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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά έρευνα που έγινε με σκοπό να μελετηθεί η 

αξιοπιστία του σταθμισμένου εργαλείου μέτρησης μουσικής δεκτικότητας 

‘‘Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Δεκτικότητας’’ (Advanced Measures of Music 

Audiation) σε μαθητές ηλικίας 15 – 18 χρονών. 

Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2014 στην Έδεσσα Πέλλας με 

τη χρήση του τεστ Advanced Measures of Music Audiation του Gordon, το οποίο 

σταθμίστηκε το 2007 για την Ελλάδα από την καθηγήτρια Στάμου Λελούδα. Το 

συνολικό δείγμα της έρευνας είναι 241 άτομα, 96 αγόρια και 145 κορίτσια. Η 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας οδήγησε σε ποικιλία αποτελεσμάτων ως προς 

την αξιοπιστία του συγκεκριμένου τεστ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μουσική Δεκτικότητα, Ακουστικότητα, αξιοπιστία, μέτρηση, έφηβοι. 

 

 

ABSTRACT 

This project concerns a survey conducted in order to study the reliability of 

standardized measure of music aptitude ‘‘Advanced Measures of Music Audiation’’ to 

pupils aged 15 - 18 years old. 

This research took place in January 2014 in Edessa Pella’s using the Gordon’s 

test Advanced Measures of Music Audiation, which was weighted in 2007 to Greece by 

Mrs. Stamou Lelouda. The total survey sample is 241 pupils, 96 boys and 145 girls. The 

processing of the survey data led to a variety of effects on the reliability of this test. 

 

Keywords: Music aptitude; audiation; reliability; measurement; adolescents.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ο τίτλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Μελέτη της Αξιοπιστίας του 

Σταθμισμένου Εργαλείου Μέτρησης Μουσικής Δεκτικότητας ‘Προηγμένες Μετρήσεις 

Μουσικής Ακουστικότητας’ (Advanced Measures of Music Audiation) σε Μαθητές 

Ηλικίας 15 – 18 Χρόνων». Κύριος στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί περαιτέρω 

η αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου κατά τη στάθμιση του οποίου στον 

ελληνικό χώρο προέκυψαν αμφιλεγόμενοι δείκτες αξιοπιστίας. Δευτερεύον στόχος 

ήταν επίσης να γίνουν συγκρίσεις των σκορ που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη 

με τα σκορ που είχαν προκύψει για τον πληθυσμό των μαθητών 15-18 χρόνων στην 

έρευνα στάθμισης. Το τεστ «Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας» 

σταθμίστηκε στην Ελλάδα και δημοσιεύτηκε ολοκληρωμένο στην ελληνική γλώσσα 

από τη Στάμου (2007).   

 Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο πραγματεύεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος και περιλαμβάνει τέσσερα υποκεφάλαια.  

Αναλυτικότερα στο πρώτο υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο του 

Edwin Gordon, που είναι και ο δημιουργός του συγκεκριμένου εργαλείου. Στο δεύτερο 

υποκεφάλαιο προσδιορίζονται οι έννοιες Μουσική Δεκτικότητα, Μουσικό Επίτευγμα και 

Μουσική Ακουστικότητα που είναι κομβικές για την κατανόηση της λειτουργίας του 

συγκεκριμένου τεστ. Στο τρίτο υποκεφάλαιο αναφέρονται τρία από τα σημαντικότερα 

τεστ μουσικού ταλέντου που λειτούργησαν ως πρόδρομοι των «Προηγμένων 

Μετρήσεων Μουσικής Ακουστικότητας» του E. Gordon. Πιο συγκεκριμένα γίνονται 

αναφορές στο Seashores Measures of Musical Talent, στο Standardized Test of Musical 

Intelligence  του Wing και στο Drake Musical Memory Test. Το τέταρτο υποκεφάλαιο 

του πρώτου κεφαλαίου έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον αναγνώστη με όλα τα τεστ 

μουσικής δεκτικότητας του Gordon, και συγκεκριμένα με το Audie, το Primary 

Measures of Music Audiation (PMMA), το Intermediate Measures of Music Audiation 

(IMMA), το Musical Aptitude Profile (MAP) και το Advanced Measures of Music 

Audiation (AMMA) η μελέτη αξιοπιστίας του οποίου είναι ο πυρήνας της παρούσας 

εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται η στατιστική ανάλυση και τα ευρήματα της έρευνας μαζί με οδηγίες 

για να μπορεί ένας αρχάριος ερευνητής να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η 
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στατιστική ανάλυση καθώς και να διαβάσει και να ερμηνεύσει τους σχετικούς πίνακες. 

Παρότι τέτοιες οδηγίες δεν συνηθίζονται να γράφονται σε ερευνητικές μελέτες, 

ωστόσο θεωρήθηκε χρήσιμο να γίνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο πτυχιακής εργασίας για να 

βοηθήσει κατοπινούς φοιτητές και αρχάριους ερευνητές στην κατανόηση και στην 

πράξη κάποιων βασικών στατιστικών διαδικασιών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας, και 

ακολουθεί η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

1.1. Η ζωή και το έργο του Edwin Gordon 

Ο Edwin Gordon γεννήθηκε στο Stanford το 1927. Περιγράφει το πρώιμο 

μουσικό του περιβάλλον σαν να ήταν εντελώς ανύπαρκτο. Αναφέρει ότι δεν θυμάται 

κανέναν από το οικείο του περιβάλλον να του τραγουδούσε ή να τραγουδούσε μαζί 

του. Εκτός από την έλλειψη του στην έκθεση της μουσικής, ένα σημαντικό και 

αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη όταν ζητήθηκε από τον Gordon να τραγουδήσει μόνος 

του μπροστά σε όλη την τάξη στο μάθημα της μουσικής. Μετά από τη φωνητική του 

απόδοση, ο Gordon, μαζί με αρκετούς συμμαθητές του απέκτησε την ετικέτα του 

«blackbird», η οποία σήμαινε «όχι τραγουδιστής», από το δάσκαλο της μουσικής της 

τάξης του και έπειτα αρνούνταν να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εκτέλεση τραγουδιού. 

(Stevenson, 2002)  

Ο Gordon είχε παρακολουθήσει ένα κοντσέρτο στο Metropolitan Opera House 

στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα του όταν ήταν δώδεκα χρόνων. Εκεί άκουσε για πρώτη 

φορά τον ήχο του κοντραμπάσου. Ένα χρόνο μετά, η μητέρα του πέθανε και ο πατέρας 

του, του αγόρασε ένα κοντραμπάσο για να τον κρατάει απασχολημένο. Μετά από 

δώδεκα μαθήματα, ο καθηγητής του είχε διδάξει όλα όσα μπορούσε και τον παρέπεμψε 

σε έναν πιο προχωρημένο καθηγητή στη Νέα Υόρκη, όπου και ο Gordon ήρθε σε επαφή 

με τον Sid Weiss, που έπαιζε τζαζ κοντραμπάσο. Τα μαθήματα του με τον Weiss 

συνεχίστηκαν και στο Λύκειο. Ο Gordon μέσα από αυτά τα μαθήματα έμαθε να εκτελεί 

με σημειογραφία, να ακούει και να αναγνωρίζει αλληλουχίες συγχορδιών και μέσα από 

αυτά να καταλαβαίνει την έννοια της μουσικής. (Stevenson, 2002) 

Μετά την αποφοίτηση του από το Λύκειο το 1945, ο Gordon έφυγε από το σπίτι 

και κατατάχθηκε στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και κατάφερε να μπει 

στη μπάντα και να παίζει τούμπα. Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες απολύθηκε από το 

στρατό. (Stevenson, 2002 ∙ Valerio, 2009) 

Το 1947, μπήκε στο Eastman School of Music, με ειδίκευση στο κοντραμπάσο. 

Για οικονομικούς λόγους έπρεπε ο Gordon να βρει μια δουλειά. Για καλή του τύχη, η 

Gene Krupa Band χρειαζόταν κοντραμπασίστα και έτσι ο Gordon πήρε τη θέση. Ο 

Krupa, ένας φημισμένος κρουστός, ο οποίος δε μπορούσε να διαβάσει μουσική, δίδαξε 

στον Gordon τη σημαντικότητα της κίνησης μέσα στη μουσική και περισσότερα 

πράγματα για το ρυθμό. (Stevenson, 2002 ∙ Valerio, 2009)  
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Το 1952 και το 1953 ο Gordon τελείωσε με το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του 

σαν εκτελεστής κοντραμπάσου στο Eastman School of Music. (Stevenson, 2002 ∙ 

Valerio, 2009) Μετά την αποφοίτηση του, γύρισε στη Νέα Υόρκη και ήρθε σε επαφή 

με τον κορυφαίο κοντραμπασίστα της συμφωνικής ορχήστρας του NBC, ο οποίος έγινε 

και καθηγητής του Gordon. Ενθάρρυνε τον Gordon να χρησιμοποιεί τραγούδι και χορό 

στην εξάσκησή του για να καταλάβει καλύτερα το όργανό του και να αυξήσει τη 

μουσικότητά του. (Stevenson, 2002) 

Μετά από ενθάρρυνση του καθηγητή του, πήγε στο Ohio University για να 

παρακολουθήσει ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην μουσική εκπαίδευση. Έπειτα 

ακολούθησε μια περίοδος όπου δίδαξε σε δημόσια σχολεία, πριν ξεκινήσει το 

διδακτορικό του στο University of Iowa, όπου και αργότερα ανέλαβε τη θέση 

καθηγητή. Στο University of Iowa ο Gordon μελέτησε τη ψυχολογία της μουσικής και 

εστίασε στις έννοιες της Μουσικής Δεκτικότητας, της Ακουστικότητας και στη Θεωρία 

Μουσικής Μάθησης, που έγιναν τα θεμέλια για το ερευνητικό και παιδαγωγικό έργο  

της υπόλοιπης ζωής του. (Stevenson, 2002 ∙ Valerio, 2009 ∙ Gordon, 2011) 

Από το 1972 έως το 1979 δίδαξε και διεξήγε έρευνα στο State University of 

New York στο Buffalo. Μετά την αναχώρησή του από το Buffalo, έγινε διευθυντής του 

διδακτορικού προγράμματος στο Temple University στη Φιλαδέλφεια, όπου και 

διαδέχθηκε τη θέση του Carl E. Seashore για την έρευνα στη μουσική εκπαίδευση από 

το 1979 έως το 1997. (Valerio, 2009 ∙ Gordon, 2011)  

Ο Gordon δημιούργησε και δημοσίευσε πέντε τεστ μουσικής δεκτικότητας, το 

Music Aptitude Profile, το Primary Measures of Music Audiation, το Intermediate 

Measures of Music Audiation, το Advanced Measures of Music Audiation και το Audie. 

Επιπλέον έχει δημοσιεύσει το Instrument Timbre Preference Test, το The Iowa Test of 

Music Literacy και το The Harmonic and Rhythm Readiness Record, τα οποία δεν 

συσχετίζονται με τη μουσική δεκτικότητα, αλλά με την αξιολόγηση της μουσικής 

ικανότητας και το επίπεδο των επιτευγμάτων των μαθητών. (Stevenson, 2002) 

Το Instrument Timbre Preference Test (Τεστ Προτίμησης Οργανικού 

Ηχοχρώματος), δημοσιεύτηκε το 1986 και σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τους 

μαθητές και τους γονείς στην εξέλιξη της επιλογής του οργάνου και να αποθαρρύνει 

τα παιδιά από την επιλογή οργάνων, που πιθανώς ακουστικά θα τους απογοήτευαν. Ο 

Gordon μετά από ένα χρόνο έρευνας, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που μάθαιναν ένα 
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όργανο το οποίο τους άρεσε ακουστικά με βάση τη βαθμολογία τους στο  Instrument 

Timbre Preference Test, πετύχαιναν υψηλότερες βαθμολογίες στην αξιολόγηση της 

μουσικής τους εκτέλεσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς. (Abrahams & Colwell, 1991 

∙ Stevenson, 2002) 

Το Iowa Tests of Music Literacy (ITML), ένα πολυεπίπεδο εργαλείο μέτρησης 

μουσικών επιτευγμάτων, ηχογραφήθηκε, σταθμίστηκε και δημοσιεύτηκε το 1971. Το 

τεστ δημιουργήθηκε μετά από περισσότερο από επτά χρόνια έρευνας και αποτελείται 

από δύο κύριες ενότητες, την ενότητα της τονικής αντίληψης και την ενότητα της 

ρυθμικής αντίληψης και έξι επίπεδα. O Gordon είχε ερευνήσει στο παρελθόν τα 

μουσικά χαρακτηριστικά των μοτίβων του ITML, αλλά είχε επιφανειακή γνώση για τη 

δυσκολία και τη διάκριση των επιπέδων. Ήθελε αποτελεσματικές πληροφορίες και έτσι 

σχεδίασε τρείς συνεχόμενες έρευνες για να διερευνήσει τα επίπεδα δυσκολίας των 

μοτίβων και τα επίπεδα ανάπτυξης. Τα επίπεδα ανάπτυξης συσχετίζονται με το πώς η 

δυσκολία του μοτίβου αλλάζει ή όχι καθώς μεγαλώνουν οι μαθητές. Τα ονόματα των 

τριών αυτών ερευνών είναι: 1. Toward the Development of a Taxonomy of Tonal 

Patterns and Rhythm Patterns: Evidence of Difficulty Level and Growth Rate. 2. Tonal 

and Rhythm Patterns: An Objective Analysis. 3. A Factor Analytic Description of Tonal 

and Rhythm Patterns and Evidence of Pattern Difficulty and Growth Rate. Το τεστ αυτό 

είναι ένα σταθμισμένο τεστ μουσικών επιτευγμάτων και αξιολογεί τη μουσική 

ανάγνωση και γραφή και τις ακουστικές ικανότητες των μαθητών. Τα αποτελέσματα 

του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση των επιμέρους δυνάμεων και 

αδυναμιών κάθε μαθητή στην τονική και ρυθμική ακουστική αντίληψη και των 

μουσικών του επιτευγμάτων. Επίσης τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των μουσικών επιτευγμάτων ενός μαθητή με τη 

μουσική του δεκτικότητα (Stevenson, 2002 ∙ Gordon ,2011), έννοιες που ορίζονται με 

σαφήνεια στο επόμενο κεφάλαιο.  

Το Harmonic and Rhythm Readiness Record, δημοσιεύτηκε από τον Gordon το 

1999 και σχεδιάστηκε για να καθορίσει τη μελωδική, ρυθμική και αρμονική ετοιμότητα 

των μαθητών για αυτοσχεδιασμό. Το τεστ αυτό βοηθάει το δάσκαλο να σχεδιάσει 

ατομικές οδηγίες βασισμένες στα αποτελέσματα του τεστ. (Stevenson, 2002)  
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1.2. Προσδιορισμός των εννοιών Μουσική Δεκτικότητα, Μουσικό   

Επίτευγμα και Μουσική Ακουστικότητα 

Υπάρχει ένα θέμα αμφιλεγόμενου προσδιορισμού κάποιων εννοιών που 

αφορούν τις δυνατότητες του ατόμου στη μουσική. Τέτοιοι είναι όροι όπως Μουσική 

Δεκτικότητα, Μουσική Ικανότητα, Μουσικό Ταλέντο, Μουσική Ευφυία και Μουσικό 

Χάρισμα. Στη λογοτεχνία γενικά είναι επίσης δύσκολο να δοθούν σαφείς ορισμοί σε 

αυτές τις έννοιες αν και χρησιμοποιούνται από γονείς, μουσικούς δασκάλους ή 

ερμηνευτές πολλές φορές χωρίς διάκριση και σαφήνεια. (Mereni & Nweke, 2013) 

Παρακάτω προσδιορίζονται, εξηγούνται, αναλύονται και συσχετίζονται οι έννοιες 

Μουσική Δεκτικότητα, Μουσικά Επιτεύγματα και  Μουσική Ακουστικότητα. 

1.2.1. Η Μουσική Δεκτικότητα 

O Gordon όρισε τη μουσική δεκτικότητα ως το δυναμικό ενός ατόμου να 

επιτύχει μουσικά. (Στάμου, 2001) Ο ορισμός προκύπτει από την πεποίθηση του ότι η 

μουσική δεκτικότητα έχει και Γκεσταλτικά αλλά και Ατομικιστικά χαρακτηριστικά. Η 

Γκεσταλτική οπτική υποστηρίζει ότι η μουσική δεκτικότητα αποτελεί μοναδικό 

χαρακτηριστικό, του οποίου σημαντικό μέρος αποτελεί η συνολική ευφυΐα. Η 

Ατομικιστική οπτική υποστηρίζει ότι η μουσική δεκτικότητα είναι πολυδιάστατη. 

(Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) Η μουσική δεκτικότητα σύμφωνα με τον 

Gordon είναι Ατομικιστική γιατί αποτελείται από περισσότερες από μια ευδιάκριτες 

διαστάσεις. Είναι όμως και Γκεσταλτική επειδή, όπως πιστεύει ο Gordon, μπορεί να 

μετρηθεί καλύτερα σαν μια ολότητα από μικρότερα κομμάτια. (Cutietta, 1991) 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της μουσικής δεκτικότητας είναι ότι παρουσιάζει 

κανονική κατανομή στον ευρύτερο πληθυσμό όπως συμβαίνει και με άλλα ατομικά 

χαρακτηριστικά όπως το βάρος, το ύψος και άλλα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι 

η μουσική δεκτικότητα είναι πολυδιάστατη. Ο Gordon έχει προσδιορίσει τουλάχιστον 

είκοσι διαστάσεις της μουσικής δεκτικότητας. Από τις είκοσι αυτές διαστάσεις, η 

τονική και ρυθμική δεκτικότητα είναι οι κύριες. Επίσης αρκετά σημαντική είναι και η 

δεκτικότητα προτίμησης. Επιπλέον, κάθε μία από αυτές τις δεκτικότητες έχει δύο ή 

περισσότερες επιμέρους πτυχές. Για παράδειγμα, η τονική δεκτικότητα περιλαμβάνει 

τη μελωδική δεκτικότητα και την αρμονική δεκτικότητα. Η ρυθμική δεκτικότητα 

περιλαμβάνει τη μετρική δεκτικότητα και τη δεκτικότητα του τέμπο. Και η δεκτικότητα 

προτίμησης περιλαμβάνει τη φρασεολογία, την ισορροπία και το στυλ. Ένα άλλο 
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χαρακτηριστικό του ορισμού της μουσικής δεκτικότητας που έδωσε ο Gordon είναι ότι 

η ανάκληση στη μνήμη είναι η βάση της μουσικής δεκτικότητας. Με τον όρο  

‘ανάκληση’ εννοούμε τη διαδικασία εσωτερικής ακοής μέσω ανάκλησης στη μνήμη, 

πρόβλεψης κατά τη διάρκεια της ακρόασης, εσωτερικού ακούσματος κατά τη μελέτη 

παρτιτούρας τα οποία είναι η βάση της μουσικής δεκτικότητας και δηλώνουν τη 

δυνατότητα του ατόμου να ακούει εσωτερικά μουσική της οποίας ο ήχος δεν είναι 

φυσικά παρών. (Cutietta, 1991 ∙ Gordon, 1988, 2006)     

Κάποιοι συσχετίζουν τη γενική ευφυΐα με τη μουσική δεκτικότητα. Ένας από 

αυτούς είναι και ο Wing (1958)  ο οποίος θεωρεί ότι οι δύο έννοιες είναι συμβιωτικές, 

δηλαδή ότι ένα υψηλό επίπεδο ευφυΐας αντικατοπτρίζει και ένα υψηλό επίπεδο 

μουσικής δεκτικότητας. Ο Gordon από την άλλη μεριά θεωρεί ότι η μουσική 

δεκτικότητα και η ακαδημαϊκή ευφυΐα δεν συσχετίζονται, διότι λόγω της ατομικιστικής 

φύσης της μουσικής δεκτικότητας, είναι πιθανό για ένα άτομο με εξαιρετικά χαμηλή 

ακαδημαϊκή ευφυΐα να έχει υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας και αντίστροφα. 

(Stevenson, 2002 ∙ Gordon, 2006) 

Η μουσική δεκτικότητα είναι ένα προϊόν αλληλεπίδρασης του έμφυτου 

μουσικού δυναμικού του ατόμου και των αλληλεπιδράσεων που δέχεται από το 

περιβάλλον του από τη γέννησή του  ή και νωρίτερα έως και την ηλικία των εννέα 

χρόνων, ηλικία κατά την οποία η μουσική του δεκτικότητα σταθεροποιείται και δεν 

επηρεάζεται πλέον από το μουσικό περιβάλλον του ατόμου. O Gordon πιστεύει ότι όλα 

τα παιδιά γεννιούνται με ένα επίπεδο μουσικής δεκτικότητας. Με βάση την κανονική 

κατανομή της μουσικής δεκτικότητας, 14% των παιδιών γεννιούνται με επίπεδο πάνω 

από το μέσο όρο, 14% κάτω από το μέσο όρο, ενώ το 68% των παιδιών γεννιούνται με 

επίπεδο μουσικής δεκτικότητας ίσο με το μέσο όρο, περίπου το 2% γεννιούνται με 

επίπεδο πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο όρο, ενώ επίσης  λίγα παιδιά γύρω στο 2% 

γεννιούνται με πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με το μέσο όρο, αποτελώντας έτσι τα 

δύο άκρα του φάσματος της  μουσικής δεκτικότητας. Για να μπορέσει να εκδηλωθεί το 

μουσικό δυναμικό κάθε παιδιού, όποιο κι αν είναι αυτό, το παιδί θα πρέπει να είναι 

εκτεθειμένο σε ευνοϊκές, ποιοτικές και ποσοτικές μουσικές εμπειρίες τυπικές ή άτυπες, 

αμέσως μετά τη γέννηση του ή και πριν έως την ηλικία των εννέα χρόνων. Θεωρητικά, 

το υψηλότερο επίπεδο μουσικής δεκτικότητα το κατέχει ένα άτομο κατά τη στιγμή της 

γέννησής του. Αν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε 

μουσικότητα, είναι πιθανό να αξιοποιήσει το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας με 
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την οποία γεννήθηκε. Αν το μουσικό αυτό περιβάλλον λείπει, το επίπεδο μουσικής 

δεκτικότητας που είχε το παιδί κατά τη γέννησή του ελαττώνεται με έναν τρόπο μη 

αναστρέψιμο μετά την ηλικία των 9 χρόνων.  Με άλλα λόγια, ένα άτομο που θα 

γεννηθεί με υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας αλλά μεγαλώνει σε ένα φτωχό 

μουσικά περιβάλλον, χάνει σταδιακά  αυτό το επίπεδο μουσικής δεκτικότητας που 

βαίνει συνεχώς ελαττούμενο. Στην περίοδο αυτή από τη γέννηση ως την ηλικία των 9 

χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας η μουσική δεκτικότητα επηρεάζεται από το 

μουσικό περιβάλλον του ατόμου, η μουσική δεκτικότητα ονομάζεται μεταβαλλόμενη. 

(Gordon, 1988, 2007, 2011 ∙ Cutietta, 1991 ∙ Στάμου, 2001 ∙ Stevenson, 2002 ∙  Pollatou, 

Karadimou & Gerodimos, 2004 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007)  

Μετά από πενταετή έρευνα του Gordon για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της 

μουσικής δεκτικότητας, προκύπτει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της μεταβαλλόμενης 

μουσικής δεκτικότητας είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο αυτό, μπορούν 

να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε ένα μόνο στοιχείο της μουσικής κατά τη 

διάρκεια μιας μουσικής ακρόασης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η 

μεταβαλλόμενη μουσική δεκτικότητα έχει δύο αξιόπιστα μετρήσιμες πτυχές ως την 

ηλικία των 9 χρόνων, τη μελωδία και το ρυθμό. Επίσης η μουσική προτίμηση δεν 

αποτελεί πτυχή της μεταβαλλόμενης μουσικής δεκτικότητας. (Στάμου, 2001) 

Από αυτήν την ηλικία και έπειτα η μουσική δεκτικότητα ονομάζεται 

σταθεροποιημένη μουσική δεκτικότητα.  (Gordon, 1987 ∙ Cutietta, 1991) Το επίπεδο 

στο οποίο έχει σταθεροποιηθεί η μουσική δεκτικότητα ενός ατόμου  στην ηλικία των 

εννέα παραμένει περίπου το ίδιο για την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό βέβαια δε σημαίνει 

ότι κάποιος μετά την ηλικία των εννέα δε μπορεί να μάθει μουσική. Αυτό που σημαίνει 

είναι ότι κάποιος δε μπορεί να προσδοκάει να φθάσει ένα επίπεδο μουσικών 

επιτευγμάτων υψηλότερο από αυτό το επίπεδο στο οποίο έχει σταθεροποιηθεί η 

μουσική του δεκτικότητα. Παραδείγματος χάριν, ένας έφηβος ή ένας φοιτητής με 

υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας και χαμηλά επιτεύγματα, σε ένα ευνοϊκό και 

πλούσιο μουσικό περιβάλλον μπορεί να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο μουσικών 

επιτευγμάτων απ’ ότι θα έχει ένας έφηβος ή φοιτητής που αρχικά υποδεικνύει ένα 

σχετικά υψηλό επίπεδο μουσικών επιτευγμάτων αλλά κατέχει ένα χαμηλό επίπεδο 

σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας. (Gordon, 1986, 1988, 1990 ∙ Στάμου, 2001 

∙ Gordon, 2006, 2007, 2011)          
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1.2.2. Το Μουσικό Επίτευγμα 

Η μουσική δεκτικότητα είναι η βάση του μουσικού επιτεύγματος. Η μουσική 

δεκτικότητα είναι η δυνατότητα να μάθουμε μουσική. Το μουσικό επίτευγμα είναι ό,τι 

έχουμε μάθει και αυτό που έχουμε μάθει είναι αποτέλεσμα της μουσικής δεκτικότητας 

και των μουσικών εμπειριών. (Gordon, 1988 ∙ Στάμου, 2001 ∙ Valerio, 2009)  To 

επίπεδο των μουσικών επιτευγμάτων ενός ανθρώπου εξαρτάται από το επίπεδο της 

μεταβαλλόμενης ή σταθεροποιημένης μουσικής του δεκτικότητας. Δηλαδή τα μουσικά 

επιτεύγματα ενός ανθρώπου μπορούν να φτάσουν μόνο έως το επίπεδο που θα του 

επιτρέψει η προσωπική του μουσική δεκτικότητα. Άρα η μουσική δεκτικότητα 

καθορίζει το ανώτατο όριο που μπορούν τα φτάσουν τα μουσικά επιτεύγματα κάποιου. 

(Στάμου, 2001∙ Gordon, 1989, 2006, 2007 ∙ Stevenson, 2002)  

Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αν ένα άτομο έχει ένα υψηλό επίπεδο μουσικών 

επιτευγμάτων, θα έχει και ένα υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας. Το αντίθετο δεν 

ισχύει. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας δεν 

σημαίνει ότι θα έχει υψηλό επίπεδο μουσικών επιτευγμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί 

είτε επειδή το ίδιο το άτομο δεν ενδιαφέρεται να έχει μουσικά επιτεύγματα, είτε γιατί 

ντρέπεται μέσα στην τάξη, ή βαριέται, ή δε συμπαθεί το δάσκαλο της μουσικής, ή 

ακόμα και ο δάσκαλος να μην του δίνει τις σωστές οδηγίες για να αναπτυχθεί στη 

μουσική. (Gordon, 1988 ∙ Στάμου, 2001 ∙ Gordon, 2006 ∙ Στάμου, Schmidt & 

Humphreys, 2007)  

Το μουσικό επίτευγμα είναι νοερό και είναι πρωτίστως στον εγκέφαλο, ενώ η 

μουσική δεκτικότητα είναι αυθόρμητη και εμφανίζεται κυρίως σε κύτταρα και γονίδια, 

δηλαδή σε ολόκληρο το σώμα. (Gordon, 2006) Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της 

μουσικής δεκτικότητας όπως και του μουσικού επιτεύγματος είναι η ακουστικότητα.   

(Gordon, 1988)  
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1.2.3. Η Μουσική Ακουστικότητα 

O Gordon πριν φύγει από το Buffalo το 1979, με τη βοήθεια της Claire Ives, 

της εκδότριάς του, επινόησαν την λέξη «Audiation» που μεταφράζεται στα ελληνικά 

ως ακουστότητα ή ακουστικότητα (Παπαζαρής, 1999 ∙ Στάμου, 2001) . Η λέξη αυτή 

εμφανίστηκε αρχικά ως υποσημείωση σε μια πρώιμη έκδοση του Learning Sequences 

in Music: Skill, Content and Patterns. Όταν πήγε ο Gordon στο Temple University, η 

ιδέα της «audiation» ή «ακουστότητας» έγινε πραγματική περιλαμβάνοντας οκτώ 

τύπους και έξι στάδια. (Gordon, 2011)  

Η ακουστικότητα είναι η βάση της μουσικής δεκτικότητας και κατά συνέπεια 

και του μουσικού επιτεύγματος. Η ακουστικότητα λαμβάνει χώρα όταν κάποιος ακούει 

και κατανοεί μουσική σιωπηλά, δηλαδή μουσική της οποίας ο ήχος δεν έχει φυσική 

παρουσία. Για πιο τεχνικούς λόγους η ακουστικότητα μπορεί να οριστεί ως μη 

ακουστική αισθητηριακή αντίληψη και διαδικασία μουσικής εμπειρίας. Δηλαδή να 

ακροώμαι εσωτερικά σημαίνει να ακούω και να κατανοώ τη μουσική της οποίας ο ήχος 

δεν είναι πια φυσικό παρών. Κάποιος ακροάται εσωτερικά όταν ακούει μουσική, όταν 

ανακαλεί μουσική, όταν ερμηνεύει μουσική, όταν δημιουργεί και αυτοσχεδιάζει στη 

μουσική. (Gordon, 1988, 1989, 1990, 1993, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 

2007) 

Αν και μπορεί να φαίνεται αντιφατικό ότι όταν ακούμε μουσική μπορούμε την 

ίδια στιγμή να ακροώμαστε εσωτερικά, αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με το ότι 

μπορούμε να σκεφτόμαστε το τι θα πει κάποιος την ώρα που μιλάει. Η ακουστικότητα 

στη μουσική είναι όπως η σκέψη στη γλώσσα. Αν και η μουσική δεν είναι γλώσσα, η 

διαδικασία είναι αντίστοιχη. Με την ακουστικότητα δίνουμε νόημα στη μουσική όπως 

και με τη σκέψη δίνουμε νόημα στο λόγο. Όταν ακούμε μια ομιλία, δίνουμε νόημα σε 

κάτι που έχει ειπωθεί ανακαλώντας ότι έχουμε ακούσει σε προηγούμενες καταστάσεις. 

Την ίδια στιγμή, προβλέπουμε τι θα ακούσουμε στη συνέχεια καθώς σκεφτόμαστε και 

όσα έχουν ειπωθεί έως αυτήν τη στιγμή. Παρόμοια και στη μουσική ακρόαση, όταν 

ακούμε δίνουμε νόημα σε αυτό που ακούμε ανακαλώντας ότι έχουμε ακούσει από 

προηγούμενες παραστάσεις. Την ίδια στιγμή προβλέπουμε τι θα ακούσουμε στη 

συνέχεια καθώς ακροώμαστε εσωτερικά ότι εκτελείται. Μέλη ενός ακρωτηρίου που 

δεν ακροώνται εσωτερικά δεν μπορούν να καταλάβουν πότε ένα κομμάτι δεν είναι 
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οικείο, πότε ένα κομμάτι είναι οικείο ή πότε η μουσική πλησιάζει προς το τέλος.  

(Gordon, 1988, 1990, 1993) 

Σε αντίθεση με την ακουστικότητα, η ακουστική αντίληψη λαμβάνει χώρα όταν 

κάποιος ακούει μουσική και ο ήχος είναι φυσικό παρών. Χωρίς την ακουστικότητα σε 

ό,τι είναι αντιληπτό από ακουστικής απόψεως, δεν μπορεί να δοθεί μουσικό νόημα. 

(Gordon, 1990, 1993) 

Η ακουστικότητα και η μίμηση είναι δυο έννοιες που πολλές φορές 

μπερδεύονται. Η μίμηση είναι ένα προϊόν. Η ακουστικότητα είναι μια διαδικασία. Με 

τη μίμηση πρέπει κάποιος να αναπαράγει με τη φωνή ή με ένα όργανο χωρίς να υπάρχει 

απαραίτητα μουσική κατανόηση, κάτι που άκουσε μερικά λεπτά πριν. (Gordon, 1989, 

1990, 1993, 2007) Κάποιος μπορεί να μιμηθεί χωρίς κατανόηση. Χωρίς κατανόηση 

όμως δεν υπάρχει ακουστικότητα. Όπως είναι πιθανό για κάποιον να μάθει να λέει 

συλλαβές ή να επαναλαμβάνει μια πρόταση σε μια ξένη γλώσσα χωρίς να ξέρει τι 

σημαίνει, έτσι υπάρχουν πολλά παιδιά που μπορούν να μάθουν να τραγουδάνε ένα 

τραγούδι απ’ έξω χωρίς να δίνουν νόημα στη μουσική του μέσω της ακουστικότητας. 

Η ικανότητα του ανθρώπου να μιμείται είναι υψηλά ανεπτυγμένη και είναι σε 

μεγαλύτερο βαθμό ανεπτυγμένη απ’ ότι η ακουστικότητα. Η μίμηση μαθαίνεται δια 

μέσου τα αυτιά κάποιου άλλου. Η ακουστικότητα μαθαίνεται δια μέσου τα αυτιά του 

καθενός που προσπαθεί να ακροαστεί εσωτερικά. Όπως κάποιος πρέπει να σκεφτεί για 

τον εαυτό του, έτσι πρέπει και να ακροαστεί εσωτερικά για το εαυτό του. (Gordon, 

1993)   

Η ακουστικότητα είναι διαφορετική επίσης και από την απομνημόνευση. 

Είμαστε ικανοί να απομνημονεύουμε χωρίς να κατανοούμε τι έχουμε απομνημονεύσει.  

Αρκετοί άνθρωποι μπορούν να απομνημονεύσουν μουσική μέσω της μίμησης ή μέσω 

της σημειογραφίας, χωρίς όμως να ακροώνται εσωτερικά τι έχουν απομνημονεύσει. 

Έτσι το ξεχνάνε γρηγορότερα αυτό που έχουν απομνημονεύσει από ότι αν το είχανε 

ακροαστεί εσωτερικά. Είναι πιθανό να απομνημονεύει κάποιος χωρίς να ακροάται 

εσωτερικά, και να ακροάται εσωτερικά χωρίς να απομνημονεύει. Στην απομνημόνευση 

ζούμε στο παρελθόν. Στην ακουστικότητα το παρελθόν ζει μέσα μας. (Gordon, 1989, 

1990, 1993, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007)  Δυστυχώς, αρκετά άτομα 

με υψηλή μουσική δεκτικότητα έχουν μάθει να απομνημονεύουν και να μιμούνται πολύ 

καλά, αλλά δεν έχουν μάθει ποτέ να ακροώνται εσωτερικά. (Gordon, 1993) 
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Η ακουστικότητα λειτουργεί με τη μακροπρόθεσμη και τη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη. Και οι δύο τύποι μνήμης εκπροσωπούν επίσημα τα μουσικά επιτεύγματα. 

(Gordon, 1981) Η ακουστικότητα είναι βασισμένη επίσης και στην αντίληψη 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της μουσικής. (Cutietta, 1991)  

Θα ήταν δύσκολο, αν όχι απίθανο, να περιγράψουμε όλους τους τρόπους και 

τους συνδυασμούς των τρόπων με τους οποίους ένας μουσικός ακροάται εσωτερικά. 

Παραδείγματος χάριν κάποιοι μουσικοί είναι ικανοί να ακροώνται εσωτερικά ένα 

κομμάτι, καθώς ακούνε ένα άλλο. Αν κάποιος είναι ικανός να ακροάται εσωτερικά τη 

μουσική την οποία διαβάζει σημειογραφικά, δηλαδή είναι ικανός να ακούει και να 

καταλαβαίνει τη μουσική πριν να την ακούσει φυσικά να εκτελείται από κάποιον ή από 

τον ίδιο, τότε αυτός ακροάται εσωτερικά σημειογραφικά. (Gordon, 1993) Σύμφωνα με 

τον Gordon (1993), υπάρχουν οκτώ τύποι ακουστικότητας και έξι ιεραρχικά στάδια 

ακουστικότητας σε κάθε τύπο. (Gordon, 1993)   

 

 

Τύποι ακουστικότητας: Οι τύποι ακουστικότητας είναι στην ουσία η 

κατηγοριοποίηση των τρόπων με τους οποίους κάποιος μπορεί να ακροάται εσωτερικά. 

1.  Ακούγοντας μουσική. 

2. Διαβάζοντας μουσική. 

3. Γράφοντας μουσική από υπαγόρευση. 

4. Ανακαλώντας και εκτελώντας μουσική από μνήμης. 

5. Ανακαλώντας και γράφοντας μουσική από μνήμης.  

6. Δημιουργώντας και αυτοσχεδιάζοντας μουσική.  

7. Δημιουργώντας και αυτοσχεδιάζοντας μουσική κατά την ανάγνωση.  

8. Δημιουργώντας και αυτοσχεδιάζοντας μουσική κατά την γραφή.  

 

(Gordon, 1989, 1993, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007 ∙ Valerio, 2009)   
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Στάδια ακουστικότητας: Τα στάδια της ακουστικότητας δεν είναι ίδια σε κάθε τύπο 

ακουστικότητας. Τα στάδια που αναγράφονται ιεραρχημένα παρακάτω είναι τα στάδια 

όπως εμφανίζονται στον πρώτο τύπο ακουστικότητας, δηλαδή την ακουστικότητα που 

λαμβάνει χώρα ακούγοντας μουσική. 

1. Ασυνείδητη στιγμιαία συγκράτηση του ήχου. 

2. Μίμηση και ακρόαση εσωτερικά τονικών και ρυθμικών μοτίβων και 

αναγνώριση και προσδιορισμός τονικού κέντρου και παλμού στη μουσική.  

3. Καθιέρωση υποκειμενικής και αντικειμενικής τονικότητας και μέτρου στη 

μουσική. 

4. Συνειδητή συγκράτηση μέσω της ακουστικότητας τονικών και ρυθμικών 

μοτίβων, σε σχέση με την τονικότητα και το μέτρο που δημιουργούν, και τα 

οποία έχουμε ήδη οργανώσει στη μουσική την οποία ακούμε. 

5. Συνειδητή ανάκληση τονικών και ρυθμικών μοτίβων τα οποία έχουμε 

ακροαστεί εσωτερικά σε άλλα μουσικά κομμάτια. 

6. Συνειδητή πρόβλεψη του τι θα ακούσουμε στη συνέχεια στη μουσική. 

 

(Gordon, 1988, 1989, 1993, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt &Humphreys, 2007 ∙ Valerio, 

2009) 
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1.3. Αναφορά σε τεστ προγενέστερα των τεστ του E. Gordon 

Η ανάγκη για αντικειμενικά τεστ μουσικής δεκτικότητας έγινε εμφανής στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Ακόμη και οι δάσκαλοι οι οποίοι ήξεραν τη διαφορά μεταξύ της 

μουσικής δεκτικότητας και του μουσικού επιτεύγματος ήταν πρακτικά ανίκανοι να 

κάνουν διάκριση μεταξύ των δύο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το μουσικό επίτευγμα 

είναι εύκολο να παρατηρηθεί. Ενώ η μουσική δεκτικότητα όχι. Με άλλα λόγια, το 

μουσικό επίτευγμα μπορεί να αξιολογηθεί υποκειμενικά, αλλά η μουσική δεκτικότητα 

πρέπει να αξιολογηθεί αντικειμενικά. Μόνο δια μέσου της χρήσης ενός έγκυρου τεστ 

μουσικής δεκτικότητας, μπορεί η μουσική δεκτικότητα να αξιολογηθεί με ακρίβεια. 

(Gordon, 1990) Παρακάτω αναφέρονται κάποια από τα τεστ που είχαν δημοσιευτεί τον 

20ο αιώνα, πριν από τη δημιουργία των τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon.  

1.3.1. Seashores Measures of Musical Talent 

Στις αρχές του 20ου αιώνα απορρέει από τις ψυχολογικές έρευνες των Francis 

Galton (1822 – 1911) και James Cartell (1860 – 1944), ενδιαφέρον για την 

ποσοτικοποίηση των ανθρώπινων διαφορών και την επινόηση διακριτών τρόπων 

μέτρησης της οξύτητας τους. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του τεστ μουσικής 

δεκτικότητας του Seashore, μετά από μια έρευνα είκοσι ετών σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του μουσικού ταλέντου. (Stamou, Schmidt & Humphreys, 2010) Με 

τη δημιουργία αυτού του τεστ ο Carl Seashore εφοδίασε τον κόσμο με ένα εργαλείο, 

που εκτός από την παρατήρηση, μπορούσε να μετράει και τις έμφυτες ικανότητες που 

σχετίζονταν με τη μουσική.  (Walter, 1991) 

Το 1919 η πρώτη τυποποιημένη ομάδα τεστ μουσικής δεκτικότητας, το 

Seashore Measures of Musical Talent, δημοσιεύτηκε. Ο Seashore γνώριζε ότι η 

μουσική δεκτικότητα έχει διάφορες διαστάσεις. Έτσι κάθε ένα από τα επιμέρους τεστ 

της δοκιμής του σχεδιάστηκε για να μετράει κάθε μια διαφορετική διάσταση. (Gordon, 

1990) Αυτή η δοκιμή στην τελευταία της αναθεωρημένη έκδοση, αποτελούταν από 6 

επιμέρους τεστ, στα οποία διακρίνονται οι βασικές ακουστικές μετρήσεις. Σύμφωνα με 

τον Seashore, “οτιδήποτε καθίσταται σαν μουσική ή ακούγεται σαν μουσική, πιθανώς 

να εκφράζεται με όρους όπως η έννοια των ηχητικών κυμάτων”. (Seashore, 1938) Ο 

τόνος, η ηχηρότητα, ο ρυθμός, ο χρόνος, το τέμπο και η τονική μνήμη μετρούνταν  από 

απαιτητικά επιμέρους τεστ, με τη σύγκριση ενός ζευγαριού μουσικών φράσεων, που 

παράγονται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό συχνότητας. (Έτσι λειτουργούσαν όλα τα 
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επιμέρους τεστ εκτός από το τονικό επιμέρους τεστ μνήμης).  (Gordon 1975, 1998 ∙ 

Stevenson, 2002) Στο επιμέρους τεστ για τη διάρκεια ζητούνταν από τους μαθητές να 

σημειώσουν αν ο δεύτερος από ένα ζευγάρι ήχων, εκτός του πλαισίου της μουσικής 

ήταν μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον πρώτο ήχο. Στο επιμέρους τεστ για τον ρυθμό 

το οποίο συμπεριλήφθηκε στη δοκιμή στη δεύτερη έκδοση το 1939, οι μαθητές έπρεπε 

να ακούν ζευγάρια από ενωμένα ρυθμικά μοτίβο, όλα σε διπλό μέτρο, και να 

αποφασίζουν αν ακούγονταν ίδια ή διαφορετικά. (Gordon, 2011) Επειδή αυτά τα έξι 

επιμέρους τεστ ήταν υποθετικά στο κενό της αλληλεπίδρασης της μελωδίας, του 

ρυθμού και της μουσικής έκφρασης, μουσικοί ψυχολόγοι (Murcell, 1937) είχαν 

περιγράψει και καταδικάσει τη δοκιμή αυτή του Seashore ως ‘‘Ατομικιστική’’ και μη 

μουσικά προσανατολισμένη. (Gordon, 1975, 1998 ∙ Stevenson, 2002) Επιπλέον, οι 

μουσικοί αυτοί ψυχολόγοι, αρκετοί από τους οποίους ήταν Ευρωπαίοι, υποστήριζαν 

ότι η μουσική δεκτικότητα δεν αποτελείται από ξεχωριστές ικανότητες, αλλά μάλλον 

είναι μία γενική ικανότητα. (Gordon, 1975) 

Το Seashore Measures of Music Talent 2 σχεδιάστηκε για παιδιά από την ηλικία 

των εννέα χρόνων και πάνω καθώς και για ενήλικες. Ο Seashore θεωρούσε ότι η ίδια 

συστοιχία του τεστ του θα ήταν κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων ανεξάρτητα 

από την ηλικία τους, χωρίς όμως να μπορεί να αποδείξει την εγκυρότητα των 

ισχυρισμών του. Τα τεστ του Seashore βρήκαν τη μεγαλύτερη χρήση τους  ανάμεσα σε 

παιδιά του Δημοτικό. (Gordon, 1990) 

O Carl Seashore εισήγαγε την ιδέα της μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας 

στην Αμερική και την Ευρώπη.  Πριν από τη δουλειά του, η έμφαση στην Ευρώπη ήταν 

στη μελέτη του μουσικού επιτεύγματος. Η δουλειά του Seashore στις Ηνωμένες 

Πολιτείες επέστησε την προσοχή στη διάκριση μεταξύ της μουσικής δεκτικότητας και 

του μουσικού επιτεύγματος. Εφ’ όσον η μουσική δεκτικότητα είναι η δυνατότητα για 

το μουσικό επίτευγμα, το μουσικό επίτευγμα είναι η πραγματική επίτευξη της μουσικής 

ικανότητας. (Gordon, 1990)  
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1.3.2. Wing Standardized Test of Musical Intelligence 

Το Seashore Measures of Musical Talent έχει δυο εκδόσεις το 1919 και το 1939 

στην Αμερική και ακολουθούσε την ατομικιστική θεωρία. Στην Αγγλία υπήρχε το 

Standardized Test of Musical Intelligence του Wing που ακολουθούσε την 

Γκεσταλτική θεωρία, και αντιπροσώπευε την πιο σαφή αντίθεση στο τεστ του 

Seashore. (Gordon, 1990, 2011) Ο Herbert Wing, ήταν ένας Άγγλος φιλόσοφος, ο 

οποίος έκανε σημαντικά βήματα στη μέτρηση της μουσικής νοημοσύνης, 

δημοσιεύοντας το Wing Standardized Test of Musical Intelligence το 1958 (Gordon, 

1998 ∙ Stevenson, 2002) 

Ο Wing ακολουθούσε την Γκεσταλτική θεωρία καθώς υποστήριζε στη 

διαφωνία για το αν η μουσική δεκτικότητα είναι προϊόν της φύσης ή προϊόν της 

καλλιέργειας, ότι η μουσική δεκτικότητα είναι καλλιεργήσιμη.  (Walter, 1991)  Ο Wing 

πίστευε επίσης ότι η μουσική δεκτικότητα είναι μια γενική λειτουργία χωρίς 

ανεξάρτητα μέρη. (Gordon, 1990 ∙ Stevenson, 2002) 

Το τεστ αυτό του Wing αποτελούταν από επτά επιμέρους τεστ, τρία από τα 

οποία ήταν βασισμένα σε απαντήσεις μη μουσικής προτίμησης, δηλαδή αντικειμενικές 

απαντήσεις, και τέσσερα από αυτά ήταν βασισμένα σε απαντήσεις μουσικής 

προτίμησης, δηλαδή υποκειμενικές απαντήσεις. (Gordon, 1998 ∙ Stevenson, 2002) Ο 

Wing σεβόταν την προτίμηση σαν ένα σημαντικό συστατικό της μουσικής 

δεκτικότητας. Το τεστ του Wing δεν περιείχε συγκεκριμένο ρυθμικό μέρος. Στο 

μελωδικό μέρος δεν ζητούσε από τους ακροατές να λάβουν υπ’ όψη τους το ρυθμό. 

Και τα τέσσερα μέρη του τεστ που ήταν βασισμένα σε απαντήσεις προτίμησης, είχαν 

εκτελεστεί στο πιάνο και ήταν: Ρυθμική Ανάδειξη, Αρμονία, Ένταση και 

Φρασεολογία. Στη Ρυθμική Ανάδειξη, δύο μελωδίες εκτελούνταν και οι μαθητές 

σημείωναν αν ακούστηκαν ίδια ή διαφορετικά. Αν ήταν διαφορετικά, αποφάσιζαν  ποια 

ήταν καλύτερη σύμφωνα με τη δυναμική ανάδειξη. Στην Αρμονία, δυο μελωδίες 

εκτελούνταν και οι μαθητές αποφάσιζαν αν ήταν ίδιες ή διαφορετικές. Αν ήταν 

διαφορετικές, αποφάσιζαν ποια ήταν καλύτερη σύμφωνα με τη λειτουργία της 

αρμονίας. Στην Ένταση, εκτελούνταν δύο μελωδίες και οι μαθητές έπρεπε να 

αποφασίσουν αν ακούγονταν ίδιες ή διαφορετικές. Αν ακούγονταν διαφορετικές 

αποφάσιζαν ποια ήταν καλύτερη σύμφωνα με το επίπεδο δυναμικής. Στη Φρασεολογία 

ακούγονταν δύο μελωδίες και οι μαθητές έπρεπε να αποφασίσουν αν ακούγονταν ίδιες 
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ή διαφορετικές. Αν ακούγονταν διαφορετικές τότε αποφάσιζαν ποια ήταν καλύτερη 

σύμφωνα με την ερμηνεία του στακάτο και του λεγκάτο. (Gordon, 2011) 

Το περιεχόμενο του τεστ του Wing περιλάμβανε οικείες μουσικές συνδέσεις 

από καθιερωμένους συνθέτες. Καμία μουσική δεν ήταν αυθεντική και αυτό 

απλοποιούσε τον προσδιορισμό των σωστών απαντήσεων του Wing. Οι προτεινόμενες 

απαντήσεις αποφασίστηκαν σύμφωνα με το αν η μουσική που συνιστούσε την ερώτηση 

εκτελούταν όπως προόριζαν οι συνθέτες. Αυτό έδινε εγκυρότητα στις ερωτήσεις, 

επειδή υποτίθεται ότι ένας συνθέτης πάντα γνωρίζει καλύτερα και ένας εκτελεστής 

παίζει πάντα την αυθεντική έκδοση καλύτερα από την ‘επεξεργασμένη έκδοση’. 

Επειδή η μουσική του τεστ ήταν αποτέλεσμα πολύ γνωστών συνθέσεων, ήταν λογικό 

να υποτεθεί ότι ένας μαθητής ο οποίος θα είχε οικειότητα με τις συνθέσεις αυτές θα 

έπρεπε να είχε μεγαλύτερη βαθμολογία. Αυτό τοποθετούσε τις μετρήσεις κατά κύριο 

λόγο στο πεδίο του μουσικού επιτεύγματος και όχι της μουσικής δεκτικότητας.  

(Gordon, 1990, 2011) 

Ο Wing όπως και ο Seashore τυποποίησε τα τεστ του σε ένα ευρύ χρονολογικό 

φάσμα ηλικίας των ανθρώπων. Τα τεστ του Wing βρέθηκαν να έχουν περιορισμούς 

όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους, παρόμοιους με αυτούς των 

Αμερικάνικων τεστ που είχαν δημιουργηθεί πριν τον Gordon  (Gordon, 1990)  
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1.3.3. Drake Musical Memory Test 

Για τέσσερις δεκαετίες περίπου από το 1910 ως το 1950, οι περισσότεροι 

μουσικοί ψυχολόγοι είχαν τηρήσει φαινομενικά το Μεντελιανό δόγμα ότι το μουσικό 

ταλέντο ήταν ένα δώρο της φύσης όχι απαραίτητα κληρονομήσιμο, και στήριξαν τα 

τεστ τους για τη μουσική δεκτικότητα σε αυτή την αρχή. To Measures of Musical 

Talent του Seashore, το Kwalwasser – Dykema Music test, το Test of Musical Talent 

του Schoen και το Drake Musical Aptitude Test ήταν τα πιο διακεκριμένα τεστ τα οποία 

βασίστηκαν στη θεωρία ότι η μουσική δεκτικότητα είναι έμφυτη. (Gordon, 1958)  

Ο Drake όπως και ο Seashore δέχονταν την ‘‘ατομικιστική’’ άποψη της 

μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας, που σημαίνει ότι η μουσική δεκτικότητα 

αποτελείται από διάφορους παράγοντες (τονικό, ρυθμικό, στιλιστικό) που όταν 

συνδυάζονται, δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συγκεκριμένου δυναμικού 

ενός ατόμου. (Stevenson, 2002) Το Drake Musical Aptitude Tests αποτελούταν από 

δύο κύρια τμήματα τη Μουσική Μνήμη και το Ρυθμό. Ο Drake ισχυριζόταν ότι τα 

τμήματα αυτά μετρούσαν τη μουσική δεκτικότητα, η οποία είναι κυρίως έμφυτη, δεν 

μαθαίνεται  και είναι επίκτητη. Ο Drake είχε δηλώσει ότι η μουσική μνήμη και ο 

ρυθμός ήταν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες της μουσικής δεκτικότητας. (Gordon, 

1958) 

 Ο Gordon έκανε μια έρευνα για το τεστ του Drake για να διαπιστώσει α) αν οι 

βαθμολογίες στο Drake Musical Aptitude Test επηρεάζονταν με συγκεκριμένη 

εκπαίδευση και μελέτη β) αν οι μαθητές με μεγάλη βαθμολογία σε πρώτη φάση θα 

διατηρούσαν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους μαθητές που είχαν χαμηλή 

βαθμολογία σε πρώτη φάση στο Drake Musical Aptitude Test μετά από εκπαίδευση και 

μελέτη και γ) αν τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος θα παράμεναν τα ίδια όταν η 

πειραματική ομάδα αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα και σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου. Η έρευνα αυτή διήρκησε από το Μάιο του 1957 έως τον Οκτώβριο του 1957.  

(Gordon, 1958) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν διαπιστώθηκε κάποια πειστική 

επίδραση της εξάσκησης στις βαθμολογίες του Drake Musical Aptitude Profile. Παρ’ 

όλα αυτά η λαμβανόμενη διαφορά, ενώ δεν ήταν σημαντική, ήταν σύμφωνη με την 

υπόθεση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Επίσης, τα άτυπα τεστ που 
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χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, έδωσαν κάποια 

ένδειξη για αύξηση των δεξιοτήτων.  

Το γεγονός ότι η ομάδα ελέγχου για το Musical Memory test, έκανε μια μεγάλη 

αύξηση χωρίς εκπαίδευση και εξάσκηση προτείνοντας την πιθανότητα ότι το τεστ 

μπορεί να μην είχε μεγάλη αξιοπιστία. Η πιθανότητα υπήρχε επίσης και για το Rhythm 

test, δεδομένου ότι υπήρχε τέτοια ακραία αύξηση από το πρώτο τεστ στο επαναληπτικό 

ατομικά και για το πειραματικό και για το γκρουπ ελέγχου. Πράγματι, οι παράγοντες 

της μουσικής μνήμης και του ρυθμού , όπως ορίζονταν με αυτό το τεστ, μπορεί να μην 

ήταν σημαντικές λειτουργείες της μουσικής δεκτικότητας και αυτό θα μπορούσε 

πιθανός να συμβαίνει γιατί τα αποτελέσματα του τεστ δεν ήταν σταθερά.  

Η ανάλυση των ανεξάρτητων ομάδων του Musical Memory test επιδείκνυαν 

κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα. Αρχικά, έδειξε ότι όταν μία ομάδα αντιμετωπιζόταν 

ανεξάρτητα από την ομάδα ελέγχου, σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα μπορούσαν 

να ληφθούν από τα ίδια δεδομένα τα οποία έδειχναν μη σημαντικά αποτελέσματα όταν 

η ομάδα ελέγχου συμπεριλαμβανόταν. Πιθανώς, οι μεγαλύτερες συνεισφορές αυτής 

της μελέτης ήταν προτεινόμενο σχέδιο για μελλοντικά πειράματα όπως και ένα 

μοντέλο για την επαναξιολόγηση της υπάρχουσας έρευνας που αφορά τη φύση και τη 

μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας. 

Η χρήση της ανάλυσης της συν διακύμανσης, η οποία λάμβανε υπόψη την 

αρχική μεταβλητότητα, φαινόταν να είναι πιο κατάλληλη από στατιστικά εργαλεία τα 

οποία είχαν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα και δεν ήταν ευαίσθητα σε ατομικές 

διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

1.4. Αναφορά στα τεστ μουσικής δεκτικότητας του E. Gordon 

Τα τεστ μουσικής δεκτικότητας που δημιούργησε ο Gordon χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, στα τεστ μεταβαλλόμενης και στα τεστ σταθεροποιημένης μουσικής 

δεκτικότητας. (Stevenson, 2002) Στα τεστ της σταθεροποιημένης μουσικής 

δεκτικότητας ανήκουν το Musical Aptitude Profile και το Advanced Measures of Music 

Audiation. Το Primary Measures of Music Audiation, το Intermediate Measure of 

Music Audiation και το Audie είναι τεστ σχεδιασμένα για να μετράνε τη 

μεταβαλλόμενη μουσική δεκτικότητα, σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αντίστοιχα. 

(Gordon, 1988, 2006)   

Ένα έγκυρο, τυποποιημένο τεστ μουσικής δεκτικότητας είναι απαραίτητο για 

μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση του μουσικού δυναμικού ενός ατόμου. 

Το τεστ μουσικής δεκτικότητας «ακούει» ό,τι δεν μπορεί ο δάσκαλος να δει. (Gordon, 

2006)   

Σύμφωνα με τον Gordon (1990, 2007), όταν αξιολογηθούν ορθά οι βαθμολογίες 

ενός έγκυρου και αξιόπιστου τεστ, οι βαθμολογίες μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για 

έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς: 

 Να χρησιμοποιηθούν ως μέρος κριτηρίων εισαγωγής σε ένα τμήμα ή μια σχολή 

μουσικής ενός κολεγίου ή ενός πανεπιστημίου. 

  Για να αναγνωριστούν μαθητές και φοιτητές, μουσικής ή άλλων ειδικοτήτων, 

που διαθέτουν τη μουσική δεκτικότητα για να επιτύχουν υψηλά μουσικά 

επιτεύγματα. 

 Για να προσαρμοστεί αποτελεσματικά η μουσική διδασκαλία στο πλαίσιο 

ατομικών μαθημάτων, ομαδικών μαθημάτων ή και ενός μουσικού συνόλου, 

στις εξατομικευμένες μουσικές διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των 

μαθητών ή των φοιτητών.  

 Για να καθιερωθούν αντικειμενικές και ρεαλιστικές προσδοκίες για τα μουσικά 

επιτεύγματα των μαθητών ή των φοιτητών μουσικής ή άλλων ειδικοτήτων. 

 Για να ενταχθούν οι μαθητές ή οι φοιτητές σε συγκεκριμένες μουσικές τάξεις 

ή μουσικά σύνολα και είδη ατομικής διδασκαλίας.  

 Για να βοηθηθούν οι μαθητές ή οι φοιτητές στη λήψη των αποφάσεων για τη 

μελλοντική τους απασχόληση ή την καριέρα τους 

(Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) 
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Παρακάτω παρατίθενται τα τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon με βάση τη σειρά 

δημιουργίας και δημοσίευσης τους.  

 

1.4.1. Musical Aptitude Profile 

Το Musical Aptitude Profile (ΜΑΡ) δημοσιεύτηκε το 1965. Η δεύτερη έκδοση 

του ήταν το 1988. Η δοκιμή με επτά επιμέρους τεστ σχεδιάστηκε 1) για τη διάγνωση 

των δυνατοτήτων κα των αδυναμιών των μαθητών ηλικίας εννέα με δεκαέξι χρονών 2) 

για τον εντοπισμό μαθητών  οι οποίοι έχουν υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας και 

δεν προσφέρονται εθελοντικά για ειδική καθοδήγηση στη μουσική, και 3) για να 

διατυπωθούν εκπαιδευτικά πλάνα. Οι μαθητές με βαθμολογία πάνω από 20% στις 

νόρμες βαθμολόγησης θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν κάποιο μουσικό 

όργανο και να επιλέξουν ομάδες εκτέλεσης. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται στο να μην αποθαρρυνθούν μαθητές που δεν έχουν ένα ψηλό επίπεδο μουσικής 

δεκτικότητας εξαιτίας των βαθμολογιών τους στο τεστ. (Gordon, 1965, 1990 ∙ Walters, 

1991)  

To MAP λειτουργεί καλά ως τεστ σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εγκυρότητα τόσο σε μαθητές Δημοτικού ηλικίας 

εννέα και πάνω όσο και σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. (Gordon, 1990)   

To ΜΑΡ είναι ένα εκλεκτικό τεστ όπου υπάρχουν επιμέρους τεστ προτίμησης 

και μη προτίμησης στην ίδια δοκιμή. Το τεστ μετράει επτά διαστάσεις της μουσικής. 

Οι μουσικές διαστάσεις μετριούνται με τυπικά μουσικά επιμέρους τεστ τα οποία 

ταξινομούνται σε τρείς κύριες κατηγορίες: Τονική Απεικόνιση, Ρυθμική Απεικόνιση και 

Μουσική Ευαισθησία. Δύο ξεχωριστά επιμέρους τεστ παρέχονται για κάθε ένα από τα 

τεστ μη προτίμησης: Μελωδία και Αρμονία για την Τονική Απεικόνιση, και Τέμπο και 

Μέτρο για τη Ρυθμική Απεικόνιση. Τα τέσσερα αυτά τεστ τα οποία αποτελούνται από 

αντικειμενικά στοιχεία μη προτίμησης, συσχετίζονται με τις μουσικές φράσεις και έτσι 

είναι λιγότερο ατομικιστικά σε σχέση με το τεστ του Seashore. Κάθε ένα από αυτά τα 

τεστ αποτελείται από σαράντα ερωτήσεις. (Gordon, 1965) Για τη Μουσική 

Ευαισθησία, το τεστ προτίμησης, αποτελείται από τρία ξεχωριστά επιμέρους τεστ: 

Φρασεολογία, Ισορροπία και Στυλ. Τα τρία αυτά επιμέρους τεστ αποτελούνται από 

υποκειμενικά στοιχεία προτίμησης, τα οποία είναι βασισμένα σε αυθεντική μουσική 
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και όχι σε οικεία μουσική όπως στο τεστ του Wing. Τα τρία αυτά τεστ αποτελούνται 

από τριάντα ερωτήσεις. Άρα συνολικά το ΜΑΡ αποτελείται από 250ερωτήσεις, 40 για 

κάθε ένα επιμέρους τεστ μη προτίμησης και 30 για κάθε ένα επιμέρους τεστ 

προτίμησης. (Gordon, 1965) Με τον τρόπο που έχει σχεδιάσει ο Gordon το ΜΑΡ είναι 

σαν έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου και η φύση και η κληρονομικότητα να 

παίζει το δικό της ρόλο. (Gordon, 1975 ∙ Cutietta, 1991 ∙ Walters, 1991) 

Ο Gordon αναφέρει σε μία δημοσίευσή του (2011) ότι μετά από αρκετά χρόνια 

πειραματισμού, τρία από τα επτά επιμέρους τεστ του Musical Aptitude Profile είχαν 

σχεδιαστεί σαν προτεινόμενες μετρήσεις: Η Φρασεολογία, η Ισορροπία και το Στυλ. Για 

τη Φρασεολογία οι μαθητές αποφάσιζαν ποια από τις δύο ερμηνείες της ίδιας μελωδίας 

παίζεται με καλύτερη έκφραση. Η αλληλεπίδραση της φρασεολογίας, του τέμπο, της 

έντασης, των δυναμικών, της ποιότητας του ήχου και του κουρδίσματος είναι 

μεταβλητές. Για την Ισορροπία, οι μαθητές αποφάσιζαν ποια από τις δύο καταλήξεις  

ταιριάζει καλύτερα με την ίδια αρχή μιας μελωδίας. Για το Στυλ, οι μαθητές 

αποφάσιζαν ποιο τέμπο είναι πιο κατάλληλο για την ίδια μελωδία. Όλη η μουσική έχει 

συντεθεί και εκτελεστεί ειδικά για το τεστ από έγχορδα και από επαγγελματίες 

μουσικούς. Και οι δύο φράσεις κάθε ερώτησης έχουν σκόπιμα λάθη. Αν μια εκτέλεση 

είναι εμφανώς πιο αποδεκτή από μια άλλη, αποδείχτηκε ότι τα τεστ δεν έχουν επαρκή 

ισχύ, και έτσι, η αξιοπιστία προσεγγίζει το μηδέν. (Gordon, 1965, 1986, 2011 ∙ Cutietta, 

1991) 
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1.4.2. Primary Measures of Music Audiation  

Καθώς ο Gordon ήταν στην Iowa, προσπάθησε να δημιουργήσει μια πιο 

απλοποιημένη έκδοση του ΜΑΡ για να το χρησιμοποιήσει με παιδιά  ηλικίας πέντε ως 

8 ετών. Περιόρισε τα επτά επιμέρους τεστ σε τρία επιμέρους τεστ, με λιγότερες 

ερωτήσεις, σχεδίασε πολύχρωμες κωδικοποιημένες απαντήσεις με πολύ χώρο για να 

τις υπογραμμίζουν τα παιδιά και άφησε χρόνο μεταξύ των ηχογραφημένων ερωτήσεων. 

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές όμως δεν ήταν ενθαρρυντικά. Έτσι μετά από μελέτες 

συμπέρανε ο Gordon ότι φαίνεται αδύνατον να πετύχεις ικανοποιητική αξιοπιστία σε 

τεστ μουσικής δεκτικότητας με ευρύτητα επιπέδου δυσκολίας σε παιδιά μικρότερα των 

εννέα ετών. Έτσι ο Gordon, απομόνωσε  όλα τα εύκολα μοτίβο από το τονικό και το 

ρυθμικό τεστ, τα ταξινόμησε και τα συγκέντρωσε σε τονικό επιμέρους τεστ και 

ρυθμικό επιμέρους τεστ. Δέχτηκε συμβουλές από ειδικούς για το πώς να σχεδιάζεις 

φύλλα απαντήσεων και ποιες κοινές λέξεις θα καταλάβαιναν τα μικρά παιδιά εύκολα 

ως οδηγίες του τεστ. Μετά από συνεχόμενες αναλύσεις αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

συντελεστών που συνδέονται με κάθε απόπειρα, ο Gordon κατέληξε ότι ένα τεστ 

μεταβαλλόμενης μουσικής δεκτικότητας απαιτεί ξεχωριστό σχεδιασμό σε ότι αφορά 

την κατασκευή, την εγκυρότητα της διαδικασίας όπως και την εγκυρότητα του 

περιεχομένου. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο ή 

περισσότερες διαστάσεις της μουσικής την ίδια στιγμή. (Gordon, 2011) Έτσι ο Gordon 

συγκεντρώνοντας ό,τι είχε συλλέξει από όλες αυτές τις έρευνες αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας, δημιούργησε το Primary Measures of Music Audiation (PMMA), το 

οποίο δημοσιεύτηκε το 1979 και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας πέντε έως οκτώ 

χρονών. (Gordon, 1990 ∙ Walters, 1991 ∙ Στάμου, 2001)  

Ένα μέρος της στάθμισης του ΡΜΜΑ έγινε το 1978. Το τεστ εφαρμόστηκε σε 

127 παιδιά στο West Irondequoit στη Νέα Υόρκη. (Gordon, 1986) 

To PMMA είναι ένα ηχογραφημένο ομαδικό τεστ το οποίο αποτελείται από 

μικρές μουσικές φράσεις. Τα δύο μέρη του τεστ είναι το Τονικό και το Ρυθμικό. Ένα 

παιδί δε χρειάζεται να ξέρει να διαβάσει, να ξέρει αριθμούς ή μουσική για να μπορέσει 

να συμμετέχει στο τεστ. Το παιδί θα απαντήσει τις ερωτήσεις κάνοντας κύκλους στις 

εικόνες στο φύλλο απαντήσεων. Αν σε μια μουσική ερώτηση οι δύο φράσεις 

ακούγονται το ίδιο, τότε κυκλώνει την εικόνα στο φύλλο απαντήσεων με τα δύο ίδια 

χαμογελαστά πρόσωπα. Αν οι δύο φράσεις είναι διαφορετικές, τότε κυκλώνει την 
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εικόνα με τα δύο διαφορετικά πρόσωπα. Κάθε ένα από τα δύο τεστ χρειάζεται δώδεκα 

λεπτά για να ολοκληρωθεί. Τα δύο τεστ διεξάγονται σε διαφορετικές μέρες αλλά όχι 

σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. (Gordon, 1981, 1986 ∙ Cutietta, 1991 ∙ 

Στάμου, 2001) Το PMMA σταθμίστηκε στην Ελλάδα από τους Στάμου, Schmidt και 

Humphreys το 2008.  

 

 

1.4.3. Intermediate Measures of Music Audiation  

Αρκετοί δάσκαλοι που χρησιμοποιούσαν το ΡΜΜΑ και ακολουθούσαν τις 

αρχές της Θεωρίας της Μουσικής Μάθησης, διαπίστωσαν ότι το ΡΜΜΑ δεν ήταν 

αξιόπιστο για μαθητές που είχαν λάβει ένα χρόνο ή ένα εξάμηνο μουσική καθοδήγηση 

σύμφωνα με τις αρχές της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης. Περισσότερο από το 50% των 

μαθητών που έλαβαν μουσική καθοδήγηση είχαν βαθμολογία πάνω από το 80ο 

εκατοστημόριο στο Τονικό μέρος του τεστ, στο Ρυθμικό μέρος του τεστ και στο Μεικτό 

τεστ. Ένα ή δύο χρόνια μετά την έκδοση του PMMA, ο Gordon άρχισε να αναλύει 

δεδομένα από έρευνες και να εξάγει μόνο τα δύσκολα τονικά και ρυθμικά μοτίβο. Αυτά 

έγιναν ο πυρήνας για το Intermediate Measures of Music Audiation (IMMA), το οποίο 

δημοσιεύτηκε τρία χρόνια μετά το ΡΜΜΑ, το 1982, και είναι κατάλληλο για παιδιά 

ηλικίας από έξι έως έντεκα χρονών. Η διαφορά των δύο αυτών τεστ είναι ότι αυξάνεται 

η δυσκολία στα τονικά και ρυθμικά μοτίβο στο ΙΜΜΑ. (Gordon, 1986, 1990, 2011 ∙ 

Walters, 1991)  
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1.4.4. Audie  

Όταν έφυγε ο Gordon από την Iowa, δίδαξε στο Immaculate College σε ένα 

προάστιο της Φιλαδέλφεια σε παιδιά τριών και τεσσάρων χρονών. Εκεί αποφάσισε να 

σχεδιάσει ένα αξιόπιστο τεστ μουσικής δεκτικότητας για παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Μετά από δύο χρόνια έρευνας ο Gordon ανακάλυψε ότι ένα τεστ μεταβαλλόμενης 

μουσικής δεκτικότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας απαιτεί διαφορετική 

κατασκευή από το τεστ μεταβαλλόμενης μουσικής δεκτικότητας για παιδιά σχολικής 

ηλικίας. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρειάζεται να ακούν μαζί την τονική και 

ρυθμική ερώτηση σε ένα τεστ, αλλά έχουν την ικανότητα να απαντάνε κάθε φορά στη 

ρυθμική ή την τονική όψη της ερώτησης. Δε μπορούν να δίνουν προσοχή και σε τονικά 

και σε ρυθμικά στοιχεία ταυτόχρονα. (Gordon, 2011)  Έτσι το 1989, μετά από αρκετά 

χρόνια έρευνας και σχεδιασμού αρκετών εκδοχών του τεστ, το Audie: A Game for 

Understanding and Analyzing Your Child’s Music Potential, ένα τεστ μουσικής 

δεκτικότητας για παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων χρονών, ολοκληρώθηκε και 

δημοσιεύτηκε από την GIA.  

Το Audie είναι ένα αποτέλεσμα δύο παιχνιδιών που ενθαρρύνει τα παιδιά να 

αρχίσουν να ακροώνται εσωτερικά. Το τεστ χορηγείται σε ατομική βάση σε κάθε παιδί 

από ένα δάσκαλο ή ένα γονέα. (Gordon 1990, 2006)  Κάθε παιχνίδι, ένα Τονικό και 

ένα Ρυθμικό, είναι ηχογραφημένα και χρειάζονται πέντε με δέκα λεπτά για να παιχτούν.  

Ο Audie είναι ένας χαρακτήρας που μιλά και τραγουδάει μικρά τραγούδια, 

συμπεριλαμβανομένου και ενός ειδικού μικρού τραγουδιού. Το θέμα του τεστ 

εξηγείται ηχογραφημένα από τον χαρακτήρα Audie στην αρχή κάθε παιχνιδιού. Το 

παιδί πρέπει να λέει «ναι» αν η Audie τραγουδάει το ειδικό τραγουδάκι και «όχι» αν 

τραγουδάει ένα άλλο. Ο σκοπός αυτού του τεστ παιδαγωγικά δεν είναι να εντοπίσει τα 

παιδιά υψηλής μουσικής δεκτικότητας αλλά να παρέχει σε δασκάλους και γονείς 

πληροφορίες για ατομικές μουσικές ανάγκες, δηλαδή για τα δυνατά και τα αδύναμα 

σημεία κάθε παιδιού.  (Gordon, 1990)        
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1.4.5. Advanced Measures of Music Audiation 

 Στα τέλη τις δεκαετίας του ’80, ο Gordon ήταν προσκεκλημένος να μιλήσει σε 

ένα συνέδριο στο National Association of School of Music των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια 

της παρουσίασής του, τον ρώτησαν γιατί ως τότε δεν είχε κατασκευαστεί ένα τεστ 

μουσικής δεκτικότητας για ενήλικες. (Gordon, 2011). Το ενδιαφέρον που συνάντησε ο 

Gordon για τη μουσική δεκτικότητα ήταν ενθαρρυντικό, έτσι αποφάσισε να 

δημιουργήσει ένα τεστ μουσικής δεκτικότητας για ενήλικες. (Gordon, 1990, 2011) 

Καθώς η ζήτηση ενός τέτοιου τεστ αφορούσε και στην αξιολόγηση υποψηφίων για 

εισαγωγή σε πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα, ήταν σημαντικό να φτιαχτεί ένα τεστ 

μικρής σχετικά συνολικής διάρκειας, που θα μπορούσε να διεξάγεται ατομικά ή και σε 

ομάδες και που θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες για την τονική και ρυθμική 

δεκτικότητα των ενηλίκων. (Gordon, 1990, 1999, 2011) 

Οι έρευνες που έγιναν για την εγκυρότητα του τεστ αναφέρονται στο εγχειρίδιο 

του ΑΜΜΑ και σε δυο μονογραφίες, τη Predictive Validity Studies of AMMA και στη 

Taking Another Look at the Established Procedure for Scoring the Advanced Measures 

of Music Audiation. (Gordon, 2011). Έτσι, με την κατοχύρωση της εγκυρότητας του 

τεστ, δημιουργήθηκε το Advanced Measures of Music Audiation. Περίπου πενήντα 

κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά συμμετείχαν στη 

στάθμιση του τεστ. Το Advanced Measures of Music Audiation, το οποίο 

ηχογραφήθηκε σε μια κασέτα που περιλαμβάνει τις οδηγίες του τεστ και παραδείγματα, 

αποδίδει τονική και ρυθμική βαθμολογία καθώς και συνολική βαθμολογία. Το τεστ 

χρησιμοποιείται με φοιτητές και απόφοιτους μουσικούς ή μη μουσικούς, αλλά και 

ενήλικες γενικότερα.  Το φθινόπωρο του 1989, το ΑΜΜΑ δημοσιεύθηκε για πρώτη 

φορά.  

To Advanced Measures of Music Audiation περιλαμβάνει τριάντα ερωτήσεις. 

Κάθε μια ερώτηση περιέχει ένα ζευγάρι από μικρές μουσικές φράσεις, δηλαδή μια 

μουσική ερώτηση και μια μουσική απάντηση, οι οποίες έχουν συντεθεί ειδικά για το 

τεστ. Η μουσική ερώτηση και η μουσική απάντηση έχουν τον ίδιο αριθμό από νότες. 

Ο μαθητής πρέπει να σημειώσει στο φύλλο απαντήσεων αν η μουσική ερώτηση και η 

μουσική απάντηση ακούγονται ίδιες ή διαφορετικές.  Αν ακούγονται διαφορετικές τότε 

πρέπει να σημειώσει αν η διαφορά που ακούει είναι τονική ή ρυθμική. Δεν υπάρχουν 

σε καμία ερώτηση τονικές και ρυθμικές διαφορές ταυτόχρονα. Στο τεστ περιέχονται 
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επίσης οδηγίες και τρία ηχογραφημένα παραδείγματα. Το τεστ μπορεί να δοθεί σε 

ομάδες μαθητών ή και ατομικά. Το τεστ παράγει δύο σκορ, το Τονικό και το Ρυθμικό. 

Επίσημα μουσικά επιτεύγματα δεν είναι απαραίτητα για να υποβληθεί κάποιος στο 

τεστ. Ανεξάρτητα από το αν ένας μαθητής μπορεί να παίξει ένα μουσικό όργανο, να 

τραγουδήσει ή να διαβάσει σημειογραφία, ή αν έχει κάνει μαθήματα μουσικής θεωρίας, 

μπορεί να επιτύχει υψηλές βαθμολογίες στο τεστ. Στο AΜΜΑ, οι βαθμολογίες για το 

τονικό και ρυθμικό μέρος βγαίνουν από τις ίδιες τριάντα ερωτήσεις. (Gordon, 1989, 

1990, 1999, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) 

Καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί ότι το ΑΜΜΑ δεν είναι ένα τεστ μουσικών 

επιτευγμάτων, αλλά ένα τεστ μουσικής δεκτικότητας. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 

είναι οι εξής: 1. Οι δεξιότητες που μετριούνται με το τεστ δε διδάσκονται επισήμως 

στους μαθητές. Δηλαδή δεν έχει σχέση το τεστ με γνώσεις μουσικής θεωρίας ή 

σημειογραφίας. 2. Επειδή το τεστ είναι αυθεντικό. Δηλαδή ένας μαθητής δε θα 

μπορούσε να έχει αποκτήσει οικειότητα με τη μουσική από την οποία αποτελείται το 

τεστ. 3. Επειδή ο χρόνος σιωπής που υπάρχει μεταξύ της μουσικής δήλωσης και της 

μουσικής απάντησης κάθε ερώτησης του τεστ είναι ο λιγότερος δυνατός, ένας μαθητής 

δε μπορεί να μιμηθεί ή να απομνημονεύσει τη μουσική δήλωση για να τη συγκρίνει με 

τη μουσική απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι το τεστ μετρά την ακουστικότητα και όχι τη 

μουσική μνήμη. (Gordon, 1989, 1999, 2007 ∙ Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007)     

Η βαθμολόγηση του τεστ έχει τη λογική ότι σε κάθε ερώτηση, η μουσική 

απάντηση μπορεί να είναι ίδια με τη μουσική δήλωση ή διαφορετική. Αν είναι 

διαφορετική και υπάρχει μια ρυθμική αλλαγή και ο μαθητής κάνει λάθος και σημειώσει 

ότι υπάρχει μια τονική αλλαγή, θα πρέπει να αφαιρείται ένας βαθμός από την Τονική 

του βαθμολογία. Έτσι προκύπτει μια προσαρμοσμένη βαθμολογία. Σε καμία 

περίπτωση δεν αφαιρείται βαθμός αν ένας μαθητής δεν απαντήσει σε κάποια ερώτηση. 

Ο Gordon πίστευε ότι όταν ένας μαθητής ξέρει ότι δεν ξέρει την απάντηση σε μια 

ερώτηση, ξέρει περισσότερα από έναν μαθητή ο οποίος νομίζει ότι ξέρει αλλά δε ξέρει. 

(Gordon, 1999) Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ώριμοι μαθητές και οι 

ενήλικες πρέπει να εντοπίζουν σε κάθε ερώτηση ταυτόχρονα πιθανές τονικές ή 

ρυθμικές αλλαγές. (Gordon, 2011)                                                               

Από τις τριάντα ερωτήσεις του τεστ, δέκα έχουν σαν σωστή απάντηση ότι 

υπάρχει μια τονική αλλαγή, άλλες δέκα ότι υπάρχει μια ρυθμική αλλαγή και δέκα ότι 
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η μουσική δήλωση και η μουσική απάντηση είναι ίδιες. Οι δέκα ερωτήσεις που έχουν 

σαν απάντηση ότι η μουσική δήλωση με τη μουσική απάντηση είναι ίδιες, μετριούνται 

και στη ρυθμική και στην τονική βαθμολογία. Από την τονική και τη ρυθμική 

βαθμολογία αφαιρούνται 20 βαθμοί για αποφευχθούν οι αρνητικές βαθμολογίες. Αν 

κάποιος μαθητής απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις τότε η μεγαλύτερη 

βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει είναι 80. (Gordon, 1999) Περίπου 5.336 

μαθητές από 54 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 27 Πολιτείες των ΗΠΑ 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα στάθμισης του τεστ. (Gordon, 1990) 

Επειδή κάποιοι δάσκαλοι χρησιμοποίησαν το ΑΜΜΑ αντί για το ΜΑΡ σε 

μαθητές ηλικίας δώδεκα και δεκατριών χρονών και είχαν θετικά αποτελέσματα, ο 

Gordon συμπεριέλαβε νόρμες βαθμολόγησης για παιδιά ηλικίας δώδεκα και δεκατριών 

χρονών και νόρμες βαθμολόγησης για ενήλικες που δεν ήταν μουσικοί. Το ΑΜΜΑ 

είναι εκλεκτικό από την άποψη των διπλών χαρακτηριστικών μεταβαλλόμενης και 

σταθερής μουσικής δεκτικότητας.  (Gordon, 2011)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

Η Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε με σκοπό να μελετηθεί η αξιοπιστία του Τεστ 

Advanced Measures of Music Audiation τόσο  στο σύνολο του όσο και στα επιμέρους, 

ρυθμικό και μελωδικό μέρος του τεστ.  

Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα στην πόλη της Έδεσσας του Νομού Πέλλας, σε 

συνεργασία με το 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας και το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας, σε παιδιά 

ηλικίας από 15 έως 18 χρονών. 

Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί εδώ η προεργασία και προετοιμασία που 

έλαβε χώρα πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Η ερευνήτρια προμηθεύτηκε το ερευνητικό 

πακέτο του σταθμισμένου για την Ελλάδα Advance Measures of Music Audiation 

(Στάμου, 2007) από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το πακέτο αυτό περιέχει 

το Εγχειρίδιο για το τεστ, στο οποίο έχει κάνει την απόδοση στα Ελληνικά η Στάμου 

(2007),  με την περίληψη του τεστ, τις οδηγίες προς τους μαθητές και πληροφορίες για 

τον τρόπο διεξαγωγής, βαθμολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων του τεστ. Το 

ερευνητικό πακέτο περιέχει επίσης την Ερευνητική Μονογραφία των Στάμου, Schmidt 

και Humphreys (2007), όπου και περιγράφεται η έρευνα στάθμισης του Advanced 

Measures of Music Audiation στην Ελλάδα, φύλλα απαντήσεων, τις τέσσερις μάσκες 

βαθμολόγησης και το cd με το ηχογραφημένο τεστ. Μετά από μελέτη του Εγχειριδίου 

και της Ερευνητικής Μονογραφίας, έγινε μια προσομοίωση της διαδικασίας όπως θα 

λάμβανε χώρα στα παραπάνω σχολεία, σε έναν άλλο χώρο με κάποιους εθελοντές.  

Έπειτα έγινε μια συνάντηση με τους διευθυντές από το 2ο Γυμνάσιο Έδεσσας 

και το 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας. Στη συνάντηση αυτή έγινε τυχαία επιλογή τριών 

τμημάτων από την Γ΄ Γυμνασίου, τριών τμημάτων από την Α΄ Λυκείου, τριών 

τμημάτων από τη Β΄ Λυκείου και τριών τμημάτων από την Γ΄ Λυκείου με σκοπό να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες της έρευνας. Καθορίστηκε επίσης ποιες θα ήταν οι μέρες 

και οι ώρες διεξαγωγής του τεστ. Το 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας παρείχε στην 

ερευνήτρια ένα CD Player το οποίο και χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις διεξαγωγές του 

τεστ, σε όλα τα τμήματα.  

Η πρώτη επίσκεψη  έγινε στα σχολεία αυτά την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 και 

την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, όπου και η ερευνήτρια παρακολούθησε μια ώρα 



34 

 

μάθημα σε κάθε ένα από τα επιλεγμένα τμήματα, έτσι ώστε να υπάρξει γνωριμία με 

τους μαθητές. Για όλες τις διεξαγωγές του τεστ, υπήρξε γραπτώς συναίνεση των 

γονέων/κηδεμόνων των συμμετεχόντων στο δείγμα μαθητών. Η έρευνα ξεκίνησε μια 

εβδομάδα αργότερα, με την πρώτη διεξαγωγή του τεστ, τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 

2014, την Τρίτη 14, την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014. Τη 

Δευτέρα το τεστ έγινε στην Γ΄ Γυμνασίου στα τμήματα Γ1, Γ2 και Γ3 από την τρίτη 

έως και την πέμπτη διδακτική ώρα. Την Τρίτη τα τεστ διεξάχθηκαν στην A΄ Λυκείου 

επίσης από τη τρίτη έως την πέμπτη ώρα, στα τμήματα Α1, Α2 και Α3. Την Τετάρτη 

και την Παρασκευή το τεστ έγινε από τη δεύτερη έως την τέταρτη διδακτική ώρα στην 

Β΄ και την Γ΄ Λυκείου αντίστοιχα. Τα τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα από την 

Β΄ Λυκείου ήταν τα Β2, Β4 και Β5 και από την Γ΄ Λυκείου τα τμήματα Γ1, Γ3 και Γ5. 

Έτσι συγκεντρώθηκε το υλικό από την πρώτη διεξαγωγή του τεστ. 

Δύο εβδομάδες αργότερα, δηλαδή τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, την Τρίτη 

28, την Τετάρτη 29 και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, έγινε η επανάληψη του 

τεστ ακριβώς τις ίδιες μέρες και διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα. 

Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τεστ σε 

κάθε τμήμα ήταν η εξής: Αρχικά πριν μπουν τα παιδιά στην τάξη, έβαζε η ερευνήτρια 

το cd στο cd player να παίζει έτσι ώστε να ρυθμιστεί η ένταση για να ακούγεται εξίσου 

καλά και στο πίσω μέρος της αίθουσας. Κάθε μια αίθουσα ήταν διαφορετική, οπότε η 

ένταση και η θέση του cd player δεν ήταν η ίδια κάθε φορά. Στη συνέχεια έμπαιναν τα 

παιδιά στην τάξη και κάθονταν στα θρανία. Τότε ενημερώνονταν ότι γίνεται μια έρευνα 

σχετικά με τη μουσική δεκτικότητα και η βοήθεια τους ήταν πολύ σημαντική. Γι’ αυτό 

θα ήταν πολύ χρήσιμο να αφιέρωναν 20 λεπτά ησυχίας, προσοχής και σοβαρής 

αντιμετώπισης της διαδικασίας που θα ακολουθούσε. Ενημερώνονταν επίσης ότι η 

διαδικασία που θα ακολουθούσε ήταν η συμμετοχή τους σε ένα τεστ μουσικής 

δεκτικότητας, του Advanced Measures of Music Audiation και ότι οι απαντήσεις τους 

και η βαθμολογία τους στο τεστ δεν είχαν καμία σχέση ούτε θα επηρέαζαν τους 

βαθμούς τους στα σχολικά μαθήματα. Έπειτα διανέμονταν στα παιδιά τα φύλλα 

απαντήσεων όπου και έπρεπε να συμπληρώσουν αρχικά τα στοιχεία τους αποκλειστικά 

με τη χρήση μολυβιού. Υπήρχαν αρκετά μολύβια μαζί με την ερευνήτρια έτσι ώστε να 

έχει τη δυνατότητα να τα παρέχει στα παιδιά, σε περίπτωση που κάποιο δεν είχε. Στη 

συνέχεια πληροφορούνταν τα παιδιά ότι το τεστ όπως και οι οδηγίες για τη 

συμπλήρωσή του αλλά και τα παραδείγματα είναι ηχογραφημένα. Επίσης 
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πληροφορούνταν ότι το cd θα σταματούσε μόλις τελείωναν τα ηχογραφημένα 

παραδείγματα για να εκφρασθούν πιθανές απορίες και ότι εφόσον θα άρχιζε το τεστ, η 

ηχογράφηση δε θα σταματούσε ούτε θα ξαναπαιζόταν από την αρχή. Μετά την 

ολοκλήρωση του τεστ συγκεντρώνονταν τα φύλλα απαντήσεων και η ερευνήτρια 

ευχαριστούσε τα παιδιά για την συνεργασία τους. Αυτή ήταν η διαδικασία με την οποία 

έλαβε χώρα η διεξαγωγή του τεστ κάθε φορά σε κάθε ένα τμήμα.  

Ένας απλός τρόπος βαθμολόγησης ενός τεστ είναι η απλή καταμέτρηση των 

ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί σωστά. Από μια τέτοια βαθμολόγηση προκύπτει αυτό 

που ονομάζεται πρωτογενής βαθμολογία. Όμως χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο 

βαθμολόγησης είναι πολύ δύσκολο να την ερμηνεύσουμε. Έτσι για να μπορέσουν να 

συγκριθούν οι κατατάξεις των μαθητών σε ένα τεστ, αλλά και οι σχετικές κατατάξεις 

ενός μαθητή σε πολλά τεστ, μετατρέπουμε τις πρωτογενείς βαθμολογίες σε 

τυποποιημένες βαθμολογίες. Η μετατροπή των πρωτογενών βαθμολογιών σε 

τυποποιημένες βαθμολογίες, γίνεται με την μετατροπή των πρωτογενών βαθμολογιών 

σε τάξεις του εκατοστημορίου. Στο Advanced Measures of Music Audiation, επειδή 

μας ενδιαφέρει και η φύση των λανθασμένων απαντήσεων, επεξεργαζόμαστε τις 

πρωτογενείς βαθμολογίες και έπειτα τις μετατρέπουμε σε τάξεις του εκατοστημορίου. 

(Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) 

Η υπηρεσία βαθμολόγησης GIA παρέχει μηχανική βαθμολόγηση υψηλής 

ακρίβειας για το τεστ Advanced Measures of Music Audiation. (Gordon, 2007) Η 

υπηρεσία αυτή παρέχεται από τον εκδοτικό οίκο του πρωτότυπου τεστ ΑΜΜΑ. Η 

ελληνική έκδοση του σταθμισμένου ΑΜΜΑ δεν παρέχει τέτοια υπηρεσία, αλλά 

παρέχει όλα τα εργαλεία και τις απαραίτητες οδηγίες, για να γίνει σωστή βαθμολόγηση 

των φύλλων απαντήσεων του τεστ με το χέρι. (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) 

Πιο συγκεκριμένα στο ΑΜΜΑ έχουμε τρεις διαφορετικές πρωτογενείς 

βαθμολογίες. Την Τονική βαθμολογία, τη Ρυθμική βαθμολογία και τη Συνολική 

βαθμολογία. Οι βαθμολογίες αυτές προκύπτουν με τη χρήση των δυο σετ μασκών 

βαθμολόγησης. Το ένα σετ αποτελείται από τη μάσκα Τ1, που μας δείχνει τον αριθμό 

των σωστών τονικών απαντήσεων, και από τη μάσκα Τ2, που μας δείχνει τον αριθμό 

των λανθασμένων τονικών απαντήσεων. Έπειτα χρησιμοποιώντας τον τύπο Τ1 + 20 – 

Τ2, βρίσκουμε την πρωτογενή Τονική βαθμολογία. Το δεύτερο σετ μασκών 

αποτελείται από τη μάσκα Ρ1, με τη χρήση της οποίας βρίσκουμε τον αριθμό των 
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σωστών ρυθμικών απαντήσεων, και από τη μάσκα Ρ2, με την οποία υπολογίζουμε τον 

αριθμό των λανθασμένων ρυθμικών απαντήσεων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τον 

τύπο Ρ1 + 20 – Ρ2 και βρίσκουμε την πρωτογενή Ρυθμική βαθμολογία. Η Συνολική 

βαθμολογία προκύπτει με το άθροισμα της Τονικής και Ρυθμικής βαθμολογίας. Στη 

συνέχεια για να μετατρέψουμε τις πρωτογενείς βαθμολογίες σε τυποποιημένες 

βαθμολογίες, αρκεί να τις μετατρέψουμε σε τάξεις του εκατοστημορίου. Αυτό γίνεται 

με τη χρήση των πινάκων που περιέχουν τις νόρμες τάξης εκατοστημορίου για το 

Advanced Measures of Music Audiation και βρίσκονται στη Μονογραφία της Έρευνας 

Στάθμισης του Advanced Measures of Music Audiation, το οποίο έχουμε προμηθευτεί 

με το ερευνητικό πακέτο του σταθμισμένου ΑΜΜΑ. 

Εξετάστηκαν όλα τα φύλλα απαντήσεων και διαπιστώθηκε ότι κανένας 

μαθητής δεν σημείωσε όλες τις απαντήσεις ίδιες. Από τη στατιστική ανάλυση 

εξαιρέθηκαν κάποια τεστ λόγω υπερβολικά μεγάλης ή υπερβολικά μικρής 

βαθμολογίας. Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων των τεστ και από τις δυο δοκιμές, 

ακολούθησε η στατιστική τους επεξεργασία για την εξαγωγή αποτελεσμάτων  

Το τεστ μουσικής δεκτικότητας Advanced Measures οf Music Audiation 

διεξήχθη σε παιδιά ηλικίας από 15 έως 18 χρονών τον Ιανουάριο του 2014. Τα παιδιά 

αυτά φοιτούσαν σε τρία τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας, σε 

τρία τμήματα της Α΄ Λυκείου, σε τρία τμήματα της Β΄ Λυκείου και σε τρία τμήματα 

της Γ΄ Λυκείου του 1ου  Γενικού Λυκείου Έδεσσας. Όλα τα τμήματα είχαν επιλεγεί 

τυχαία από το σύνολο των τμημάτων των παραπάνω σχολείων.  

Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στο τεστ από την Γ΄ Γυμνασίου κατά την 

πρώτη δοκιμή του τεστ είναι 65 παιδιά, 21 από το Γ1, 24 από το Γ2 και 20 από το Γ3. 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στο τεστ από την Α΄ Λυκείου είναι 

69, 25 από το Α1, 22 από το Α2 και 22 από το Α3. Από την Β΄ Λυκείου συμμετείχαν 

τα τμήματα Β2 με 23 παιδιά, Β4 με 19 και το Β5 με 24 παιδιά. Άρα ο συνολικός αριθμός 

παιδιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα από την Β΄ Λυκείου κατά την πρώτη διεξαγωγή 

του τεστ είναι 66. Τέλος από την Γ΄ Λυκείου συμμετείχαν στην έρευνα συνολικά 65 

παιδιά από τα τμήματα Γ1 με 22 παιδιά, Γ3 με 24 παιδιά και Γ5 με 19 παιδιά. Οπότε το 

συνολικό δείγμα από την πρώτη δοκιμή του τεστ είναι 265 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου ως 

Γ΄ Λυκείου.  
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Όσον αφορά την επαναληπτική διαδικασία εξαγωγής του τεστ το συνολικό 

δείγμα ήταν 249 τεστ. Αναλυτικά, ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν για δεύτερη 

φορά στο τεστ είναι 64 από την Γ΄ Γυμνασίου, 21 από το Γ1, 24 από το Γ2 και 19 από 

το Γ3. Από την Α΄ Λυκείου έχουμε 24 παιδιά από το Α1, 21 παιδιά από το Α2 και 21 

παιδιά από το Α3. Άρα σύνολο 66 παιδιά από την Α΄ Λυκείου. Από την Β΄ Λυκείου 

συμμετείχαν συνολικά 59 μαθητές στη δεύτερη δοκιμή του τεστ, 22 από το Β2, 16 από 

το Β4 και 21 από το Β5. Τέλος από τη Γ΄ Λυκείου έχουμε συνολικά 60 παιδιά που 

συμμετείχαν στην επανάληψη του τεστ, 19 από το Γ1, 23 από το Γ3 και 18 από το Γ5. 

Επομένως έχοντας 265 συμπληρωμένα τεστ από την πρώτη δοκιμή και 249 από 

την επανάληψη του τεστ με τους ίδιους μαθητές, το μέγιστο δείγμα που θα μπορούσαμε 

να έχουμε ήταν 249 μαθητές, αφού και οι 249 μαθητές είχαν συμπληρώσει το τεστ και 

τις δύο φορές  Το τελικό δείγμα που προέκυψε εξαιρώντας τα τεστ που δεν ήταν έγκυρα 

είναι 241 μαθητές, 64 από τη Γ΄ Γυμνασίου, 62 από την Α΄ Λυκείου, 56 από τη Β΄ 

Λυκείου και 59 από τη Γ΄ Λυκείου.  Στο δείγμα αυτό συμμετείχαν συνολικά 96 αγόρια 

και 145 κορίτσια, τα οποία κατανέμονται ανά τάξη και τμήμα όπως φαίνεται στους 

παρακάτω πίνακες.  

Πίνακας 1 

ΤΑΞΗ 
Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ 

Α' 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΟΡΙΑ  26 18 24 28 96 

ΚΟΡΙΣΙΑ 38 44 32 31 145 

 

 

Πίνακας 2 

 

ΤΑΞΗ 
Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕIΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ1 Γ2 Γ3 Α1 Α2 Α3 Β2 Β4 Β5 Γ1 Γ3 Γ5 

ΑΓΟΡΙΑ  10  7  9  6  4 8  6   7 11   3  13 12  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ  11  17  10 18   15 11   13 9  9  16   9  6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Στατιστική Ανάλυση και Ευρήματα της Έρευνας 

3.1. Οδηγός για την ανάγνωση των πινάκων στατιστικής ανάλυσης 

Στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν από τις 

δύο δοκιμές του τεστ Advanced Measures of Music Audiation, γίνεται έλεγχος για το 

αν διαφέρει η μέση τιμή της 1ης δοκιμής από τη μέση τιμή της 2ης δοκιμής. Για να γίνει 

αυτός ο έλεγχος υπάρχει η τεχνική των τιμών ανά ζεύγη διότι οι δύο δοκιμές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και έχουν γίνει στα ίδια άτομα και τις δύο φορές. 

Επειδή τα δείγματα που έχουμε είναι μεγάλα, είναι δηλαδή μεγαλύτερα του 30, 

θεωρούμε ότι ακολουθούν την Κανονική Κατανομή και έτσι μπορούμε χωρίς λάθος να 

εφαρμόσουμε τον έλεγχο t- σε ζεύγη τιμών για τον έλεγχο των  μέσων τιμών.  

Ο έλεγχος γίνεται με τον έλεγχο υποθέσεων. Υποθέτουμε ότι η διαφορά της 

μέσης τιμής της 1ης  δοκιμής από τη μέση τιμή της 2ης δοκιμής είναι μηδέν. Από τη 

στατιστική επεξεργασία παίρνουμε κάποια διαστήματα, αυτά που δίνονται μέσα στην 

παρένθεση, και λέμε ότι έχουμε 95% εμπιστοσύνη ότι η διαφορά της μέσης τιμής 

βρίσκεται εντός του διαστήματος.  

Αν το διάστημα περιλαμβάνει το μηδέν τότε θεωρούμε ότι η μέση τιμή της 1ης 

δοκιμής δε διαφέρει από τη μέση τιμή της 2ης δοκιμής, δηλαδή οι απαντήσεις στην 1η 

και 2η δοκιμή δε διαφέρουν γενικά μεταξύ τους. 

Αν το διάστημα που προκύπτει δεν περιλαμβάνει το μηδέν τότε απορρίπτουμε 

την υπόθεση ότι η διαφορά των δύο μέσων τιμών είναι μηδέν και λέμε ότι η μέση τιμή 

της 1ης δοκιμής διαφέρει από τη μέση τιμή της 2ης δοκιμής άρα έχουμε απόκλιση. 

Η τιμή P-Value είναι μια πιθανότητα η οποία υπολογίζεται από το πρόγραμμα 

και όσο μεγαλύτερη είναι τόσο ισχυρότερη είναι η υπόθεση που κάναμε (ότι δηλαδή οι 

μέσες τιμές δε διαφέρουν μεταξύ τους). Η τιμή αυτή για τους ελέγχους που θα κάνουμε 

σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05. 
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Ένα παράδειγμα εφαρμογής ελέγχου t- σε ζεύγη: 

 

Paired T-Test and CI: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Paired T for 1 Τον ΤΕ - 2 Τον ΤΕ 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Τον ΤΕ    64  48,70  25,17     3,15 

2 Τον ΤΕ    64  51,89  22,92     2,87 

Difference  64  -3,19  31,98     4,00 

 

 

95% CI for mean difference: (-11,18; 4,80) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -0,80  P-Value = 0,428 

 

 

Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι γίνεται έλεγχος t- ανάμεσα στην πρώτη και τη 

δεύτερη δοκιμή του τονικού μέρους του τεστ σε ένα τμήμα. Η μεταβλητή N μας δείχνει 

το μέγεθος του δείγματος, από το οποίο έχουμε πάρει τις μέσες τιμές και κάνουμε 

έλεγχο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο αριθμός των μαθητών του τμήματος που 

εξετάζουμε είναι 64. Η μεταβλητή Mean είναι η μέση τιμή. 

Οι τιμές που παίρνουμε από τη στατιστική ανάλυση είναι οι τιμές μέσα στην 

παρένθεση -11,18 και 4,80. Παρατηρούμε αν μέσα στο διάστημα αυτό των δύο τιμών 

συμπεριλαμβάνεται το μηδέν. Αν συμπεριλαμβάνεται το μηδέν τότε λέμε ότι η αρχική 

μας υπόθεση είναι σωστή δηλαδή κατά 95% οι μέσες τιμές των δυο δοκιμών δε 

διαφέρουν. 

Στη συνέχεια βλέπουμε την τιμή P-value. Η τιμή αυτή στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα είναι 0,428. Είναι δηλαδή αρκετά μεγαλύτερη από το 0,05. Άρα 

ισχυροποιείται η υπόθεση μας.  

Παρακάτω έχουμε κάποια διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν σχηματικά τη 

διαφορά των μέσων τιμών που επεξεργαζόμαστε κάθε φορά. Στα διαγράμματα 

απεικονίζεται με ένα μπλε ορθογώνιο ο πληθυσμός. Κάτω από αυτό το ορθογώνιο 

υπάρχει ένα ευθύγραμμο τμήμα τα άκρα του οποίου απεικονίζουν τις δύο τιμές που 

έχουμε πάρει από τη στατιστική μας ανάλυση. Ένα στρογγυλό κόκκινο σχήμα πάνω 

στο ευθύγραμμο τμήμα, μας δείχνει που βρίσκεται το μηδέν. Έτσι μπορούμε να 

παρατηρήσουμε σχηματικά αν στο διάστημα που μας ενδιαφέρει κάθε φορά περιέχεται 

το μηδέν, και σε ποια θέση βρίσκεται μεταξύ των τιμών που ορίζουν το διάστημα που 

μας ενδιαφέρει.    
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3.2. Ευρήματα 

3.2.1. Έλεγχος μέσων τιμών των δύο δοκιμών 

Ας δούμε τώρα αναλυτικά τους ελέγχους t- κατά ζεύγη και τα θηκογράμματα για κάθε 

τμήμα. 

 

Γ΄ Γυμνασίου 

 

Έλεγχος τιμών κατά ζεύγη (t-test) 

 
Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών προκύπτει ότι: 

Οι μέσες τιμές του πληθυσμού του δείγματος (Γ΄ Γυμνασίου) δε διαφέρουν στατιστικά 

όσον αφορά τη δοκιμή για το τονικό μέρος του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από 

τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

Paired T-Test and CI: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Paired T for 1 Τον ΤΕ - 2 Τον ΤΕ 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Τον ΤΕ    64  48,70  25,17     3,15 

2 Τον ΤΕ    64  51,89  22,92     2,87 

Difference  64  -3,19  31,98     4,00 

 

 

95% CI for mean difference: (-11,18; 4,80) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -0,80  P-Value = 0,428 

 

Σχηματικά αυτό μπορεί να αποδοθεί με το θηκόγραμμα των διαφορών: 

 

 

    

50250-25-50-75

X
_

Ho

Διαφορές

Θηκόγραμμα διαφορών Τον1 και Τον2
(με  Ho and 95% t- διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή)
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Όσον αφορά τη δοκιμή για το ρυθμικό μέρος του τεστ ισχύουν τα εξής: 
 

Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν άρα απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση περί ισότητας των μέσων τιμών των δύο δοκιμών και 

συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από 

την ισχύ του ελέγχου (P-value) η οποία είναι πολύ μικρότερη από το 0,05 που είναι το 

επίπεδο σημαντικότητας.  

 

 Paired T-Test and CI: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 
Paired T for 1 Ρυθ ΤΕ - 2 Ρυθ ΤΕ 

 

             N    Mean  StDev  SE Mean 

1 Ρυθ ΤΕ    64   43,91  29,85     3,73 

2 Ρυθ ΤΕ    64   54,36  26,17     3,27 

Difference  64  -10,45  32,74     4,09 

 

 

95% CI for mean difference: (-18,63; -2,27) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -2,55  P-Value = 0,013 

 

 

Σχηματικά αποδίδεται με το θηκόγραμμα των διαφορών: 

 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75-100

X
_

Ho

Διαφορές

Θηκόγραμμα διαφορών Ρυθ1 και Ρυθ2
(με Ho and 95% t-διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή)
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Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών για το Συνολικό μέρος 

του τεστ, δηλαδή το συνολικό αποτέλεσμα του τονικού και ρυθμικού μέρους προκύπτει 

ότι η πρώτη από τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

Paired T-Test and CI: 1 Συν ΤΕ; 2 Συν ΤΕ  

 
Paired T for 1 Συν ΤΕ - 2 Συν ΤΕ 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Συν ΤΕ    64  44,23  27,06     3,38 

2 Συν ΤΕ    64  52,23  24,48     3,06 

Difference  64  -8,00  32,42     4,05 

 

 

95% CI for mean difference: (-16,10; 0,10) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -1,97  P-Value = 0,053 

 

 

 

Αυτό μπορεί επίσης να αποδοθεί και από το θηκόγραμμα των διαφορών: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Διαφορές

Θηκόγραμμα διαφορών Συν1 και Συν2
(με Ho and 95% t-διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή) 
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Α΄ Λυκείου 

 

Έλεγχος τιμών κατά ζεύγη (t – test) 

Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών προκύπτει ότι: 

Οι μέσες τιμές του πληθυσμού του δείγματος (A΄ Λυκείου) δε διαφέρουν στατιστικά 

όσον αφορά τη δοκιμή για το τονικό μέρος του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από 

τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

 Paired T-Test and CI: Τον 1; Τον 2  

 
Paired T for Τον 1 - Τον 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Τον 1       62  39,73  23,63     3,00 

Τον 2       62  46,32  27,71     3,52 

Difference  62  -6,60  26,85     3,41 

 

 

95% CI for mean difference: (-13,41; 0,22) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -1,93  P-Value = 0,058 

 

 

Σχηματικά αποδίδεται με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Τον 1 και Τον 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)



44 

 

Όσον αφορά τη δοκιμή για το ρυθμικό μέρος του τεστ ισχύει ότι το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί 

ισότητας των μέσων τιμών των δύο δοκιμών και συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές 

διαφέρουν. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από την ισχύ του ελέγχου (P-value) η 

οποία είναι πολύ μικρότερη από το 0,05 που είναι το επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Paired T-Test and CI: Ρυθμ 1; Ρυθμ 2  

 
Paired T for Ρυθμ 1 - Ρυθμ 2 

 

             N    Mean  StDev  SE Mean 

Ρυθμ 1      62   37,53  23,55     2,99 

Ρυθμ 2      62   47,69  27,55     3,50 

Difference  62  -10,16  24,05     3,05 

 

 

95% CI for mean difference: (-16,27; -4,05) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -3,33  P-Value = 0,001 

 

 

 

 

Σχηματικά αποδίδεται με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Ρυθμ 1 και Ρυθμ 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Όσον αφορά το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών για το 

Συνολικό μέρος του τεστ παρατηρούμε ότι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης δεν 

περιλαμβάνει το μηδέν άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί ισότητας των 

μέσων τιμών των δύο δοκιμών και συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν. 

Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από την ισχύ του ελέγχου (P-value) η οποία 

είναι αρκετά μικρότερη από το 0,05 που είναι το επίπεδο σημαντικότητας 

 

Paired T-Test and CI: Συν 1; Συν 2  

 
Paired T for Συν 1 - Συν 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Συν 1       62  36,56  23,41     2,97 

Συν 2       62  44,98  27,04     3,43 

Difference  62  -8,42  24,63     3,13 

 

 

95% CI for mean difference: (-14,67; -2,16) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -2,69  P-Value = 0,009 

 

 

 

Σχηματικά αποδίδεται με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών των Συν 1 και Συν 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)



46 

 

Β΄ Λυκείου 

 

Έλεγχος τιμών κατά ζεύγη (t – test) 

Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών προκύπτει ότι: 

Οι μέσες τιμές του πληθυσμού του δείγματος (B΄ Λυκείου) δε διαφέρουν στατιστικά 

όσον αφορά τη δοκιμή για το τονικό μέρος του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από 

τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

Paired T-Test and CI: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Paired T for 1 Τον ΤΕ - 2 Τον ΤΕ 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Τον ΤΕ    56  57,59  27,03     3,61 

2 Τον ΤΕ    56  56,54  28,59     3,82 

Difference  56   1,05  33,61     4,49 

 

 

95% CI for mean difference: (-7,95; 10,06) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = 0,23  P-Value = 0,815 

 

 

Σχηματικά αποδίδεται με το θηκόγραμμα: 

 

 

806040200-20-40-60-80

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Τον 1 και  Τον 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Όσον αφορά τη δοκιμή για το ρυθμικό μέρος του τεστ ισχύει ότι οι μέσες τιμές του 

δείγματος δεν διαφέρουν στατιστικά. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη με τη δεύτερη δοκιμή 

δεν παρουσιάζουν απόκλιση.   

 

Paired T-Test and CI: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 
Paired T for 1 Ρυθ ΤΕ - 2 Ρυθ ΤΕ 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Ρυθ ΤΕ    56  52,57  28,21     3,77 

2 Ρυθ ΤΕ    56  52,64  25,97     3,47 

Difference  56  -0,07  24,94     3,33 

 

 

95% CI for mean difference: (-6,75; 6,61) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -0,02  P-Value = 0,983 

 

 

 

 Σχηματικά αυτό αποδίδεται με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Ρυθμ 1 και  Ρυθμ 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών για το Συνολικό μέρος 

του τεστ, προκύπτει ότι η πρώτη από τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση. 

 

 Paired T-Test and CI: Συν 1; Συν 2  

 
Paired T for Συν 1 - Συν 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Συν 1       56  54,39  27,96     3,74 

Συν 2       56  53,04  27,48     3,67 

Difference  56   1,36  28,61     3,82 

 

 

95% CI for mean difference: (-6,31; 9,02) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = 0,35  P-Value = 0,724 

 

 

 

Σχηματικά αυτό αποδίδεται με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Συν 1 και  Συν 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Γ΄ Λυκείου 

 

Έλεγχος τιμών κατά ζεύγη (t – test) 

Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών προκύπτει ότι: 

Οι μέσες τιμές του πληθυσμού του δείγματος (Γ΄ Λυκείου) δε διαφέρουν στατιστικά 

όσον αφορά τη δοκιμή για το τονικό μέρος του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από 

τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

Paired T-Test and CI: Τον 1; Τον 2  

 
Paired T for Τον 1 - Τον 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Τον 1       59  51,03  28,33     3,69 

Τον 2       59  52,14  30,67     3,99 

Difference  59  -1,10  32,21     4,19 

 

 

95% CI for mean difference: (-9,50; 7,29) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -0,26  P-Value = 0,794 

 

 

Αυτό αποδίδεται σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

806040200-20-40-60-80

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Τον 1 και Τον 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Όσον αφορά τη δοκιμή για το ρυθμικό μέρος του τεστ ισχύει ότι το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί 

ισότητας των μέσων τιμών των δύο δοκιμών και συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές 

διαφέρουν. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από την ισχύ του ελέγχου (P-value) η 

οποία είναι πολύ μικρότερη από το 0,05 που είναι το επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Paired T-Test and CI: Ρυθμ 1; Ρυθμ 2  

 
Paired T for Ρυθμ 1 - Ρυθμ 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Ρυθμ 1      59  45,93  27,93     3,64 

Ρυθμ 2      59  55,58  28,43     3,70 

Difference  59  -9,64  28,26     3,68 

 

 

95% CI for mean difference: (-17,01; -2,28) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -2,62  P-Value = 0,011 

 

 

Αυτό αποδίδεται και σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 

 

50250-25-50-75-100

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών των Ρυθμ 1 και Ρυθμ 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών για το Συνολικό μέρος 

του τεστ, δηλαδή το συνολικό αποτέλεσμα του τονικού και ρυθμικού μέρους προκύπτει 

ότι η πρώτη από τη δεύτερη δοκιμή δεν παρουσιάζουν απόκλιση.  

 

Paired T-Test and CI: Συν 1; Συν 2  

 
Paired T for Συν 1 - Συν 2 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Συν 1       59  46,05  28,51     3,71 

Συν 2       59  52,90  29,75     3,87 

Difference  59  -6,85  32,15     4,19 

 

 

95% CI for mean difference: (-15,23; 1,53) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -1,64  P-Value = 0,107 

 

 

 

Αυτό αποδίδεται σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

 

 

 

 

50250-25-50-75

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών των Συν 1 και Συν 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Σύνολο 

 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος κατά ζεύγη (t – test), στο συνολικό δείγμα 

από τη Γ΄ Γυμνασίου έως τη Γ΄ Λυκείου.  

 

Από το στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών προκύπτει ότι οι μέσες 

τιμές του πληθυσμού του δείγματος δε διαφέρουν στατιστικά όσον αφορά τη δοκιμή 

για το τονικό μέρος του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη από τη δεύτερη δοκιμή δεν 

παρουσιάζουν απόκλιση. 

 

Paired T-Test and CI: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Paired T for 1 Τον ΤΕ - 2 Τον ΤΕ 

 

              N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Τον ΤΕ    241  48,95  26,64     1,72 

2 Τον ΤΕ    241  52,14  27,74     1,79 

Difference  241  -3,19  31,79     2,05 

 

 

95% CI for mean difference: (-7,22; 0,84) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -1,56  P-Value = 0,121 

 

 

Αυτό αποδίδεται και σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

500-50-100

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Τον1 και Τον 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Όσον αφορά τη δοκιμή για το ρυθμικό μέρος του τεστ ισχύει ότι το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί 

ισότητας των μέσων τιμών των δύο δοκιμών και συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές 

διαφέρουν. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από την ισχύ του ελέγχου (P-value) η 

οποία είναι πολύ μικρότερη από το 0,05 που είναι το επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Paired T-Test and CI: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 
Paired T for 1 Ρυθ ΤΕ - 2 Ρυθ ΤΕ 

 

              N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Ρυθ ΤΕ    241  44,46  27,85     1,79 

2 Ρυθ ΤΕ    241  53,09  27,09     1,74 

Difference  241  -8,63  28,59     1,84 

 

 

95% CI for mean difference: (-12,26; -5,00) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -4,69  P-Value = 0,000 

 

 

Αυτό αποδίδεται και σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 

 

 

50250-25-50-75-100

X
_

Ho

Διαφορές

Θηκόγραμμα διαφορών Ρυθμ 1 και Ρυθμ 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Από τον στατιστικό έλεγχο των μέσων τιμών των δύο δοκιμών για το Συνολικό μέρος 

του τεστ προκύπτει ότι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιλαμβάνει το μηδέν άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί ισότητας των μέσων τιμών των δύο δοκιμών 

και συμπεραίνουμε ότι οι μέσες τιμές διαφέρουν. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και 

από την ισχύ του ελέγχου (P-value) η οποία είναι πολύ μικρότερη από το 0,05 που είναι 

το επίπεδο σημαντικότητας 

 

 

Paired T-Test and CI: 1 Συν ΤΕ; 2 Συν ΤΕ  

 
Paired T for 1 Συν ΤΕ - 2 Συν ΤΕ 

 

              N   Mean  StDev  SE Mean 

1 Συν ΤΕ    241  44,86  27,34     1,76 

2 Συν ΤΕ    241  51,29  27,34     1,76 

Difference  241  -6,43  30,41     1,96 

 

 

95% CI for mean difference: (-10,29; -2,57) 

T-Test of mean difference = 0 (vs ≠ 0): T-Value = -3,28  P-Value = 0,001 

 

 

 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί σχηματικά με το θηκόγραμμα διαφορών: 

 

 

 
 

50250-25-50-75-100

X
_

Ho

Differences

Θηκόγραμμα διαφορών Συν 1 και Συν 2
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)
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Από τους ελέγχους των μέσων τιμών των δύο δοκιμών που παρουσιάστηκαν 

στο παρόν υποκεφάλαιο, προκύπτουν δείκτες αξιοπιστίας για το Ρυθμικό και Συνολικό 

σκορ του τεστ οι οποίοι είναι χαμηλότεροι από αυτούς που θα θεωρούνταν αποδεκτοί. 

Κατά συνέπεια  τίθενται ζητήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο μπορούν με 

αξιοπιστία να χρησιμοποιηθούν το Ρυθμικό αλλά και Συνολικό σκορ του τεστ.   

 

 

3.2.2. Έλεγχος διασπορών 

 

Εδώ μπορούμε μόνο να ελέγξουμε αν οι διασπορές στηn 1η και τη 2η δοκιμή 

είναι ίσες. Παρακάτω γίνεται ένας έλεγχος για την ισότητα των διασπορών. Με σ 

συμβολίζουμε την τυπική απόκλιση η οποία αριθμητικά είναι η τετραγωνική ρίζα της 

διασποράς ή διακύμανσης. 

Για να ελέγξουμε την ισότητα των δύο υποθέτουμε ότι ο λόγος σ1/σ2 (δηλαδή 

της 1ης προς της 2ης δοκιμής) ισούται με τη μονάδα (οπότε αυτές είναι ίσες). Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι για τον έλεγχο αυτό. Εμείς χρησιμοποιούμε τη μέθοδο F η οποία 

χρησιμοποιείται σε δεδομένα που ακολουθούν την Κανονική Κατανομή. Τα δεδομένα 

μας θεωρούμε ότι την ακολουθούν γιατί η υπόθεση αυτή ισχύει πάντα όταν έχουμε 

μεγάλο αριθμό δεδομένων (περισσότερα από 30). 

Προκύπτει πάλι ένα διάστημα τιμών (διάστημα εμπιστοσύνης 95% στην 

παρούσα περίπτωση) όπου αν περιλαμβάνεται η μονάδα, δηλαδή το 1, θεωρούμε ότι 

ισχύει η υπόθεση που κάναμε, άρα οι διασπορές των δύο δοκιμών είναι ίσες. Στην 

αντίθετη περίπτωση αν δηλαδή στο διάστημα δεν περιλαμβάνεται η μονάδα τότε λέμε 

ότι απορρίπτουμε την υπόθεση που κάναμε και οι διασπορές διαφέρουν μεταξύ τους. 

Υπάρχουν δύο παρενθέσεις, δύο διαστήματα εμπιστοσύνης. Το ένα αφορά την τυπική 

απόκλιση (Standard deviation) και το άλλο τη διασπορά ή διακύμανση (Variation). 

Και στην περίπτωση αυτή εκτός από τα διαστήματα εμπιστοσύνης έχουμε την 

τιμή Ρ η οποία αν είναι μεγαλύτερη από 0,05 ενισχύει την αρχική μας υπόθεση για την 

ισότητα των διασπορών. Αν είναι μικρότερη απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση και 

συμπεραίνουμε ότι οι διασπορές διαφέρουν. 
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Γ΄ Γυμνασίου 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Τονικό μέρος του τεστ.  
 

Test and CI for Two Variances: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

1 Τον ΤΕ  64  25,166   633,323  (21,436; 30,479) 

2 Τον ΤΕ  64  22,924   525,496  (19,526; 27,763) 

 

Ratio of standard deviations = 1,098 

Ratio of variances = 1,205 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,856; 1,408) (0,732; 1,984) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        63   63       1,21    0,461 

 

  

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Ρυθμικό μέρος του τεστ 

 

Test and CI for Two Variances: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

1 Ρυθ ΤΕ  64  29,849   890,943  (25,425; 36,150) 

2 Ρυθ ΤΕ  64  26,172   684,996  (22,294; 31,698) 
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Ratio of standard deviations = 1,140 

Ratio of variances = 1,301 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,889; 1,463)  (0,790; 2,141) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        63   63       1,30    0,299 

 

  

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Συνολικό μέρος 

 

 Test and CI for Two Variances: 1 Συν ΤΕ; 2 Συν ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Συν ΤΕ) / σ(2 Συν ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Συν ΤΕ) / σ(2 Συν ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

1 Συν ΤΕ  64  27,062   732,373  (23,052; 32,776) 

2 Συν ΤΕ  64  24,477   599,135  (20,850; 29,645) 

 

Ratio of standard deviations = 1,106 

Ratio of variances = 1,222 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,862; 1,418)  (0,743; 2,012) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        63   63       1,22    0,428 

 

  

Από τους παραπάνω ελέγχους προκύπτει ότι στην Γ΄ Γυμνασίου η διακύμανση των 

απαντήσεων μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δοκιμής δε διαφέρει. 
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Α΄ Λυκείου 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Τονικό μέρος 

Test and CI for Two Variances: Τον 1; Τον 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Τον 1) / σ(Τον 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Τον 1) / σ(Τον 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Τον 1     62  23,634   558,563  (20,083; 28,722) 

Τον 2     62  27,711   767,927  (23,548; 33,677) 

 

Ratio of standard deviations = 0,853 

Ratio of variances = 0,727 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,662; 1,099)  (0,438; 1,207) 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        61   61       0,73    0,217 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Ρυθμικό μέρος 

Test and CI for Two Variances: Ρυθμ 1; Ρυθμ 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Ρυθμ 1) / σ(Ρυθμ 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Ρυθμ 1) / σ(Ρυθμ 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Ρυθμ 1    62  23,553   554,745  (20,014; 28,623) 

Ρυθμ 2    62  27,548   758,872  (23,409; 33,478) 

 

Ratio of standard deviations = 0,855 

Ratio of variances = 0,731 
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95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,664; 1,101)  (0,440; 1,213) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        61   61       0,73    0,224 

 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Συνολικό μέρος 

 

Test and CI for Two Variances: Συν 1; Συν 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Συν 1) / σ(Συν 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Συν 1) / σ(Συν 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Συν 1     62  23,406   547,856  (19,890; 28,445) 

Συν 2     62  27,035   730,901  (22,973; 32,855) 

 

Ratio of standard deviations = 0,866 

Ratio of variances = 0,750 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,672; 1,115)  (0,452; 1,244) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        61   61       0,75    0,263 

 

  

 
Παρατηρούμε ότι και στην Α΄ Λυκείου η διακύμανση των απαντήσεων της πρώτης και 

της δεύτερης δοκιμής δεν διαφέρει. 
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Β΄ Λυκείου 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Τονικό μέρος  

Test and CI for Two Variances: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

1 Τον ΤΕ  56  27,033   730,792  (22,791; 33,231) 

2 Τον ΤΕ  56  28,592   817,490  (24,105; 35,147) 

 

Ratio of standard deviations = 0,945 

Ratio of variances = 0,894 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,724; 1,235)  (0,524; 1,525) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        55   55       0,89    0,679 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Ρυθμικό μέρος 

 

Test and CI for Two Variances: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

1 Ρυθ ΤΕ  56  28,214   796,031  (23,787; 34,682) 

2 Ρυθ ΤΕ  56  25,967   674,270  (21,892; 31,920) 
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Ratio of standard deviations = 1,087 

Ratio of variances = 1,181 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,832; 1,419)  (0,692; 2,014) 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        55   55       1,18    0,540 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Συνολικό μέρος 
  

Test and CI for Two Variances: Συν 1; Συν 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Συν 1) / σ(Συν 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Συν 1) / σ(Συν 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Συν 1     56  27,963   781,916  (23,575; 34,373) 

Συν 2     56  27,480   755,162  (23,168; 33,780) 

 

Ratio of standard deviations = 1,018 

Ratio of variances = 1,035 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,779; 1,329)  (0,607; 1,766) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        55   55       1,04    0,898 

 

  

 

Στη Β΄ Λυκείου παρατηρούμε επίσης ότι η διακύμανση των απαντήσεων μεταξύ της 

πρώτης και της δεύτερης δοκιμής δε διαφέρει.  
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Γ΄ Λυκείου 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Τονικό μέρος 

Test and CI for Two Variances: Τον 1; Τον 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Τον 1) / σ(Τον 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Τον 1) / σ(Τον 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Τον 1     59  28,333   802,757  (23,985; 34,622) 

Τον 2     59  30,675   940,947  (25,967; 37,483) 

 

Ratio of standard deviations = 0,924 

Ratio of variances = 0,853 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,712; 1,198)  (0,507; 1,435) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        58   58       0,85    0,547 

 

 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Ρυθμικό Μέρος 

 

Test and CI for Two Variances: Ρυθμ 1; Ρυθμ 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Ρυθμ 1) / σ(Ρυθμ 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Ρυθμ 1) / σ(Ρυθμ 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Ρυθμ 1    59  27,927   779,892  (23,641; 34,125) 

Ρυθμ 2    59  28,432   808,386  (24,069; 34,743) 
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Ratio of standard deviations = 0,982 

Ratio of variances = 0,965 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,757; 1,274)  (0,574; 1,622) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        58   58       0,96    0,892 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Συνολικό μέρος 
  

Test and CI for Two Variances: Συν 1; Συν 2  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(Συν 1) / σ(Συν 2) = 1 

Alternative hypothesis  σ(Συν 1) / σ(Συν 2) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

 

Statistics 

 

                                   95% CI for 

Variable   N   StDev  Variance       StDevs 

Συν 1     59  28,513   813,015  (24,138; 34,842) 

Συν 2     59  29,752   885,162  (25,186; 36,355) 

 

Ratio of standard deviations = 0,958 

Ratio of variances = 0,918 

 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,739; 1,243)  (0,546; 1,545) 

 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F        58   58       0,92    0,747 

 

  

 

Παρατηρούμε ότι στην Γ΄ Λυκείου η διακύμανση των απαντήσεων της πρώτης και της 

δεύτερης δοκιμής δεν έχει διαφορά.  
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Σύνολο τάξεων 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Τονικό μέρος 

Test and CI for Two Variances: 1 Τον ΤΕ; 2 Τον ΤΕ  

 
Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Τον ΤΕ) / σ(2 Τον ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

Statistics 

 

                                    95% CI for 

Variable    N   StDev  Variance       StDevs 

1 Τον ΤΕ  241  26,641   709,751  (24,456; 29,258) 

2 Τον ΤΕ  241  27,738   769,394  (25,463; 30,463) 

 

Ratio of standard deviations = 0,960 

Ratio of variances = 0,922 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,846; 1,090)  (0,716; 1,189) 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F       240  240       0,92    0,532 

 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Ρυθμικό μέρος 

 

Test and CI for Two Variances: 1 Ρυθ ΤΕ; 2 Ρυθ ΤΕ  

 

Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Ρυθ ΤΕ) / σ(2 Ρυθ ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

Statistics 

 

                                    95% CI for 

Variable    N   StDev  Variance       StDevs 

1 Ρυθ ΤΕ  241  27,848   775,532  (25,564; 30,584) 

2 Ρυθ ΤΕ  241  27,087   733,722  (24,866; 29,748) 

 

Ratio of standard deviations = 1,028 
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Ratio of variances = 1,057 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,906; 1,167)  (0,820; 1,362) 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F       240  240       1,06    0,668 

 

 Έλεγχος ισότητας διασπορών για το Συνολικό μέρος 

 

Test and CI for Two Variances: 1 Συν ΤΕ; 2 Συν ΤΕ  
 

Method 

 

Null hypothesis         σ(1 Συν ΤΕ) / σ(2 Συν ΤΕ) = 1 

Alternative hypothesis  σ(1 Συν ΤΕ) / σ(2 Συν ΤΕ) ≠ 1 

Significance level      α = 0,05 

 

F method was used. This method is accurate for normal data only. 

 

Statistics 

 

                                    95% CI for 

Variable    N   StDev  Variance       StDevs 

1 Συν ΤΕ  241  27,335   747,222  (25,093; 30,021) 

2 Συν ΤΕ  241  27,337   747,339  (25,095; 30,023) 

 

Ratio of standard deviations = 1,000 

Ratio of variances = 1,000 

 

95% Confidence Intervals 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

F       (0,881; 1,135)  (0,776; 1,288) 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

F       240  240       1,00    0,999 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι και στο σύνολο των τάξεων η διακύμανση των απαντήσεων της 

πρώτης και της δεύτερης δοκιμής δεν διαφέρει. 

 

Άρα, η διακύμανση των απαντήσεων της πρώτης και της δεύτερης δοκιμής δεν 

έχει διαφορά ούτε ανά τάξη αλλά ούτε και στο σύνολο των τάξεων.   
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3.2.3. Παρατηρήσεις και γραφική απεικόνιση των απαντήσεων κατά   

           φύλο 

 

Προτιμούμε την απεικόνιση με θηκογράμματα διότι δίνει με πιο παραστατικό 

τρόπο το εύρος των απαντήσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του 

θηκογράμματος και μακρύτερες οι γραμμές του τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των 

απαντήσεων που δόθηκαν. 

Αυτό σημαίνει ότι αν είναι μικρό το εύρος του θηκογράμματος, οι απαντήσεις 

βρίσκονται κοντά στη μέση τιμή και δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

των απαντήσεων. 

Το αντίθετο συμβαίνει όταν έχουμε θηκόγραμμα μεγάλου εύρους με μακριές 

«ουρές», δηλαδή οι απαντήσεις καταλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος τιμών. 

Η γραμμή που βρίσκεται εντός του μπλε χρώματος είναι η διάμεσος των 

απαντήσεων και όχι η μέση τιμή. Η διάμεσος είναι εκείνη η τιμή των απαντήσεων που 

βρίσκεται στο σημείο που αντιστοιχεί στο 50% του αριθμού των απαντήσεων. Δηλαδή 

πάνω και κάτω από τη διάμεσο υπάρχει το ίδιο πλήθος απαντήσεων. 
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Στο παρακάτω θηκόγραμμα, απεικονίζεται το εύρος των απαντήσεων στο Τονικό 

μέρος του τεστ για το συνολικό μας δείγμα, κατά το φύλο. Παρατηρούμε ότι: 

 Το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνονται κατά την 

πρώτη δοκιμή από το 30 έως το 63 περίπου στην κλίμακα του εκατοστημορίου 

και κατά τη δεύτερη δοκιμή από το 30 έως το 70. Δηλαδή το εύρος των 

περισσότερων απαντήσεων μεγαλώνει στη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται περίπου στο 43 και για τις δύο δοκιμές. 

Άρα μισές εκ των περιπτώσεων έχουν τιμή πάνω από 43 και οι άλλες μισές 

κάτω από το 43.   

 Οι απαντήσεις των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή στο τονικό μέρος 

κυμαίνονται περίπου από το 30 έως το 75 στην κλίμακα του εκατοστημορίου. 

Τη δεύτερη φορά οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 35 έως το 75. Άρα σε 

αντίθεση με τα αγόρια, το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών μικραίνει κατά 

τη δεύτερη δοκιμή ενώ στα αγόρια μεγαλώνει. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο δοκιμές βρίσκεται 

περίπου στο 55. Άρα το 50% των απαντήσεων και στις δύο δοκιμές κυμαίνεται 

πάνω το 55 και το άλλο 50% κάτω από το 55. 

 Εφ’ όσον η διάμεσος των απαντήσεων είναι 43 για τα αγόρια και 55 για τα 

κορίτσια μπορούμε να πούμε ότι τα κορίτσια συνολικά έχουν σημειώσει 

καλύτερη βαθμολογία από τα αγόρια στο Τονικό μέρος του τεστ. 
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Σε σύγκριση των συνολικών απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών στο 

Τονικό μέρος κατά την πρώτη και τη δεύτερη δοκιμή παρατηρούμε ότι: 

 Κατά την πρώτη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

μεγαλύτερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών. 

 Κατά τη δεύτερη δοκιμή παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των κοριτσιών όπως 

και οι απαντήσεις των αγοριών έχουν περίπου το ίδιο εύρος, αφού το εύρος των 

απαντήσεων των αγοριών μεγάλωσε και το εύρος των απαντήσεων των 

κοριτσιών μίκρυνε. 

 

 

 

 

 

Παρακάτω απεικονίζονται και περιγράφονται αναλυτικότερα οι απαντήσεις στο 

Τονικό μέρος του τεστ κατά τάξη και φύλο.  
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Γ΄ Γυμνασίου 

Όσον αφορά την Γ΄ Γυμνασίου στο Τονικό μέρος του τεστ και στις δύο δοκιμές, 

παρατηρούμε ότι: 

 Οι περισσότερες απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται 

από το 20 έως το 55 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Ενώ στη δεύτερη 

δοκιμή οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 35 έως το 73 περίπου. Άρα το εύρος 

των περισσότερων απαντήσεων των αγοριών είναι ίδιο και στις δύο δοκιμές. 

Διαφέρει όμως η κατώτερη και η ανώτερη τιμή κάθε φορά. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

37, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 48. Άρα, παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

είχαν καλύτερες βαθμολογίες στη δεύτερη δοκιμή απ’ ότι στην πρώτη.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 38 έως 

70 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 38 έως 65 περίπου. Άρα παρατηρούμε ότι το εύρος 

των περισσότερων απαντήσεων των κοριτσιών μικραίνει κατά τη δεύτερη 

δοκιμή.      

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη και στη δεύτερη 

δοκιμή βρίσκεται γύρω στο 57. Άρα δεν υπάρχει διαφορά στη διάμεσο των 

απαντήσεων και των κοριτσιών στις δύο δοκιμές. 
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Α΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Α΄ Λυκείου στο Τονικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη 

παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνεται στην πρώτη δοκιμή από 22 

έως 50 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από 28 έως 53. Άρα το εύρος των περισσότερων απαντήσεων των 

αγοριών κατά τη δεύτερη δοκιμή μειώνεται 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών βρίσκεται στο 28 την πρώτη φορά 

και στο 37 τη δεύτερη φορά. Άρα τα αγόρια πέτυχαν καλύτερη βαθμολογία 

κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 20 έως το 62 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 20 έως το 74 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών αυξάνεται κατά τη 

δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 40 ενώ 

κατά τη δεύτερη στο 50. Άρα παρατηρούμε ότι τα κορίτσια όπως και τα αγόρια 

σημείωσαν καλύτερη βαθμολογία στη δεύτερη δοκιμή.   
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Β΄ Λυκείου 

Όσον αφορά τη Β΄ Λυκείου στο Τονικό μέρος του τεστ και στις δύο δοκιμές, 

παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται από το 33 έως 

το 72 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Στη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το 20 έως το 80 περίπου. Άρα το εύρος των 

απαντήσεων των αγοριών αυξάνεται αρκετά κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

42, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 53. Άρα, παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

σημείωσαν καλύτερη βαθμολογία στη δεύτερη δοκιμή.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 33 έως 

88 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 37 έως 82 περίπου. Άρα το εύρος των απαντήσεων 

των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή.      

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη και στη δεύτερη 

δοκιμή βρίσκεται στο 68 περίπου. Άρα οι απαντήσεις των κοριτσιών 

κυμαίνονται και στις δυο δοκιμές πάνω και κάτω από το 68. 
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Γ΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Γ΄ Λυκείου στο Τονικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη, 

παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνεται στην πρώτη δοκιμή από 30 

έως 75 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από 22 έως 75. Άρα το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

αυξάνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται στο 58 την πρώτη φορά και στο 50 την 

δεύτερη φορά. Άρα τα αγόρια σημείωσαν καλύτερη βαθμολογία στην πρώτη 

από τη δεύτερη δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 30 έως το 80 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 30 έως το 90 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών αυξάνεται κατά τη 

δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 55 ενώ 

κατά τη δεύτερη δοκιμή στο 44. Άρα παρατηρούμε ότι τα κορίτσια είχαν 

καλύτερες βαθμολογίες στην πρώτη από τη δεύτερη δοκιμή.   
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Σε σύγκριση όλων των τονικών απαντήσεων αγοριών και κοριτσιών ανα τάξη 

παρατηρούμε ότι: 

 Στην Γ΄ Γυμνασίου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο 

από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, ενώ 

κατά τη δεύτερη δοκιμή το ευρός των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών. Άρα το εύρος των 

απαντήσεων των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή ενώ των 

αγοριών παραμένει σταθερό. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι πιο κάτω από τη διάμεσο των 

απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο δοκιμές. Άρα τα κορίτσια είχαν 

μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές.  

 Στην Α΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

είναι μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο 

δοκιμές. 

 Παρατηρούμε επίσης ότι το εύρος των απαντήσεων των αγοριών μειώνεται 

από την πρώτη στη δεύτερη δοκιμή, ενώ το εύρος των απαντήσεων των 

κοριτσιών αντίστροφα αυξάνεται από την πρώτη στη δεύτερη δοκιμή.   

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό της τάξης 

του εκατοστημορίου από απ’ ότι η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσίων 

και στις δύο δοκιμές. Άρα τα κορίτσια σημείωσαν καλύτερες βαθμολογίες από 

τα αγόρια και στις δύο δοκιμές.  

 Στη Β΄ Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο από 

το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, ενώ κατά τη 

δεύτερη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι μικρότερο από 

των αγοριών. 

 Επίσης το εύρος των απαντήσεων των αγοριών αυξάνεται κατά τη δεύτερη 

δοκιμή, ενώ το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών μειώνεται κατά τη 

δεύτερη δοκιμή.  

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό της τάξης 

του εκατοστημορίου σε σχέση με τη διάμεσο των απαντήσεων των κοριτσιών 

και στις δύο δοκιμές. Άρα τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες 

από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές. 
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 Στην Γ΄Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο από 

το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο δοκιμές. Επίσης και στις 

δύο δοκιμές το εύρος των απαντήσεων των αγοριών όπως και των κοριτσιών 

αυξάνεται.   

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών  είναι σε μεγαλύτερο βαθμό της 

τάξης του εκατοστημορίου και στις δύο δοκιμές. Άρα τα αγόρια σημείωσαν 

καλύτερες βαθμολογίες από τα κορίτσια και στις δυο δοκιμές.   
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Όσον αφορά τις απαντήσεις στο Τονικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη παρατηρούμε 

ότι:  

 Τα αγόρια της Α΄ Λυκείου σημείωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες και στις 

δύο δοκιμές. Τα αγόρια της Γ΄ Λυκείου σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες 

κατά την πρώτη δοκιμή, αλλά κατά τη δεύτερη δοκιμή τα αγόρια της Β΄ 

Λυκείου σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες. 

 Τα κορίτσια της Α΄ Λυκείου σημείωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες κατά την 

πρώτη δοκιμή, ενώ τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου κατά τη δεύτερη. 

 Την υψηλότερη βαθμολογία τη σημείωσαν τα κορίτσια της Β΄ Λυκείου και στις 

δύο δοκιμές. 
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Στο παρακάτω θηκόγραμμα, απεικονίζεται το εύρος των απαντήσεων στο Ρυθμικό 

μέρος του τεστ για το συνολικό μας δείγμα, κατά το φύλο. Παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κυμαίνονται κατά την πρώτη δοκιμή από το 20 έως 

το 58 περίπου στην κλίμακα του εκατοστημορίου και κατά τη δεύτερη δοκιμή 

από το 30 έως το 65. Άρα το εύρος των απαντήσεων των αγοριών μειώνεται 

ελάχιστα κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται περίπου στο 42 την πρώτη φορά και 

περίπου στο 50 τη δεύτερη φορά. Άρα τα αγόρια σημείωσαν μεγαλύτερη 

βαθμολογία κατά τη δεύτερη δοκιμή.   

 Οι απαντήσεις των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή στο ρυθμικό μέρος 

κυμαίνονται περίπου από το 20 έως το 75 στην κλίμακα του εκατοστημορίου. 

Τη δεύτερη φορά οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 35 έως το 75. Άρα και στα 

κορίτσια το εύρος των απαντήσεων μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών βρίσκεται περίπου στο 46 κατά την 

πρώτη δοκιμή και περίπου στο 60 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα και τα κορίτσια 

σημείωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη δεύτερη δοκιμή. 
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Σε σύγκριση των συνολικών απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών στο 

Ρυθμικό μέρος κατά την πρώτη και τη δεύτερη δοκιμή παρατηρούμε ότι: 

 Κατά την πρώτη και δεύτερη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών 

είναι μεγαλύτερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι υψηλότερα στην τάξη του 

εκατοστημορίου από τη διάμεσο των απαντήσεων των αγοριών και στις δύο 

δοκιμές. Άρα τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια και 

στις δύο δοκιμές.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο αναλυτικά περιγράφονται και απεικονίζονται παρακάτω οι απαντήσεις στο 

Ρυθμικό μέρος του τεστ κατά τάξη και φύλο. 
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Γ΄ Γυμνασίου 

Όσον αφορά την Γ΄ Γυμνασίου στο Ρυθμικό μέρος του τεστ και στις δύο δοκιμές, 

παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται από το 13 έως 

το 60 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Ενώ στη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το 30 έως το 80 περίπου. Άρα το εύρος των 

απαντήσεων δεν έχει μεγάλη διαφορά στην πρώτη και στη δεύτερη δοκιμή. 

Αυτό που διαφέρει όμως είναι η κατώτερη και η ανώτερη τιμή που αποτελεί το 

εύρος των απαντήσεων κάθε φορά. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

37, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 52. Άρα, τα αγόρια έχουν καλύτερες 

βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 20 έως 

77 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 45 έως 75 περίπου. Άρα το εύρος των απαντήσεων 

των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή.    

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 

45 περίπου, ενώ στη δεύτερη δοκιμή βρίσκεται γύρω στο 55. Άρα και τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 
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Α΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Α΄ Λυκείου στο Ρυθμικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη 

παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνεται στην πρώτη δοκιμή από 22 

έως 42 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από 33 έως 48. Άρα το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται στο 32 την πρώτη φορά και στο 38 την 

δεύτερη φορά. Άρα τα αγόρια είχαν μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη 

δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 10 έως το 58 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 28 έως το 72 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών παραμένει περίπου 

το ίδιο και στις δύο δοκιμές, αλλά αλλάζει η κατώτερη και η ανώτερη τιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 43 ενώ 

κατά τη δεύτερη στο 58. Άρα παρατηρούμε ότι και τα κορίτσια σημείωσαν 

μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 
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Β΄ Λυκείου 

Όσον αφορά τη Β΄ Λυκείου στο Ρυθμικό μέρος του τεστ και στις δύο δοκιμές, 

παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται από το 20 έως 

το 62 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Στη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το 22 έως το 66 περίπου. Άρα παρατηρούμε ότι το 

εύρος των απαντήσεων παραμένει το ίδιο και στις δύο δοκιμές . 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

42, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 50. Άρα, παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 30 έως 

80 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 58 έως 82 περίπου. Άρα παρατηρούμε ότι το εύρος 

των απαντήσεων των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή.       

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη και στη δεύτερη 

δοκιμή είναι στο 58. Άρα τα κορίτσια και στις δύο δοκιμές σημείωσαν ίδιες 

βαθμολογίες. 
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Γ΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Γ΄ Λυκείου στο Ρυθμικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη 

παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνεται στην πρώτη δοκιμή από 24 

έως 62 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από 33 έως 78. Άρα παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων 

των αγοριών αυξάνεται πολύ λίγο στη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται στο 42 την πρώτη φορά και στο 54 την 

δεύτερη φορά. Άρα παρατηρούμε ότι τα αγόρια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 26 έως το 66 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 33 έως το 88 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών αυξάνεται κατά τη 

δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 43 ενώ 

κατά την δεύτερη στο 58. Άρα παρατηρούμε ότι και τα κορίτσια σημείωσαν 

μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.   
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Σε σύκριση όλων των Ρυθμικών απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών ανά 

τάξη παρατηρούμε ότι: 

 Στην Γ΄ Γυμνασίου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο 

από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, ενώ 

κατά τη δεύτερη δοκιμή το ευρός των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών.   

 Η διάμεσος των απαντήσεων όμως των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό 

στην τάξη του εκατοστημορίου από τη διάμεσο των απαντήσεων των 

κοριτσιών. Άρα τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια 

κατά την πρώτη δοκιμή. Στη δεύτερη δοκιμή η διάμεσος των απαντήσεων των 

αγοριών και των κοριτσιών είναι ίδια.  

 Στην Α΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

είναι μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο 

δοκιμές.  

 Επίσης η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό 

της τάξης του εκατοστημορίου από απ’ ότι η διάμεσος των απαντήσεων των 

κοριτσίων και στις δύο δοκιμές. Άρα το κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίες από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές 

 Στη Β΄ Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι ελάχιστα πιο 

μικρό από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, 

ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

ελάχιστα πιο μικρό από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών.  

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό της τάξης 

του εκατοστημορίου σε σχέση με τη διάμεσο των απαντήσεων των κοριτσιών 

και στις δύο δοκιμές. Άρα τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες 

από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές. 

 Στην Γ΄Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών και το εύρος των 

απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη δοκιμή είναι περίπου ίδιο. Κατά τη 

δεύτερη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι μεγαλύτερο 

από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών.  

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών είναι περίπου 

ίδια κατά την πρώτη δοκιμή. Άρα στην πρώτη δοκιμή οι βαθμολογίες των 

αγοριών και των κοριστιών δεν διαφέρουν πολύ. Κατά τη δεύτερη δοκιμή, η 
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διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι λίγο πιο ψηλά στην κλίμακα 

του εκατοστημορία από τη διάμεσο των απαντήσεων των αγοριών. Άρα τα 

κορίτσια σημείωσαν λίγο καλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια κατά τη 

δεύτερη δοκιμή. 

   

 

 

Όσον αφορά τις απαντήσεις στο Ρυθμικό μέρος κατά φύλο και επανάληψη 

παρατηρούμε ότι:  

 Στα αγόρια το μικρότερο εύρος απαντήσεων το έχουν τα αγόρια της Α΄ Λυκείου 

και στις δύο δοκιμές. Το μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων έχουν και στις δύο 

δοκιμές τα αγόρια της Γ΄ Γυμνασίου. 

 Επίσης τη μικρότερη διάμεσο απαντήσεων και στις δοκιμές έχουν τα αγόρια 

της Α΄ Λυκείου. Δηλαδή τις χαμηλότερες βαθμολογίες σημείωσαν και στις δύο 

δοκιμές τα αγόρια της Α΄ Λυκείου. 

 Τη μεγαλύτερη διάμεσο απαντήσεων των αγοριών είχαν κατά την πρώτη 

δοκιμή τα αγόρια της Β΄ Λυκείου, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή τα αγόρια της 

Γ΄ Γυμνασίου. Δηλαδή τις υψηλότερες βαθμολογίες σημείωσαν κατά την 

πρώτη δοκιμή τα αγόρια της Β΄ Λυκείου, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή τα 

αγόρια της Γ΄ Γυμνασίου. 
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 Όσον αφορά τα κορίτσια, το μικρότερο εύρος απαντήσεων κατά την πρώτη 

δοκιμή έχουν τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή το 

μικρότερο εύρος απαντήσεων έχουν τα κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου. 

 Το μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων έχουν κατά την πρώτη δοκιμή τα κορίτσια 

της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου.  

 Τη χαμηλότερη διάμεσο απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή έχουν τα κορίτσια 

της Γ΄ Λυκείου. Δηλαδή τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου σημείωσαν τις 

χαμηλότερες βαθμολογίες κατά την πρώτη δοκιμή. 

 Κατά τη δεύτερη δοκιμή τη χαμηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα 

κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου. Δηλαδή τα κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου σημείωσαν 

τις χαμηλότερες απαντήσεις κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Την υψηλότερη διάμεσο απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή έχουν τα 

κορίτσια της Β΄ Λυκείου. Δηλαδή τις υψηλότερες βαθμολογίες σημείωσαν 

κατά την πρώτη δοκιμή τα κορίτσια της Β΄ Λυκείου. 

 Κατά τη δεύτερη δοκιμή την υψηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα 

κορίτσια της Α΄ Λυκείου και τα κορίτσια της Β΄ Λυκείου. Δηλαδή τις 

μεγαλύτερες βαθμολογίες σημείωσαν τα κορίτσια της Α΄ και Β΄ Λυκείου κατά 

τη δεύτερη δοκιμή.  
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Στο παρακάτω θηκόγραμμα, απεικονίζεται το εύρος των απαντήσεων στη Συνολική 

βαθμολογία για το συνολικό μας δείγμα, κατά το φύλο. Παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κυμαίνονται κατά την πρώτη δοκιμή από το 20 έως 

το 55 περίπου στην κλίμακα του εκατοστημορίου και τη δεύτερη δοκιμή από 

το 28 έως το 70. Άρα το εύρος των απαντήσεων των αγοριών αυξάνεται κατά 

τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων βρίσκεται περίπου στο 36 την πρώτη φορά και 

περίπου στο 50 την δεύτερη φορά. Άρα τα αγόρια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.   

 Οι απαντήσεις των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή στο συνολικό μέρος του 

τεστ κυμαίνονται περίπου από το 23 έως το 72 στην κλίμακα του 

εκατοστημορίου. Τη δεύτερη φορά οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 33 έως 

το 75. Άρα το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη 

δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών βρίσκεται περίπου στο 45 κατά την 

πρώτη δοκιμή και περίπου στο 50 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα και τα κορίτσια 

σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 
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Σε σύγκριση των συνολικών απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών στη 

Συνολική βαθμολογία του τεστ κατά την πρώτη και τη δεύτερη δοκιμή παρατηρούμε 

ότι: 

 Κατά την πρώτη δοκιμή το εύρος τον απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

μεγαλύτερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών. 

 Κατά τη δεύτερη δοκιμή παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των κοριτσιών έχουν 

ελάχιστα μικρότερο εύρος από τις απαντήσεις των αγοριών. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνεται 

στο 36, ενώ η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται στο 45. 

Άρα τα κορίτσια έχουν σημειώσει μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια 

κατά την πρώτη δοκιμή του τεστ στη Συνολική βαθμολογία. 

 Κατά τη δεύτερη δοκιμή η διάμεσος των απαντήσεων των αγορών και των 

κοριτσιών είναι η ίδια. Άρα κατά τη δεύτερη δοκιμή στη Συνολική βαθμολογία 

του τεστ τα αγόρια και τα κορίτσια σημείωσαν περίπου ίδιες βαθμολογίες.  

 

 

 

Παρακάτω απεικονίζονται και περιγράφονται αναλυτικότερα οι απαντήσεις στη 

Συνολική βαθμολογία του τεστ κατά τάξη και φύλο. 
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Γ΄ Γυμνασίου 

Όσον αφορά την Γ΄ Γυμνασίου στη Συνολική βαθμολογία του τεστ και στις δύο 

δοκιμές, παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται από το 18 έως 

το 50 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Ενώ στη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το 34 έως το 75 περίπου. Άρα το εύρος των 

απαντήσεων των αγοριών αυξάνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

34, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 47. Άρα, παρατηρούμε ότι τα αγόρια 

σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 26 έως 

77 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 40 έως 73 περίπου. Άρα το εύρος των απαντήσεων 

των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή.       

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 

43 περίπου, ενώ στη δεύτερη δοκιμή βρίσκεται γύρω στο 50. Άρα παρατηρούμε 

ότι και τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη 

δοκιμή. 
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Α΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Α΄ Λυκείου στη Συνολική βαθμολογία του τεστ κατά φύλο και 

επανάληψη παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνεται στην πρώτη δοκιμή από 17 

έως 35 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από 22 έως 55. Άρα παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων 

των αγοριών αυξάνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών στην πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 

32 και στη δεύτερη δοκιμή στο 38. Άρα τα αγόρια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 18 έως το 60 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 20 έως το 63 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών αυξάνεται κατά τη 

δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 35 ενώ 

κατά τη δεύτερη στο 52. Άρα παρατηρούμε ότι και τα κορίτσια σημείωσαν 

υψηλότερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 
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Β΄ Λυκείου 

Όσον αφορά τη Β΄ Λυκείου στη Συνολική βαθμολογία του τεστ και στις δύο δοκιμές, 

παρατηρούμε ότι: 

 Οι απαντήσεις των αγοριών κατά την πρώτη δοκιμή κυμαίνονται από το 28 έως 

το 68 περίπου στην τάξη του εκατοστημορίου. Στη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από το 20 έως το 70 περίπου. Άρα παρατηρούμε ότι το 

εύρος των απαντήσεων των αγοριών αυξάνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι στην πρώτη δοκιμή γύρω στο 

41, ενώ στη δεύτερη δοκιμή γύρω στο 50. Άρα, τα αγόρια σημείωσαν 

υψηλότερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.    

 Τα κορίτσια στην πρώτη δοκιμή έχουν απαντήσεις που κυμαίνονται από 20 έως 

83 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των 

απαντήσεων κυμαίνεται από 38 έως 81 περίπου. Άρα το εύρος των απαντήσεων 

των κοριτσιών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή.       

 Η διάμεσος των απαντήσεων των κοριτσιών στην πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 

68 και στη δεύτερη δοκιμή βρίσκεται στο 61.  Άρα τα κορίτσια αντίθετα με τα 

αγόρια σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες κατά την πρώτη δοκιμή. 
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Γ΄ Λυκείου 

Όσον αφορά την Γ΄ Λυκείου στη Συνολική βαθμολογία του τεστ κατά φύλο και 

επανάληψη παρατηρούμε ότι: 

 Το εύρος των απαντήσεων των αγοριών κυμαίνονται στην πρώτη δοκιμή από 

18 έως 68 στην τάξη του εκατοστημορίου. Κατά τη δεύτερη δοκιμή οι 

απαντήσεις κυμαίνονται από 28 έως 76. Άρα το εύρος των απαντήσεων των 

αγοριών μειώνεται κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων στην πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 48 ενώ στη 

δεύτερη δοκιμή στο 54. Άρα παρατηρούμε ότι τα αγόρια σημείωσαν 

μεγαλύτερες βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή. 

 Το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κυμαίνεται από το 19 έως το 76 κατά 

την πρώτη δοκιμή και από το 30 έως το 84 κατά τη δεύτερη δοκιμή. Άρα 

παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών παραμένει το ίδιο 

και στις δύο δοκιμές. Αυτό που αλλάζει είναι η ψιλότερη και χαμηλότερη τιμή. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων κατά την πρώτη δοκιμή βρίσκεται στο 38 ενώ 

κατά τη δεύτερη στο 48. Άρα και τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίες κατά τη δεύτερη δοκιμή.   
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Σε σύκριση όλων των Συνολικών βαθμολογιών του τεστ των αγοριών και των 

κοριτσιών ανα τάξη παρατηρούμε ότι: 

 Στην Γ΄ Γυμνασίου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο 

από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, ενώ 

κατά τη δεύτερη δοκιμή το ευρός των απαντήσεων των κοριτσιών είναι 

μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών.   

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι χαμηλότερη στην τάξη του 

εκατοστημορίου από τη διάμεσο των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο 

δοκιμές. Άρα τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια 

και στις δύο δοκιμές.  

 Στην Α΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

είναι μικρότερο από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο 

δοκιμές.  

 Επίσης η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι πιο χαμηλά από τη 

διάμεσο των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο δοκιμές. Άρα 

παρατηρούμε ότι και στην Α΄ Λυκείου τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες 

βαθμολογίεςα από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές. 

 Στη Β΄ Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο από 

το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών κατά την πρώτη δοκιμή, αλλά κατά 

τη δεύτερη δοκιμή το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών είναι μικρότερο 

από το εύρος των απαντήσεων των αγοριών. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών είναι σε μικρότερο βαθμό της τάξης 

του εκατοστημορίου σε σχέση με τη διάμεσο των απαντήσεων των κοριτσιών 

και στις δύο δοκιμές. Άρα και στη Β΄ Λυκείου τα κορίτσια σημείωσαν 

υψηλότερες βαθμολογίες από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές. 

 Στην Γ΄Λυκείου το εύρος των απαντήσεων των αγοριών είναι μικρότερο από 

το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών και στις δύο δοκιμές. 

 Η διάμεσος των απαντήσεων των αγοριών έχει μεγαλύτερο βαθμό στην 

κλίμακα του εκατοστημορίου και στις δύο δοκιμές. Άρα παρατηρούμε ότι η Γ΄ 

Λυκείου είναι η μοναδική τάξη που τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες 

βαθμολογίες από τα κορίτσια στη Συνολική βαθμολογία του τεστ.   

 

 



92 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τις απαντήσεις στη Συνολική βαθμολογία του τεστ κατά φύλο και 

επανάληψη παρατηρούμε ότι:  

 Στα αγόρια το μικρότερο εύρος απαντήσεων έχουν και στις δύο δοκιμές τα 

αγόρια της Α΄ Λυκείου. Το μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων κατά την πρώτη 

δοκιμή έχουν τα αγόρια της Γ΄ Λυκείου, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή τα αγόρια 

της Β΄ Λυκείου. 

 Τη χαμηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα αγόρια της Α΄ Λυκείου και στις 

δύο δοκιμές. Δηλαδή τις χαμηλότερες απαντήσεις σημείωσαν τα αγόρια της Α΄ 

Λυκείου και στις δύο δοκιμές. 

 Την υψηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα αγόρια της Γ΄ Λυκείου και στις 

δύο δοκιμές. Άρα, τις υψηλότερες βαθμολογίες σημείωσαν τα αγόρια τις Γ΄ 

Λυκείου και στις δύο δοκιμές. 

 Όσον αφορά τα κορίτσια το μικρότερο εύρος απαντήσεων έχουν τα κορίτσια 

της Α΄ Λυκείου κατά την πρώτη δοκιμή, ενώ κατά τη δεύτερη δοκιμή το 

μικρότερο εύρος απαντήσεων έχουν τα κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου. Το 
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μεγαλύτερο εύρος απαντήσεων έχουν τα κορίτσια της της Β΄ Λυκείου κατά την 

πρώτη δοκιμή ενώ κατά τη δεύτερη τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου. 

 Τη χαμηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου και 

στις δύο δοκιμές. Άρα, τα κορίτσια της Γ΄ Λυκείου έχουν χαμηλότερες 

βαθμολογίες και στις δύο δοκιμές. 

 Την υψηλότερη διάμεσο απαντήσεων έχουν τα κορίτσια της Β΄ Λυκείου και 

στις δύο δοκιμές. Δηλαδή, τα κορίτσια της Β΄ Λυκείου σημείωσαν της 

υψηλότερες βαθμολογίες και στις δύο δοκιμές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα ευρήματα της μελέτης αξιοπιστίας του Advanced Measures of Music 

Audiation που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής, προκύπτει ότι 

τίθενται ζητήματα σχετικά με το βαθμό στον οποίο μπορούν με αξιοπιστία να 

χρησιμοποιηθούν το Ρυθμικό και Συνολικό σκορ του τεστ για την ‘διάγνωση’ της 

ρυθμικής και της συνολικής δεκτικότητας ενός ατόμου στο ηλικιακό φάσμα 15 – 18 

χρόνων. Επειδή ο δείκτης αξιοπιστίας για το Ρυθμικό μέρος του τεστ εμφανίζεται 

χαμηλός, αυτό επηρεάζει και την αξιοπιστία του Συνολικού σκορ του τεστ το οποίο 

προκύπτει από το άθροισμα του Τονικού και του Ρυθμικού μέρους. 

Λόγοι για τους οποίους προέκυψαν τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορεί να είναι 

ότι α) όντως υπάρχουν προβλήματα αξιοπιστίας του τεστ, β) το δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα δεν ήταν αντίστοιχο με αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία στάθμισης του τεστ. 

Οι χαμηλοί δείκτες αξιοπιστίας για το Ρυθμικό και Συνολικό σκορ του ΑΜΜΑ 

υποδεικνύουν την αναγκαιότητα για διενέργεια περαιτέρω έρευνας με αντίστοιχους 

πληθυσμούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν επαληθεύονται τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας. Επίσης καλό θα ήταν να γίνουν και κάποιες έρευνες για το πώς θα 

μπορούσε να διορθωθεί το Ρυθμικό μέρος, έτσι ώστε το ΑΜΜΑ να αποτελεί ένα 

αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας σε όλο του το εύρος. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι ότι η 

διακύμανση των απαντήσεων συνολικά και των δύο φύλων της πρώτης δοκιμής δε 

διαφέρει από τις απαντήσεις της δεύτερης δοκιμής. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις 

δίνονται περίπου με τον ίδιο τρόπο κα στην πρώτη και στη δεύτερη δοκιμή. 

Όσον αφορά την σύγκριση των απαντήσεων των αγοριών και των κοριτσιών, 

παρατηρούμε ότι στο Τονικό Μέρος του τεστ τα κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ 

και Β΄ Λυκείου σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τα αγόρια και στις δύο 

δοκιμές. Στην Γ΄ Λυκείου τα αγόρια σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες από τα 

κορίτσια και στις δύο δοκιμές. Στο Ρυθμικό Μέρος του τεστ παρατηρούμε πάλι ότι τα 

κορίτσια της Γ΄ Γυμνασίου, της Α΄ και Β΄ Λυκείου σημείωσαν υψηλότερες 

βαθμολογίες από τα αγόρια και στις δύο δοκιμές. Στην Γ΄ Λυκείου κατά την πρώτη 

δοκιμή τα αγόρια είχαν καλύτερες βαθμολογίες από τα κορίτσια, ενώ στη δεύτερη 
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δοκιμή τα κορίτσια είχαν ελάχιστα πιο υψηλές βαθμολογίες από τα αγόρια. Τέλος στο 

Συνολικό μέρος του τεστ παρατηρούμε επίσης ότι τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερες 

απαντήσεις στην Γ΄ Γυμνασίου, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ στην Γ΄ Λυκείου τα 

αγόρια είχαν υψηλότερες βαθμολογίες από τα κορίτσια.  

Έτσι παρατηρούμε ότι μόνο στην Γ΄ Λυκείου τα αγόρια σημειώνουν 

υψηλότερες βαθμολογίες από τα κορίτσια. Η παρατήρηση αυτή όμως γεννά κάποια 

ερωτηματικά, όπως αν ήταν τυχαίο που μόνο στην Γ΄ Λυκείου τα κορίτσια έχουν 

χαμηλότερες βαθμολογίες ή αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρέασαν 

και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επομένως, θα μπορούσε να γίνει κάποια 

συμπληρωματική έρευνα που να απευθύνεται αποκλειστικά στα κορίτσια ή 

αποκλειστικά στα αγόρια και να εξετάζει ποιοι παράγοντες θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τις απαντήσεις τους σε διάφορες ηλικιακές φάσεις. Επίσης θα μπορούσε 

να γίνει κάποια έρευνα που να απευθύνεται μόνο σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου και να 

κάνει σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Εκτός από την παρατήρηση ότι τα κορίτσια γενικά έχουν υψηλότερες 

βαθμολογίες από τα αγόρια παρατηρούμε ότι το εύρος των απαντήσεων των αγοριών 

είναι πιο σταθερό από το εύρος των απαντήσεων των κοριτσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι 

απαντήσεις των αγοριών κατανέμονται με μεγαλύτερη ομοιομορφία γύρω από τη μέση 

τιμή σε σχέση με τις απαντήσεις των κοριτσιών. 

Τέλος, το ΑΜΜΑ είναι ένα εργαλείο μέτρησης μουσικής δεκτικότητας, που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς είτε εκπαιδευτικούς είτε 

ερευνητικούς, γι’ αυτό θα ήταν σκόπιμο να επαναπροσδιοριστεί το ρυθμικό του μέρος 

έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εγκυρότητα και αξιοπιστία.  
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