγιο για να είστε έτοιµος/έτοιµη. Ξεκινάµε; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η πρώτη 

ακρόαση του κοµµατιού και πρώτη κατάτµηση.] 

 

Τώρα θα ξαναακούσετε το µουσικό κοµµάτι και θα επαναλάβετε το πειραµατικό έργο. Είστε 

έτοιµος/έτοιµη; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η 

δεύτερη ακρόαση του κοµµατιού και δεύτερη κατάτµηση.] 

 

Το έργο θα το επαναλάβετε άλλη µία φορά. είστε έτοιµος/έτοιµη; 

[Με τη θετική απάντηση του συµµετέχοντος πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ για να γίνει η τρίτη 

ακρόαση του κοµµατιού και τρίτη κατάτµηση.] 

 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

Η καταγραφή των αποτελεσµάτων: Το Ιστορικό 

Με την έναρξη της πειραµατικής διαδικασίας δηµιουργείται στον φάκελο Ιστορικό ένα 

αρχείο κειµένου όπου καταγράφονται οι επιλογές-αντιδράσεις του συµµετέχοντoς για το κάθε 

πείραµα. Με το τέλος της πειραµατικής διαδικασίας και το πάτηµα του πλήκτρο επιστροφής 

στη σελίδα επιλογής των πειραµάτων καταγράφονται οι επιλογές του συµµετέχοντος για το 

κάθε πείραµα στο αρχείο. Όταν ο ερευνητής γυρίσει στην Αρχική Σελίδα της εφαρµογής, και 
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επιλέξει τη σελίδα Μαθητής δηµιουργείται καινούριο αρχείο για την καταγραφή των 

επιδόσεων του επόµενου συµµετέχοντος.  

Για κάθε συµµετέχοντα καταγράφεται η σειρά µε την οποία συµµετείχε στο πείραµα 

(π.χ. 1ος Μαθητής, 2ος Μαθητής κτλ), η ηµεροµηνία και η ώρα έναρξης του πειράµατος (π.χ. 

[ 6/10/2007 10:09:11 πµ ] και η Μουσική Συλλογή η οποία του παρουσιάστηκε (π.χ. ( 

Συλλογή : Kωνσταντινίδηςδ ) ) (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: Σελίδα του Ιστορικού του Πειράµατος Α 

Στο Ιστορικό για το Πείραµα Α καταγράφονται µε αύξοντα αριθµό (π.χ. 01η διακοπή, 

02η διακοπή κτλ) οι χρονικές στιγµές, από την έναρξη της µουσικής πληροφορίας, στις 

οποίες ο ακροατής πάτησε το πλήκτρο κατά την ακρόαση. Ο ερευνητής συγκρίνοντας τις 

χρονικές στιγµές στις οποίες αντέδρασε ο ακροατής µπορεί να πάρει πληροφορίες: 

α)  για το πότε ο ακροατής αντιλήφθηκε κάτι κατά τη διάρκεια της ακρόασης, 

β)  εάν η αντίληψη του ακροατή για κάποιο γεγονός άλλαξε µε τις ακροάσεις που 

ακολούθησαν την πρώτη ακρόαση στην οποία πατάει το πλήκτρο, και 

γ)  σε ποιες επιλογές του ο ακροατής παρέµεινε σταθερός σε όλες τις ακροάσεις που έκανε. 
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Για παράδειγµα, στα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην εικόνα 8 ο συµµετέχων 

στο πείραµα πραγµατοποίησε και στις τρεις ακροάσεις που ακολούθησαν την πρώτη 15 

συνολικά κατατµήσεις. Ανάγοντας τους χρόνους πίεσης του πλήκτρου στο δευτερόλεπτο 

παίρνουµε τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1):  

 

Πίνακας 1: Παρουσίαση κατατµήσεων στο Πείραµα Α 

Α/Α  
Κατάτµησης 

Χρονική στιγµή 1η κατάτµηση 2η κατάτµηση 3η κατάτµηση 

1 00:04 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 00:08 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 00:12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
4 00:16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 00:20 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
6 00:24 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 00:28 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 00:32 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 00:40 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
10 00:44 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
11 00:48 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 
12 00:50 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
13 00:52 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
14 00:56 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
15 00:63 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

Παρατηρούµε ότι: 

α) σε σύνολο 15 κατατµήσεων οι 8 επιβεβαιώθηκαν και στις τρεις ακροάσεις που 

ακολούθησαν την πρώτη. Αυτές θεωρούνται ότι είναι οι άµεσα σταθερές επιλογές του 

ακροατή.  

β) 3 επιλογές (οι αρ. 9, 10 και 14) δεν υπάρχουν στην πρώτη κατάτµηση αλλά εµφανίζονται 

στη δεύτερη και την τρίτη. Αυτές θεωρούνται έµµεσα σταθερές επιλογές, οι οποίες την 

πρώτη φορά της κατάτµησης είτε δεν πρόλαβε ο ακροατής να αντιδράσει είτε δεν έγιναν 

αµέσως αντιληπτές. Επίσης, η επιλογή αρ. 5 υπάρχει στην πρώτη και την τρίτη κατάτµηση 

αλλά δεν υπάρχει στη δεύτερη. Θεωρείται επίσης ως έµµεσα σταθερή επιλογή γιατί µπορεί 

στη δεύτερη κατάτµηση να µην πρόλαβε ο ακροατής να την πραγµατοποιήσει, αλλά την 

επιβεβαιώνει στην τρίτη. 
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γ) Η επιλογή αρ. 11 υπάρχει στην πρώτη και τη δεύτερη κατάτµηση αλλά δεν υπάρχει στην 

τρίτη. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή θεωρείται έµµεσα αδύναµη γιατί είτε ο ακροατής 

δεν πρόλαβε να την πραγµατοποιήσει είτε επέλεξε να µην την συµπεριλάβει στην τελική του 

κατάτµηση. Επίσης, η επιλογή 13 εµφανίζεται µόνο στην τρίτη κατάτµηση και θεωρείται ως 

έµµεσα αδύναµη γιατί είναι πιο πιθανό να δηλώνει αποτέλεσµα της επίδρασης της 

επανάληψης των ακροάσεων παρά µια µη-θεληµένη κίνηση του συµµετέχοντος. 

δ) Τέλος, η επιλογή αρ. 12 θεωρείται άµεσα αδύναµη γιατί επιλέχτηκε την πρώτη φορά αλλά 

δεν επιβεβαιώθηκε από τη δεύτερη και την τρίτη κατάτµηση. 

 

Η συµβολή της εφαρµογής MusicalTests στην επιστηµονική και παιδαγωγική 

έρευνα  

Η κατασκευή ενός πολυµεσικού εργαλείου αλληλεπίδρασης του χρήστη µε ακουστικά 

ερεθίσµατα είναι από µόνη της ιδιαίτερα πολύτιµη και καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στην 

έρευνα της ακουστικής αντίληψης στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχουν ανάλογα προγράµµατα, και 

όσα έχουν κατασκευαστεί για τη διεξαγωγή προηγούµενων πειραµάτων σε ερευνητικές 

µονάδες εκτός Ελλάδος, είτε δεν είναι πρόσφορα στους Έλληνες ερευνητές, είτε είναι 

συµβατά µε εξειδικευµένες λειτουργικές πλατφόρµες (Deliège et al, 1988).  

Η µορφή της εφαρµογής Musical Test είναι τέτοια ώστε έχει ποικίλες χρήσεις. Μπορεί 

να χρησιµοποιηθεί (α) από ερευνητές της ακουστικής αντίληψης ως πειραµατικό/ερευνητικό 

εργαλείο, (β) από τον µουσικό εκπαιδευτικό ως εργαλείο µάθησης παραµέτρων της µουσικής 

και διερεύνησης µουσικών γνώσεων και ικανοτήτων των µαθητών και (γ) από παιδιά ως ένα 

εκπαιδευτικό µουσικό παιχνίδι (κυρίως το Πείραµα Β). 

 

Χρήσεις της εφαρµογής ως πειραµατικό και ερευνητικό εργαλείο 

Η αρχική χρήση του Musical Test είναι η διεξαγωγή πειραµάτων διερεύνησης των  
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λειτουργιών οργάνωσης, σύγκρισης και ταξινόµησης των επιµέρους τµηµάτων ενός µουσικού 

κοµµατιού. Οι κατασκευαστές δίνουν τη δυνατότητα στον διαχειριστή της εφαρµογής να 

εισάγει ως ερέθισµα στην εφαρµογή οποιοδήποτε αρχείο ήχου µε τη µορφή MP3. Έτσι, η 

εφαρµογή είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε ηχητικό ερέθισµα, όπως π.χ. θα µπορούσαν να είναι 

ερεθίσµατα που έχουν να κάνουν µε το λόγο.  

 

Η αντίληψη του λόγου 

Για παράδειγµα, το Πείραµα Α µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µελέτη του τρόπου 

οργάνωσης από τον ακροατή στοιχείων δοµής µιας ιστορίας, π.χ. σε γεγονότα, ή σύνταξης 

µιας παραγράφου σε προτάσεις ή µιας πρότασης σε λέξεις. Το Πείραµα Β µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή µιας ιστορίας ή µιας πρότασης, και, τέλος, το Πείραµα Γ 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη εννοιολογική σύγκριση δύο προτάσεων. 

Τέλος, τόσο τα πειράµατα µε αντικείµενο παραµέτρους της µουσικής πληροφορίας όσο 

και τα πειράµατα µε αντικείµενο παραµέτρους της λεκτικής πληροφορίας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στη διερεύνηση των αντίστοιχων γνωστικών διεργασιών σε φυσιολογικά 

άτοµα όσο και σε ασθενείς µε παθολογίες του λόγου (αφασίες) ή της µουσικής (αµουσίες). 

 

Χρήσεις ως διδακτικό εργαλείο και εργαλείο αξιολόγησης 

Οι χρήσεις της εφαρµογής στον τοµέα της διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι ποικίλες. 

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να ελέγξει την αντίληψη των µαθητών σε θέµατα ακρόασης της 

µουσικής πριν από τη διαδικασία µάθησης και µετά. Για παράδειγµα, πτυχές της ακρόασης 

της µουσικής οι οποίες θα µπορούσαν να διερευνηθούν είναι: 

α) Η αντίληψη στοιχείων φόρµας ενός µουσικού κοµµατιού 

Κάθε µουσικό κοµµάτι αποτελείται από µικρότερα τµήµατα, όπως περίοδοι, φράσεις και 

µοτίβα, τα οποία συντάσσονται µεταξύ τους και φτιάχνουν τη φόρµα του κοµµατιού. Ο 
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εκπαιδευτικός µέσω του Πειράµατος Α µπορεί να ανιχνεύσει την αντίληψη των ακροατών για 

τη δοµή της µουσικής φόρµας του µουσικού κοµµατιού κατά την ακρόασή του.  

β) Η αποµνηµόνευση ενός µουσικού κοµµατιού έπειτα από την ακρόαση ή τη µελέτη του 

Το Πείραµα Β δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ελέγξει το βαθµό αποµνηµόνευσης 

ενός µουσικού κοµµατιού. Στοιχεία ελέγχου είναι το πόσο κοντά στο αρχικό µουσικό 

κοµµάτι είναι η τελική τοποθέτηση σε µία διαδοχή των µουσικών αποσπασµάτων και ο 

χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. 

γ) Η ικανότητα σύγκρισης µουσικών παραµέτρων (µελωδία, ρυθµός, είδη µουσικής) 

Με το Πείραµα Γ ο εκπαιδευτικός µπορεί να διερευνήσει στοιχεία που επηρεάζουν την 

αντίληψη της οµοιότητας και της διαφοράς επιµέρους συστατικών της µουσικής, όπως η 

µελωδία, ο ρυθµός ή το ηχόχρωµα, αλλά ακόµη και γενικότερων γνωρισµάτων ενός µουσικού 

κοµµατιού όπως είναι το ύφος του ή το µουσικό είδος στο οποίο ανήκει. 

 

Χρήσεις ως εκπαιδευτικό παιχνίδι  

Το Πείραµα Β (µουσικό παζλ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τη µορφή παιχνιδιού για 

την κατασκευή από µικρότερα κοµµάτια ενός πρωτότυπου µουσικού κοµµατιού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ 
 
Σηµεία που ανήκουν στην οµαδοποιητική δοµή 
 

1) Σηµείο 2: τέλος α΄ φράσης 
Πίνακας 4.1.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 2 (03:300): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 8 12 12 15 12 
Συχνότητα % (rf) 23 34,3 34,3 60 48 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,007* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,055 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,301 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,301, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,571  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.1.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 2 (03:300): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 13 20 20 10 8 
Συχνότητα % (rf) 37 57,1 57,1 40 32 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,15, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,15, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,786 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,527 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,295 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,069, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,769  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.1.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 2 (03:300): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 12 25 22 9 9 
Συχνότητα % (rf) 34 71,4 62,9 36 36 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,004*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,031*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,611, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,009* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,009* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,066 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,066, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.1.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 2 (03:300): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 8 10 6 7 
Συχνότητα % (rf) 11,4 22,9 28,6 24 28 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,342, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,133, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,294 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,174 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,785, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,765 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,773 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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2) Σηµείο 4: τέλος β΄ φράσης και α΄ παρουσίασης θέµατος 
 
Πίνακας 4.2.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 4 (07:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 15 23 22 14 21 
Συχνότητα % (rf) 43 65,7 62,9 56 84 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,92, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,15, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,433 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,591 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,146 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,606 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,089, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,062  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.2.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 4 (07:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 17 29 33 21 23 
Συχνότητα % (rf) 49 82,9 94,3 84 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,007* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,259, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,449 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,223 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,667 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.2.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 4 (07:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 18 30 33 22 25 
Συχνότητα % (rf) 51 85,7 94,3 88 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,004*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,005* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,611, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,64 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.2.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 4 (07:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 10 20 22 13 19 
Συχνότητα % (rf) 28,6 57,1 62,9 52 76 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,029*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,008*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,105 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,808, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,794 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,174 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,437 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,4 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,14  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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3) Σηµείο 6: 1η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης  
 
Πίνακας 4.3.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 6 (12:200): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 9 16 12 7 10 
Συχνότητα % (rf) 26 45,7 34,3 28 40 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,134, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,603, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,272 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,465, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,189 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,793 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,779 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,787 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,551  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.3.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 6 (12:200): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 13 21 25 6 8 
Συχνότητα % (rf) 37 60 71,4 24 32 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,093, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,008*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,4 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=786 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,45, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,008* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,04* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,047* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,004* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,754  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.3.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 6 (12:200): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 17 31 30 6 9 
Συχνότητα % (rf) 49 88,6 85,7 24 36 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,001*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,002*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,065 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,43 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* , ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,538 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
 Πίνακας 4.3.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 6 (12:200): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 12 12 2 7 
Συχνότητα % (rf) 20 34,3 34,3 8 28 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,282, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,282, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,281 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,543 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,028* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,779 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,028* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,779 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,138 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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4) Σηµείο 8: 1η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
  
Πίνακας 4.4.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 8 (16:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 16 23 24 20 23 
Συχνότητα % (rf) 46 65,7 68,6 80 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,148, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,09, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,009* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,26 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,028* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,054 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,417 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.4.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 8 (16:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 19 24 28 20 25 
Συχνότητα % (rf) 54 68,6 80 80 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,326, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,041*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,413, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,004*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,05 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
  
Πίνακας 4.4.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 8 (16:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 22 31 29 21 25 
Συχνότητα % (rf) 63 88,6 82,9 84 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,024*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,106, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,089 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,734, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,708 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,036*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,11  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.4.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 8 (16:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 13 21 19 18 23 
Συχνότητα % (rf) 37,1 60 54,3 72 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,093, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,23, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,809, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,416 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,007* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,189 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,138 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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5) Σηµείο 10: 2η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης 
 
Πίνακας 4.5.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 10 (20:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 13 6 1 9 
Συχνότητα % (rf) 14 37,1 17,1 4 36 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,054, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,067 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,106, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,004* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,222 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,133, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,011*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.5.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 10 (20:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 9 6 4 5 
Συχνότητα % (rf) 11 25,7 17,1 16 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,218, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,734, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,708 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,47 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,561, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,527 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,76 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.5.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 10 (20:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 13 13 3 8 
Συχνότητα % (rf) 20 37,1 37,1 12 32 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,185, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,185, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,499 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,369 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,04* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,786 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,04* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,786 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,171 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.5.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 10 (20:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 5 4 1 4 
Συχνότητα % (rf) 5,71 14,3 11,4 4 16 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=223 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,39 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,708 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,349 
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6) Σηµείο 12: 2η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
 
Πίνακας 4.6.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 12 (24:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 11 21 20 11 24 
Συχνότητα % (rf) 31 60 57,1 44 96 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,03*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,053, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,296 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,433 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.6.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 12 (24:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 18 27 27 13 23 
Συχνότητα % (rf) 51 77,1 77,1 52 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,045*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,045*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,055 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,171 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,055 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,171 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,004*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.6.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 12 (24:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 18 19 25 16 25 
Συχνότητα % (rf) 51 54,3 71,4 64 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,14, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,43 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,216, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,596 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,583 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,003*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,002*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.6.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 12 (24:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 15 10 8 22 
Συχνότητα % (rf) 20 42,9 28,6 32 88 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,07, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,578, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,369 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,318, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,432 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,738 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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7) Σηµείο 14: 3η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης  
 
Πίνακας 4.7.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 14 (28:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 7 3 2 2 
Συχνότητα % (rf) 5,7 20 8,57 8 8 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,151, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,306, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,281 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,281 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.7.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 14 (28:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 3 0 3 0 
Συχνότητα % (rf) 2,9 8,57 0 12 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,614, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,298 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,686 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p= -  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235  
 
Πίνακας 4.7.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 14 (28:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 3 2 3 0 
Συχνότητα % (rf) 5,7 8,57 5,71 12 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,64 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,686 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,64 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0506,  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235  
 
 
Πίνακας 4.7.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 14 (28:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 0 0 2 0 
Συχνότητα % (rf) 0 0 0 8 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,169 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p= -  
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,318, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,169 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p= -  
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,169 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p= -  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,49  
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8) Σηµείο 18: 3η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
 
Πίνακας 4.8.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 18 (32:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 13 12 7 20 
Συχνότητα % (rf) 11 37,1 34,3 28 80 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,024*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,044*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,174 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,581 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,779 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
  
Πίνακας 4.8.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 18 (32:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 3 11 12 22 
Συχνότητα % (rf) 2,9 8,57 31,4 48 88 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,614, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,003*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,034, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,282 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,005*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.8.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 18 (32:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 5 10 13 22 
Συχνότητα % (rf) 8,6 14,3 28,6 52 88 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,71, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,062, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,244, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,004* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,105 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,012*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.8.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 18 (32:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 5 7 20 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 14,3 28 80 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,054, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,198, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,007* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,21 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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9) Σηµείο 21: 4η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης 
 
Πίνακας 4.9.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 21 (36:700): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 0 0 1 4 
Συχνότητα % (rf) 0 0 0 4 16 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,779 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,349  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.9.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 21 (36:700): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 2 0 0 4 
Συχνότητα % (rf) 0 5,71 0 0 16 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p= -  ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p= - και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,223 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p= - και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,11  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.9.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 21 (36:700): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 3 3 2 5 
Συχνότητα % (rf) 0 8,57 8,57 8 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,169 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,259 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,259, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,417  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.9.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 21 (36:700): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 0 0 0 4 
Συχνότητα % (rf) 0 0 0 0 16 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p= - και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p= -  και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p= -  και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,026* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,11 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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10) Σηµείο 24: 4η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
 
Πίνακας 4.10.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 24 (40:600): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 12 10 8 15 
Συχνότητα % (rf) 8,6 34,3 28,6 32 60 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,018*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,062, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,039* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,797, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,067 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,783 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,019* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,088  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.10.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 24 (40:600): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 9 7 8 22 
Συχνότητα % (rf) 2,9 25,7 20 32 88 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,013*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,055, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,003* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,777, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,772 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,369 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p,0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.10.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 24 (40:600): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 4 6 12 21 
Συχνότητα % (rf) 11,4 11,4 17,1 48 84 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,734, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,003* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,734, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,03* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,021* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,016*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.10.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 24 (40:600): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 1 3 15 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 2,86 12 60 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,298 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,298  και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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11) Σηµείο 27: 5η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης 
 
Πίνακας 4.11.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 27 (44:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 0 1 1 7 
Συχνότητα % (rf) 2,86 0 2,86 4 28 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,007* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,007*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,045*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.11.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 27 (44:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 3 2 1 5 
Συχνότητα % (rf) 14 8,57 5,71 4 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,71, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,728 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,634 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,259 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,117 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,189  
 
Πίνακας 4.11.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 27 (44:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 2 3 0 7 
Συχνότητα % (rf) 8,6 5,71 8,57 0 28 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,077 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,027* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,077 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,01*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.11.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 27 (44:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 0 0 0 5 
Συχνότητα % (rf) 0 0 0 0 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p= - και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p= - , ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p= - και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p= -  και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,05 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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12) Σηµείο 30: 5η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
 
Πίνακας 4.12.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 30 (48:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 8 11 8 23 
Συχνότητα % (rf) 2,9 22,9 31,4 32 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,028*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,003*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,003* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,592, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,556 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.12.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 30 (48:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 3 6 10 23 
Συχνότητα % (rf) 5,7 8,57 17,1 40 92 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,259, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,002* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,477, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,009* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,075* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 
Πίνακας 4.12.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 30 (48:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 4 11 12 22 
Συχνότητα % (rf) 5,7 11,4 31,4 48 88 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,012*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,078*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,003* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,282 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,005* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
 

Πίνακας 4.12.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 30 (48:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 5 4 21 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 14,3 16 84 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,054, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,026* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,198, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,15 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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13) Σηµείο 32: 6η παραλλαγή: τέλος α΄ φράσης 
 
Πίνακας 4.13.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 32 (52:200): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 9 13 4 8 8 
Συχνότητα % (rf) 26 37,1 11,4 32 32 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,44, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,218, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,772 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,772 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,024*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,786 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,786 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,099 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,099, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.13.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 32 (52:200): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 6 7 0 9 8 
Συχνότητα % (rf) 17 20 0 36 32 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,025, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,223 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,011*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,238 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,369 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.13.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 32 (52:200): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 9 7 6 12 6 
Συχνότητα % (rf) 26 20 17,1 48 24 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,777, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,561, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,101 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,027* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,758 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,021* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,532, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,14  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.13.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 32 (52:200): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 1 0 5 4 
Συχνότητα % (rf) 8,57 2,86 0 20 16 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,614, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,259 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,436 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,073 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p0,091 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,01* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,026, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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14) Σηµείο 34: 6η παραλλαγή: τέλος β΄ φράσης – τέλος παραλλαγής 
 
Πίνακας 4.14.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 34 (56:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 8 10 10 7 20 
Συχνότητα % (rf) 23 28,6 28,6 28 80 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,785, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,785, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,765 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p,0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.14.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 34 (56:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 13 13 11 8 18 
Συχνότητα % (rf) 37,1 37,1 31,4 32 72 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,802, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,786 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,802, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,786 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,004*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.14.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 34 (56:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 11 12 13 19 
Συχνότητα % (rf) 20 31,4 34,3 52 76 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,413, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,282, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,013* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,12 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,194 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,002*  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,14  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.14.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 34 (56:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 4 4 2 15 
Συχνότητα % (rf) 5,7 11,4 11,4 8 60 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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15) Σηµείο 36: Coda: τέλος α΄ φράσης  
 
Πίνακας 4.15.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 36 (59:400): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 21 17 10 1 1 
Συχνότητα % (rf) 60 48,6 28,6 4 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,472, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,015*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,14, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,019* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p,0,019*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.15.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 36 (59:400): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 24 17 12 3 1 
Συχνότητα % (rf) 69 48,6 34,3 12 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,145, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,008*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,332, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,005* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,071 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,005* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,609  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.15.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 36 (59:400): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 22 17 17 1 1 
Συχνότητα % (rf) 63 48,6 48,6 4 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,336, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,336, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.15.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 36 (59:400): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 13 10 0 1 1 
Συχνότητα % (rf) 37,1 28,6 0 4 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,611, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,004* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,004* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,001*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,019* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,019* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,417, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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16) Σηµείο 38: Coda: τέλος µουσικού έργου  
 
Πίνακας 4.16.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 38 (63:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 8 18 23 25 
Συχνότητα % (rf) 0 22,9 51,4 92 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,025*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,49  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.16.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 38 (63:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 19 14 27 25 25 
Συχνότητα % (rf) 54 40 74,3 100 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,338, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,134, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,007*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,007* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,007*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.16.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 38 (63:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 23 19 29 25 25 
Συχνότητα % (rf) 66 54,3 82,9 100 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,465, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,117, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,019*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,036* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,036*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.16.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 38 (63:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 8 17 23 25 
Συχνότητα % (rf) 0 22,9 48,6 92 100 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p<0,001*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,045*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,49 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Σηµεία που δεν ανήκουν στην οµαδοποιητική δοµή 
 

17) Σηµείο 1:  
 
Πίνακας 4.17.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 1 (01:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 0 4 1 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 0 11,43 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,634 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,114, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,390 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 
Πίνακας 4.17.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 1 (01:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 0 2 0 0 
Συχνότητα % (rf) 11,43 0 5,71 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,114, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
 
Πίνακας 4.17.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 1 (01:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 1 2 1 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 2,86 5,71 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,198, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.17.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 1 (01:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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18) Σηµείο 3:  
 
Πίνακας 4.18.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 3 (06:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 2 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 5,71 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=506 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=-  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.18.2  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 3 (06:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
 
Πίνακας 4.18.3  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 3 (06:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 11,43 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,114, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,114, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.18.4  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 1 (01:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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19) Σηµείο 5: 
 
Πίνακας 4.19.1  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 5 (10:200): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 2 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 5,71 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.19.2. 
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 5 (10:200): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 3 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 8,57 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=-  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
 
Πίνακας 4.19.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 5 (10:200): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 11,43 2,86 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,356, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,114, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.19.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 5 (10:200): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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20) Σηµείο 7: 
 
Πίνακας 4.20.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 7 (14:300): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.20.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 7 (14:300): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- ,  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.20.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 7 (14:300): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 4 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 11,42 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,114, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Καµία οµάδα δεν σηµείωσε 3 επιβεβαιώσεις στο σηµείο 7. 
 

21) Σηµείο 9 
 
Πίνακας 4.21.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 9 (18:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 2 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 5,71 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=-, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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Πίνακας 4.21.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 9 (18:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 2 0 0 1 
Συχνότητα % (rf) 0 5,71 0 0 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,417 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,417 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 
Πίνακας 4.21.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 9 (18:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Καµία οµάδα δεν σηµείωσε 3 επιβεβαιώσεις στο σηµείο 9. 
 

22) Σηµείο 11 
 
Πίνακας 4.22.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 11 (22:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 2 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 5,71 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.22.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 11 (22:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=-  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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Πίνακας 4.22.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 11 (22:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Καµία οµάδα δεν σηµείωσε 3 επιβεβαιώσεις στο σηµείο 11. 
 

23) Σηµείο 13: 
 
Πίνακας 4.23.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 13 (26:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 5 3 1 0 
Συχνότητα % (rf) 11,43 14,29 8,57 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,390 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,710, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,634 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 
Πίνακας 4.23.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 13 (26:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 5 4 0 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 14,29 11,43 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.23.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 13 (26:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 4 2 0 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 11,43 5,71 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,673, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
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Πίνακας 4.23.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 13 (26:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 1 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 2,86 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

24) Σηµείο 15 
 
Πίνακας 4.24.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 15 (29:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 3 5 1 5 
Συχνότητα % (rf) 11,43 8,57 14,29 4 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,390 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,470 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,710, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,634 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,259 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,728 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,189 
 
Πίνακας 4.24.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 15 (29:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 3 7 0 5 
Συχνότητα % (rf) 14,29 8,57 20 0 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,710, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,752, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,728 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,306, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,259 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,035* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,050 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.24.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 15 (29:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 8 6 1 5 
Συχνότητα % (rf) 14,29 22,86 17,14 4 20 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,540, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,728 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,766, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,222 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,189 
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Πίνακας 4.24.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 15 (29:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 1 1 0 3 
Συχνότητα % (rf) 2,86 2,86 2,86 0 12 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,298 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,298 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,298, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235 
 

25) Σηµείο 16 
 
Καµία οµάδα δεν επέλεξε το σηµείο 16 ως σηµείο κατάτµησης κατά την 1η και τη 2η ακρόαση. 
 
Πίνακας 4.25.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 16 (30:400): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

26) Σηµείο 17 
Πίνακας 4.26.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 17 (32:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 15 15 9 3 
Συχνότητα % (rf) 20 42,86 42,86 36 12 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,070, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,070, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,238 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,499 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,790 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,012* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,790 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,012*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,095 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.26.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 17 (32:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 15 23 15 7 3 
Συχνότητα % (rf) 42,86 65,71 42,86 28 12 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,092, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,286 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,012* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,092, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,008* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,286 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,012*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,289  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.26.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 17 (32:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 12 22 18 9 3 
Συχνότητα % (rf) 34,29 62,86 51,43 36 12 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,031*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,227, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,071 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,469, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,066 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,297 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,002*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,095 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.26.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 17 (32:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 6 11 10 5 3 
Συχνότητα % (rf) 17,14 31,43 28,57 20 12 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,265, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,394, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,722 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,122 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,552 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,204 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,702 
 

27) Σηµείο 19 
 
Πίνακας 4.27.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 19 (34:600): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 5 0 0 1 
Συχνότητα % (rf) 5,71 14,29 0 0 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,428, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,054, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,386 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1,  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 
Πίνακας 4.27.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 19 (34:600): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 2 0 0 1 
Συχνότητα % (rf) 5,71 5,71 0 0 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,417 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
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Πίνακας 4.27.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 19 (34:600): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Καµία οµάδα δεν σηµείωσε 3 επιβεβαιώσεις στο σηµείο 19. 
 

28) Σηµείο 20 
 
Πίνακας 4.28.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 20 (35:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 1 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 2,86 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 
Πίνακας 4.28.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 20 (35:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 1 1 0 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 2,86 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,417 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.28.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 20 (35:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 3 2 1 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 8,57 5,71 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,614, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,634 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 
Καµία οµάδα δεν σηµείωσε 3 επιβεβαιώσεις στο σηµείο 20. 
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29) Σηµείο 22:  
 
Καµία οµάδα δεν επέλεξε το σηµείο 22 ως σηµείο κατάτµησης κατά την 1η και την 3η ακρόαση 
 
Πίνακας 4.29.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 22 (38:200): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 5,71 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
 

30) Σηµείο 23 
Πίνακας 4.30.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 23 (39:600): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 7 4 2 1 
Συχνότητα % (rf) 14,29 20 11,43 8 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,752, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,688 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,386 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,513, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,281 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,123 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,390, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.30.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 23 (39:600): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 10 8 6 3 0 
Συχνότητα % (rf) 28,57 22,86 17,14 12 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,785, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,394, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,399 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,003* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,766, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,332 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,722 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,036*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.30.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 23 (39:600): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 12 16 7 3 0 
Συχνότητα % (rf) 34,29 45,71 20 12 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,465, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,282, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,071 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,041*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,01* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,499 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,035*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,235  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.30.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 23 (39:600): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 3 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 5,71 8,57 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,506 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,614, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

31) Σηµείο 25 
 
Πίνακας 4.31.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 25 (42:400): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 4 4 0 0 
Συχνότητα % (rf) 20 11,43 11,43 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,513, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,513, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,035* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,035* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,133 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,133, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Πίνακας 4.31.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 25 (42:400): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 10 5 5 1 0 
Συχνότητα % (rf) 28,57 14,29 14,29 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,244, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,244, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,019* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,003* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.31.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 25 (42:400): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 8 1 3 0 0 
Συχνότητα % (rf) 22,86 2,86 8,57 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,028*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,188, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,016* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,614, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,258, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.31.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 25 (42:400): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 0 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 0 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=-, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

32) Σηµείο 26 
 
Πίνακας 4.32.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 26 (43:700): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 9 7 3 2 
Συχνότητα % (rf) 14,29 25,71 20 12 8 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,371, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,752, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,688 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,777, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,327 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,101 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,499 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,281 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.32.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 26 (43:700): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 6 6 2 1 
Συχνότητα % (rf) 20 17,14 17,14 8 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,281 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,123 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,449 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,222 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,449 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,222 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.32.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 26 (43:700): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 9 12 11 4 1 
Συχνότητα % (rf) 25,71 34,29 31,43 16 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,603, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,792, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,527 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,035* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1 ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,149 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,005* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,232 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,349  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.32.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 26 (43:700): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 1 1 1 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 2,86 4 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
 

33) Σηµείο 28 
 
Πίνακας 4.33.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 28 (46:300): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 2 2 0 0 1 
Συχνότητα % (rf) 5,71 5,71 0 0 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,493, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,506 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1  
 
Πίνακας 4.33.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 28 (46:300): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 2,86 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=-, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
 
Καµία οµάδα δεν επέλεξε το σηµείο 28 ως σηµείο κατάτµησης κατά την 3η ακρόαση 
 

Σηµείο 29:  
 
Πίνακας 4.34.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 29 (47:800): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 11 11 8 2 
Συχνότητα % (rf) 20 31,43 31,43 32 8 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,413, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,413, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,369 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,281 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,054 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,054 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,074  
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Πίνακας 4.34.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 29 (47:800): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 11 17 14 9 2 
Συχνότητα % (rf) 31,43 48,57 40 36 8 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,222, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,618, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,785 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,054 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,631, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,430 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,794 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,007* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,037*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.34.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 29 (47:800): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 16 18 12 8 2 
Συχνότητα % (rf) 45,71 51,43 34,29 32 8 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,811, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,465, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,423 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,227, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,188 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,028*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,074  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.34.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 29 (47:800): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 8 4 4 1 
Συχνότητα % (rf) 8,57 22,86 11,43 16 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,188, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,436 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,342, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,745 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,067 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,708 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,390, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,349  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
35) Σηµείο 31 

 
Πίνακας 4.35.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 31 (50:600): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 18 18 13 6 1 
Συχνότητα % (rf) 51,43 51,43 37,14 24 4 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,336, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,430 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,336, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,430 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,190 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,015*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,069  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.35.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 31 (50:600): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 21 21 26 7 0 
Συχνότητα % (rf) 60 60 74,29 28 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,309, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,01* και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,309, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,0,01*και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p<0,001* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,01*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.35.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 31 (50:600): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 19 23 22 10 0 
Συχνότητα % (rf) 54,29 65,71 62,86 40 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,465, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,628, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,30 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,060 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p<0,001* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,060 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p<0,001*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,001*  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.35.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 31 (50:600): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 10 11 11 4 0 
Συχνότητα % (rf) 28,57 31,43 31,43 16 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,350 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,004* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,230 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,019* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,230 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,019*, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,110 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
36) Σηµείο 33 

 
Πίνακας 4.36.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 33 (54:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 5 3 2 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 14,29 8,57 8 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,710, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,688 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,710, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,688 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,258,  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,490  
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Πίνακας 4.36.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 33 (54:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 6 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 17,14 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,0,198, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,106, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,036*και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,036* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.36.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 33 (54:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 8 11 1 1 0 
Συχνότητα % (rf) 22,86 31,43 2,86 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,592, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,028*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,003*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,01* και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,01* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.36.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 33 (54:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 1 1 0 0 0 
Συχνότητα % (rf) 2,86 2,86 0 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=- , ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

37) Σηµείο 35 
 
Πίνακας 4.37.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 35 (57:500): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 4 6 2 4 0 
Συχνότητα % (rf) 11,43 17,14 5,71 16 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,734, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,673, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,708 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,133 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,259, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,036* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,223 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,506, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,110  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.37.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 35 (57:500): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 7 0 1 2 0 
Συχνότητα % (rf) 20 0 2,86 8 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,011*, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,055, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,281 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,035* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,169και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,565 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,490  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.37.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 35 (57:500): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 8 5 1 1 0 
Συχνότητα % (rf) 22,86 14,29 2,86 4 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,54, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,028*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,067 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,198, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,386 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1, ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=1 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.37.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 35 (57:500): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 3 0 1 0 0 
Συχνότητα % (rf) 8,57 0 2,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,239, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,614, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,258 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=1, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
 

38) Σηµείο 37 
 
Πίνακας 4.38.1.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 1η ακρόαση 

Σηµείο 37 (62:000): 1η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 11 9 15 4 0 
Συχνότητα % (rf) 31,43 25,71 42,86 16 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,792, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,458, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,232 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,002* 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,208, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,527 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,007* 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,047* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,001* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=0,110  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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Πίνακας 4.38.2.  
Σύγκριση οµάδων κατά τη 2η ακρόαση 

Σηµείο 37 (62:000): 2η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 5 3 11 0 0 
Συχνότητα % (rf) 14,29 8,57 31,43 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=0,710, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,153, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=0,069 και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=0,069 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,034*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=0,258και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=0,258 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,002* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,002*  
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.38.3.  
Σύγκριση οµάδων κατά την 3η ακρόαση 

Σηµείο 37 (62:000): 3η ακρόαση 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 8 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 22,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,028*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,016* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=-  
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 
Πίνακας 4.38.4.  
Σύγκριση οµάδων κατά τις 3 επιβεβαιώσεις 

Σηµείο 37 (62:000): 3 επιβεβαιώσεις 
 OA OB ΟΓ ΟΜΜ ΟΜ 
N 35 35 35 25 25 
Συχνότητα (f) 0 1 8 0 0 
Συχνότητα % (rf) 0 2,86 22,86 0 0 

Σύγκριση ανά δύο οµάδες: ∆οκιµασία κατά Pearson (Chi Square test) 
ΟΑ έναντι ΟΒ: p=1, ΟΑ έναντι ΟΓ: p=0,005*, ΟΑ έναντι ΟΜΜ: p=- και ΟΑ έναντι ΟΜ: p=- 
ΟΒ έναντι ΟΓ: p=0,028*, ΟΒ έναντι ΟΜΜ: p=1 και ΟΒ έναντι ΟΜ: p=1 
ΟΓ έναντι ΟΜΜ: p=0,016* και ΟΓ έναντι ΟΜ: p=0,016* 
ΟΜΜ έναντι ΟΜ: p=- 
*Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
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