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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία αφορά το πεδίο της δυνατότητας (έμφυτης και επίκτητης) ενός ατόμου να 

αναπτυχθεί μουσικά. Καθώς μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησα 

αφορά την μουσική διδασκαλία, άρα και την προσπάθεια για τη μουσική ανάπτυξη των μαθητών, το 

εν λόγω ζήτημα προκάλεσε το ακαδημαϊκό και προσωπικό μου ενδιαφέρον. Πράγματι, η 

ερευνητική και συγγραφική πορεία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της εργασίας διεύρυνε 

τους γνωστικούς μου ορίζοντες και όξυνε την ερευνητική μου ικανότητα. Φιλοδοξώ ότι η εν λόγω 

εργασία θα βοηθήσει και άλλους αρχάριους ερευνητές με παρόμοια ενδιαφέροντα. 

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της εργασίας μου, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Λήδα Στάμου καθώς και τη συνεπιβλέπουσα αναπληρώτρια καθηγήτρια κα 

Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη-Τσώνου,  του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για την βοήθεια 

και καθοδήγηση που μου προσέφεραν καθ' όλη την πορεία συγγραφής της εν λόγω πτυχιακής. Θα 

ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές Χαράλαμπο Καραμανίδη και Πέτρο Βούβαρη, οι 

οποίοι με προθυμία παραχώρησαν ώρες διδασκαλίας τους για την πραγματοποίηση των τεστ 

μέτρησης ακουστικής δεκτικότητας που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασία. Ευχαριστίες απευθύνω και  στους φοιτητές του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

για την προσφορά και συμμετοχή τους στα προαναφερθέντα τεστ μέτρησης μουσικής δεκτικότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι “Μία πιλοτική διερεύνηση της μουσικής δεκτικότητας 

φοιτητών μουσικής”. Η εργασία χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο πρώτο, το οποίο περιλαμβάνει τα 

κεφάλαια 1 και 2, πραγματοποιείται ανασκόπηση τη βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της 

μουσικής δεκτικότητας. Τα κεφάλαια 3 και 4 αφορούν το κυρίως μέρος της εργασίας, όπου 

περιγράφονται η μεθοδολογία, τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από την πιλοτική μελέτη της  

μουσικής δεκτικότητας φοιτητών πανεπιστημιακού μουσικού τμήματος στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε το τεστ του Edwin Gordon Advanced 

Measures of Music Audiation, όπως αυτό σταθμίστηκε από την Λελούδα Στάμου. και αποδόθηκε 

στα Ελληνικά ως “Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας”  (Στάμου, 2007) 

Στο πρώτο κεφάλαιο εξηγούνται οι όροι «μουσική δεκτικότητα» (όρος ο οποίος περιγράφει τα 

όρια και τις δυνατότητες ενός ατόμου να διδαχτεί μουσική), ακουστικότητα (όρος που περιγράφει 

την ικανότητα ενός ατόμου να ακροαστεί εσωτερικά την μουσική) και επίτευγμα (όρος ο οποίος 

περιγράφει το αποτέλεσμα της μουσικής διδασκαλίας, τις επίκτητες δηλαδή μουσικές ικανότητες 

ενός ατόμου), από την εμφάνιση τους έως σήμερα. Γίνεται αναφορά σε ερευνητές που έθεσαν τις 

βάσεις για την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας και δεκτικότητας. Αναφέρονται, τέλος, τα 

πρώτα τεστ που δημιουργήθηκαν με σκοπό την στάθμιση των εν λόγω χαρακτηριστικών, 

συνοδευόμενα από σύντομα σχόλια για τον τρόπο λειτουργίας τους.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον Edwin Gordon, στο έργο του οποίου δομούνται οι σύγχρονες 

αντιλήψεις περί μουσικής δεκτικότητας και μέτρησης της. Γίνεται σύντομη βιογραφική έρευνα, 

στην οποία δίνεται έμφαση στις βασικές επιρροές που δέχτηκε ως εκτελεστής και 

μουσικοπαιδαγωγός. Στο τέλος του εν λόγω κεφαλαίου αναφέρονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που 

δημιούργησε για την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας διαφόρων ηλικιακών ομάδων. 

Από το τρίτο κεφάλαιο και εξής, η παρούσα εργασία αφορά μετρήσεις και τα συμπεράσματα 

αυτών. Πρόκειται περί μετρήσεων σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας χρησιμοποιώντας το 

τεστ “Advanced Measures of Music Audiation (AMMA)” σε δείγμα προπτυχιακών φοιτητών 

μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.  Αναφέρονται το ερευνητικό ερώτημα 
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και οι στόχοι της έρευνας καθώς και  η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την διενέργεια των 

τεστ μέτρησης μουσικής δεκτικότητας. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και τα 

συμπεράσματα της γράφουσας. Η παράθεση των αποτελεσμάτων γίνεται με την μορφή 

γραφημάτων, τα οποία συνοδεύονται από επεξηγηματικά σχόλια. Τα συμπεράσματα εξήχθησαν 

από ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και σύγκριση τους με τις προβλεπόμενες τιμές.
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1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο όρος  “musical aptitude” (Gordon, 1988, σ.33) υπάρχει σε χρήση για περίπου έναν αιώνα ενώ 

ο όρος “audiation” (audiation, Gordon, 1988, σ.33) υπάρχει λιγότερο από σαράντα χρόνια. Ο 

πρώτος όρος αποδίδεται ως «μουσική δεκτικότητα» (Στάμου, 2001) ενώ ο δεύτερος ως «μουσική 

ακουστικότητα» (Στάμου, 2001, 2008). Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ μουσικής δεκτικότητας 

και ακουστικότητας είναι αναγκαία προκειμένου να καθοδηγήσει σωστά ένας δάσκαλος τη μουσική 

ανάπτυξη των μαθητών του (Στάμου, 2001, 2008), ενώ εξίσου σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ 

της έννοιας της μουσικής δεκτικότητας και των μουσικών επιτευγμάτων.  

1.1. Μουσική δεκτικότητα και μουσικό επίτευγμα 

Η μουσική δεκτικότητα είναι όρος που περιγράφει την “ικανότητα ενός ατόμου να αποκτήσει 

γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την μουσική πράξη, και αφορά την ταχύτητα με την οποία 

η μουσική μάθηση προοδεύει, καθώς και το συνολικό μουσικό επίπεδο στο οποίο στο οποίο μπορεί 

κανείς να φτάσει”(Gordon, 1989/2007). Tο μουσικό επίτευγμα1 (“music achievement”, Gordon, 

1989, σ.78) αφορά το αποτέλεσμα της διδασκαλίας και δεν αποτελεί απόλυτο δείκτη της μουσικής 

δεκτικότητας. 

Θεωρητικά ένα άτομο που που επιδεικνύει υψηλά μουσικά επιτεύγματα, έχει υψηλό επίπεδο 

μουσικής δεκτικότητας. Αντιθέτως, περίπου 50% των μαθητών από τον παιδικό σταθμό έως το 

λύκειο των οποίων η μουσική δεκτικότητα είναι πολύ υψηλή δείχνουν λίγα ή καθόλου μουσικά 

επιτεύγματα (Gordon, 1988). Οι όροι της μουσικής δεκτικότητας και του μουσικού αποτελέσματος 

συγχέονται όταν χρησιμοποιούνται λέξεις όπως “μουσικότητα”, “χάρισμα”, “ικανότητα”, 

“ταλέντο”, γιατί όλες αυτές οι λέξεις δεν μπορούν να διακρίνουν εννοιολογικά την δεκτικότητα από 

το μουσικό επίτευγμα (Gordon, 1988·Στάμου, 2001).  

                                                             

1
  Το μουσικό επίτευγμα αφορά οτιδήποτε διδάσκεται και είναι αποτέλεσμα της μουσικής δεκτικότητας και των 

μουσικών εμπειριών. (Gordon, 1988· Στάμου, 2001· Valerio, 2009)  
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Γενικά στον χώρο της μουσικής, συναντάται ακόμα η αναχρονιστική άποψη ότι η μουσική 

δεκτικότητα είναι έμφυτη, και ότι το περιβάλλον δεν έχει πάρα ένα απειροελάχιστη επίδραση σε 

αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι επιτροπές μουσικών σχολείων και ωδείων, όπου οι 

επίδοξοι εισακτέοι κρίνονται με βάση την ικανότητά τους να εκτελέσουν μουσική ή να συνθέσουν.  

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι μόνο κατά το ήμισυ αποδοτική: το υψηλό επίπεδο μουσικής 

εκτέλεσης αποτελεί πράγματι δείγμα υψηλού επιπέδου μουσικής δεκτικότητας. Ωστόσο, το χαμηλό 

επίπεδο μουσικής εκτέλεσης, , δεν συνεπάγεται απαραιτήτως χαμηλό επίπεδο μουσικής 

δεκτικότητας. Όπως σημειώνεται (Gordon, 1988), απόρροια της ελλιπούς γνώσης για την φύση, την 

ισχύ και την αξιολόγηση της μουσικής δεκτικότητας, είναι η απόρριψη υποψηφίων  από τις 

προαναφερθείσες επιτροπές, αν και ενδεχομένως η πραγματική τους μουσική δυνατότητα είναι 

ανώτερη από αυτή των μαθητών που λαμβάνουν τελικά μουσική παιδεία. 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων γεννιούνται έχοντας μέση μουσική δεκτικότητα. Πολύ μικρό 

ποσοστό ανθρώπων γεννιέται με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή μουσική δεκτικότητα. Η εκ γενετής 

στάθμη μουσικής δεκτικότητας, ωστόσο, επηρεάζεται από την μουσική εκπαίδευση, τυπική και 

άτυπη, εντός και εκτός σχολείου. Αν το μουσικό περιβάλλον ενός παιδιού δεν επαρκεί ώστε να 

συντηρήσει την μουσική δεκτικότητα με την οποία αυτό γεννήθηκε, αυτή θα μειωθεί. Το ιδανικό 

είναι να διατηρηθεί η εκ γενετής αποκτηθείσα μουσική δεκτικότητα, και να αξιοποιηθεί στο 

έπακρο. Ακόμη και σε ένα άριστο μουσικό περιβάλλον, το επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας ενός 

παιδιού δε θα ξεπεράσει αυτό με το οποίο γεννήθηκε (Cutietta, 1991· Gordon, 1988, 2006· Στάμου, 

2001  2008). 

Περίπου στην ηλικία των εννέα χρονών, η ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότητας παύει. Η 

μουσική δεκτικότητα θεωρείται από την ηλικία αυτή και έπειτα σταθεροποιημένη (stabilized music 

aptitude, Gordon, 1987). To επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας σταθεροποιείται, και παραμένει το 

ίδιο για το υπόλοιπο της ζωής. Αναλόγως, τα μουσικά επιτεύγματα του ατόμου μπορούν να 

φτάσουν μόνο έως τα όρια της σταθεροποιημένης αυτής μουσικής δεκτικότητας. Έτσι, ένας 

μαθητής με υψηλή σταθεροποιημένη μουσική δεκτικότητα και χαμηλά μουσικά επιτεύγματα 

μπορεί τελικά (με την κατάλληλη διδασκαλία) να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο μουσικών 

επιτευγμάτων. Αντιθέτως, ένας μαθητής με υψηλό επίπεδο μουσικών επιτευγμάτων μπορεί να 
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αποδειχτεί μακροπρόθεσμα ότι έχει χαμηλό επίπεδο σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας 

(Gordon, 1987·Cutietta, 1991).  

 

1.1.1. Τύποι μουσικής δεκτικότητας 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μουσικής δεκτικότητας. Κάποιοι εξ αυτών είναι η τονική, η ρυθμική  

και η δημιουργική δεκτικότητα. Επιπλέον, κάθε τύπος έχει δύο ή περισσότερα υπομέρη. 

Παραδείγματος χάριν, η τονική δεκτικότητα περιλαμβάνει την μελωδική δεκτικότητα και την 

αρμονική δεκτικότητα. Η ρυθμική δεκτικότητα περιλαμβάνει την μετρική δεκτικότητα και την 

δεκτικότητα του tempo (Gordon, 1987).  

Όπως ένα άτομο δεν είναι κενό κάποιας ευφυίας, έτσι και κανένα άτομο δεν είναι κενό κάποιας 

μουσικής δεκτικότητας. Κανένας δεν είναι ανίκανος να μάθει να ακούει και να εκτελεί τη μουσική 

με κάποιο βαθμό επιτυχίας. Περισσότερα από τα δύο τρίτα του πληθυσμού διαθέτουν μέτρια 

μουσική δεκτικότητα. Οι υπόλοιποι έχουν είτε υψηλότερη έιτε χαμηλότερη της μέσης μουσικής 

δεκτικότητας και πάρα πολύ λίγοι έχουν εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή μουσική δεκτικότητα2. Η 

γενικότερη ευφυΐα (IQ), ωστόσο, έχει μικρή σχέση με την μουσική δεκτικότητα. Ο μέσος 

συντελεστής συσχέτισης προϊόντος-στιγμής είναι .20. Άτομα με χαμηλό ή μέτριο δείκτη ευφυΐας 

δύνανται να διαθέτουν υψηλά επίπεδα μουσικής δεκτικότητας, αν το περιβάλλον και η εκπαίδευση 

τους βοήθησε στην ανάπτυξη της. Ομοίως, άτομα με υψηλότερο δείκτη ευφυΐας πιθανώς διαθέτουν 

χαμηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας, αν δεν έχουν δεχτεί τα ανάλογα ερεθίσματα και παιδεία 

(Stevenson, 2002·Gordon, 2006). 

Σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα, η διδασκαλία της μουσικής θα ήταν έτσι 

διαμορφωμένη, ώστε μαθητές με χαμηλή μουσική δεκτικότητα δε θα αποθαρρύνονταν και μαθητές 

                                                             

2
  Σύμφωνα με τη φυσιολογική καμπύλη κατανομής της μουσικής δεκτικότητας, θεωρητικά το 68% του πληθυσμού διαθέτει εκ 

γενετής μέτριο επίπεδο μουσικής δεκτικότητας , 14% του πληθυσμού γεννιέται με επίπεδο μουσικής δεκτικότητας άνω του μέσου όρου, 

14% κάτω του μέσου όρου., 2% διαθέτει εξαιρετικά υψηλό, και 2% εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας (Gordon, 1988) 
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με υψηλή μουσική δεκτικότητα δεν θα καθυστερούσαν την πρόοδο τους λόγω ακατάλληλων 

διδακτικών προσεγγίσεων. Είναι αναντίρρητο το ότι κάποια άτομα είναι προδιατεθειμένα να έχουν 

μεγαλύτερα μουσικά επιτεύγματα. Σκοπός του εκπαιδευτικού, ωστόσο, οφείλει να είναι κατανόηση 

των διαφορών των μαθητών, ώστε να τους οδηγήσει στο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους, 

βιώνοντας συναισθήματα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης μέσω αυτής της επιτυχίας. Ένα από τα 

εργαλεία για την μέτρηση και την κατανόηση της μουσικής δεκτικότητας είναι τα τεστ μουσικής 

δεκτικότητας (Gordon, 2011). 

Η γνώση του επίπεδου της μουσικής δεκτικότητας των μαθητών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο 

κατά την διδασκαλία. Η επιμέρους αδυναμίες μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν με 

την ανάλογη διδασκαλία, ώστε το αποτέλεσμα της διδασκαλίας να είναι το καλύτερο δυνατό. Εάν, 

για παράδειγμα, κάποιος μαθητής διαθέτει χαμηλή δεκτικότητα, η άσκηση  του θα είναι δομημένη 

ούτως ώστε να βοηθηθεί στην ανάπτυξη της. Δεν θα του ζητούνται αποτελέσματα υπεράνω των 

δεξιοτήτων του, γεγονός το οποίο θα αποτρέψει πιθανή απογοήτευση, σύγχυση, ή και τραυματισμό 

του κατά την  διάρκεια της μελέτης. Αντίστοιχα, εάν η δεκτικότητα ενός μαθητή είναι υψηλή, δεν θα 

επιβραδυνθεί η πρόοδος του σε άσκοπη μελέτη και ασκήσεις που δεν προάγουν το επίπεδο του. 

Αντιθέτως, η αποδοτικότητα της διδασκαλίας θα μεγιστοποιηθεί, καθώς οι ασκήσεις μεγαλύτερης 

δυσκολίας θα αποτελέσουν πρόκληση, και τα υψηλότερου επιπέδου επιτεύγματα κίνητρο για την 

περαιτέρω πρόοδο του (Gordon, 1988). 

1.2. Μουσική ακουστικότητα 

Η “ακουστικότητα” ή “ακουστότητα”(“audiation”,Gordon, 1989/2007, σ.12) είναι ένας όρος 

που εισήχθη  το 1975 από τον Gordon. Η έννοια της ακουστικότητας αναφέρεται στην αντίληψη και 

βίωμα της μουσικής. Αφορά την “ακρόαση” ήχων οι οποίοι δεν είναι φυσικά παρόντες, μέσω των 

εγκεφαλικών διεργασιών της ανάκλησης, της πρόβλεψης και της διανόησης. Η αντίθετη της 
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ακουστικότητας έννοια είναι η “ακουστική αντίληψη” (“aural perception”, Gordon, 1989/2007, σ. 

12), η οποία λαμβάνει χώρο όταν ακούμε έναν ήχο που είναι φυσικά παρών3. 

Ακροαζόμαστε εσωτερικά κατά την ακρόαση, ενθύμηση, εκτέλεση, δημιουργία, 

αυτοσχεδιασμό, μελέτη και σύνθεση μουσικής. Η  διεργασία είναι παρόμοια με την γλώσσα (βλέπε 

υποκεφάλαιο 1.2.2). Η διαδικασία της επεξεργασίας των πληροφοριών του προφορικού λόγου είναι 

σχεδόν ταυτόχρονη με την λήψη των πληροφοριών. Ομοίως, κατά την μουσική  ακρόαση ο φυσικός 

ήχος γίνεται αντιληπτός τη στιγμή που ακούγεται, και αμέσως μετά την ακρόαση παίρνει νόημα στο 

νου του ακροατή, καθώς πραγματοποιείται η εσωτερική ακρόαση του. Παρόλο που η μουσική δεν 

είναι μία προφορική γλώσσα, η διαδικασία της επεξεργασίας του λόγου είναι όμοια με τη 

διαδικασία της εσωτερικής ακρόασης της μουσικής (Gordon, 1988, 1990, 1993). 

Ένα παράδειγμα για την κατανόηση της ακουστικότητας αποτελεί η διαφορετική ψυχική και 

διανοητική κατάσταση κατά τη διαδικασία της μελέτης εν συγκρίσει με την εκτέλεση. Κατά την 

μελέτη, ο μουσικός είναι συγκεντρωμένος συνειδητά σε αυτό που κάνει και απορροφά 

πληροφορίες, απομνημονεύει, κρίνει, διορθώνει κτλ. Κατά την εκτέλεση, η διανοητική διάσταση 

είναι διαφορετική, καθώς έχει πλέον την δυνατότητα να ακούσει το κομμάτι εσωτερικά. Η εκτέλεση 

έγκειται στην εξωτερίκευση της μουσικής, την οποία ο μουσικός ακροάζεται εσωτερικά (Gordon, 

1993). 

Είναι συνήθης η σύγχυση μεταξύ ακουστικότητας και μίμησης. Η μίμηση είναι όταν κάποιος 

αναπαράγει κάτι υπάρχον. Η ακουστικότητα έγκειται στην κατανόηση και αναπαραγωγή της ιδέας. 

Ένας ακριβής παραλληλισμός είναι ο εξής: η μίμηση στην ζωγραφική έγκειται στην αντιγραφή του 

πρωτοτύπου με καρμπόν, ενώ η ακουστικότητα θα ήταν η εσωτερική οπτικοποίηση και στη  

συνέχεια η αποτύπωση ενός πρωτότυπου έργου (Gordon, 1989, 1990, 1993, 2007). 

  

                                                             

3
  Οι δύο έννοιες, παρότι περιγράφουν δύο διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις (την ύπαρξη ή μη φυσικά παρόντος ήχου) δεν είναι 

τόσο μακριά η μία απ' την άλλη. Ο λόγος είναι ότι για να γίνει αντιληπτός ένας ήχος ως μουσική, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου 

βαθμού ακουστικότητας. Η δυνατότητα της εσωτερικής ακρόασης μαρτυρά ουσιαστικά πιο καλλιεργημένη ακουστική αντίληψη. 
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1.2.1. Ο ρόλος της ακουστικότητας στην μουσική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Gordon, η ελλιπής κατανόηση της ακουστικότητας από τους καθηγητές 

μουσικής οδηγεί σε λανθασμένη, ή τουλάχιστον μη αποδοτική διδασκαλία. Είναι σύνηθες 

φαινόμενο να εστιάζεται η διδασκαλία στο τεχνικό μέρος της μουσικής, στο πως, δηλαδή, θα 

παιχτεί κάτι στο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, η καλλιέργεια της εσωτερικής μουσικότητας 

υστερεί. Έτσι, η ερμηνεία του διδασκόμενου στερείται ακρίβειας στο intonation (στα μη 

συγκερασμένα όργανα), στο ρυθμό  ή/και την έκφραση. Τα προβλήματα αυτά απορρέουν από την 

ελλιπή ανάπτυξη της ακουστικότητας. Εφόσον ο μαθητής δεν έχει διδαχτεί να ακούει εσωτερικά, 

δεν έχει έχει καμιά συγκεκριμένη προσδοκία από την ερμηνεία του. Επομένως, είναι αδύνατο να 

κρίνει, να εντοπίσει και να διορθώσει τα λάθη του (Gordon, 1993). 

Άλλο ένα από τα βασικά σφάλματα κατά την διδασκαλία της μουσικής είναι η προσέγγιση 

στην σημειογραφία. Είναι αρκετά σύνηθες να ζητείται από τους αρχάριους μαθητές να διαβάσουν 

μουσική, χωρίς να έχει προηγηθεί εξάσκηση στην εσωτερική ακρόαση. Ο Gordon παρομοιάζει την 

διαδικασία αυτή με την προσπάθεια να γράψει κάποιος σε μια, ακατανόητη για αυτόν, γλώσσα 

(Gordon,  2008). Η εσωτερική ακρόαση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να διδαχθεί κάποιος 

την μουσική ανάγνωση και εκτέλεση (Gordon, 1993).  

Μια ακόμη χαρακτηριστική πλευρά της ακουστικότητας αποτελεί η μουσική απομνημόνευση. 

Όμοια με τα προαναφερθέντα σφάλματα κατά την μουσική διδασκαλία, αποτελεί συχνό φαινόμενο 

το να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν ένα μουσικό τμήμα μηχανικά, χωρίς η διαδικασία 

αυτή να εμπλέκει την εσωτερική ακρόαση του. Υπάρχει, φυσικά, η δυνατότητα της 

απομνημόνευσης ανεξάρτητα από την εσωτερική ακρόαση. Η ισχύς και η ασφάλεια της 

αποστήθισης αυτής, όμως, είναι πολύ μικρότερες, σε σχέση με την απομνημόνευση που βασίζεται 

στην εσωτερική ακρόαση. Τυπικά, οι μουσικοί που απομνημονεύουν δεν ακροάζονται και οι 

μουσικοί που ακροάζονται εσωτερικά δεν έχουν ανάγκη να απομνημονεύσουν (Gordon, 1993). 

Τα ανωτέρω αποτελούν μόνο ενδεικτικά παραδείγματα ως προς το γιατί οι ακουστικές και 

τεχνικές ικανότητες των μαθητών οφείλουν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα και ισότιμα. Οι 

ακουστικές ικανότητες διδάσκονται με το τραγούδι και την κίνηση. Η  βιωματική φύση των 
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ανωτέρω δίνει στον μαθητή την δυνατότητα να βιώσει άμεσα τη μουσική, και να συμμετάσχει 

ενεργά στην διαδικασία  παραγωγής της. Ιδανικά, ο μαθητής πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

βιώσει την κίνηση και την μελωδία πριν τις πραγματοποιήσει. Τα πρώτα αυτά βήματα αποτελούν τα 

θεμέλια της θεωρίας της μουσικής μάθησης, όπως διατυπώθηκε από τον Gordon (Gordon, 2011). 

1.2.2. Σχέση μουσικής και γλώσσας  

Ο Gordon εξισώνει την ικανότητα της εσωτερικής ακρόασης με την ικανότητα να 

επικοινωνούμε με τη δική μας αυθεντική σκέψη μέσω της κατάκτησης της γλώσσας. Είναι 

αποδεκτό ότι η κατανόηση της γλώσσας αποκτάται μέσω της διαδοχικής εξέλιξης της ακοής, του 

λόγου και της γραφής. Σύμφωνα με τον Gordon, η μουσική παιδεία ακολουθεί την ίδια εξέλιξη: 

ξεκινά με την ανάπτυξη της ακοής και της εκτέλεσης, και προχωρά στην ανάγνωση και τη γραφή 

(Gordon, 1988).  

Η διαφορά μίμησης και αυθεντικής σκέψης είναι έκδηλη στην γλώσσα. Ο καθένας είναι ικανός 

να αναπαράγει κάτι που ακούει σε μία ξένη γλώσσα. Δεν μπορεί, όμως, να συνθέσει και να 

μεταδώσει πρωτότυπες σκέψεις μέσω μιας ξένης γλώσσας προτού κατανοήσει την σύνταξη, 

γραμματική, λεξιλόγιο κτλ. Ομοίως, ένας μαθητής μουσικής μπορεί να αναπαράξει μια μελωδική 

φράση μιμούμενος το πρωτότυπο άκουσμα, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει τις δικές του πρωτότυπες 

ιδέες προτού κατανοήσει την μουσική σύνταξη της φράσης (Gordon, 1989).   

Η σχέση γλώσσας και μουσικής είναι πολύ στενή. Οι γλωσσικές έννοιες “γλώσσα”, “λόγος” 

και “σκέψη” αντιστοιχούν στους μουσικούς όρους “μουσική”, “εκτέλεση” και “ακουστικότητα”. Η 

“γλώσσα” και η “μουσική” είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης για επικοινωνία. Ο “λόγος” και η 

“εκτέλεση” είναι ο τρόπος με τον οποίο η επικοινωνία υλοποιείται. Η “σκέψη” και η 

“ακουστικότητα” περιγράφει το σύνολο των ιδεών που μεταφέρονται μέσω της επικοινωνίας, η μεν 

του λόγου, η δε της μουσικής (Gordon, 1993). 

Στον προφορικό λόγο, το νόημα που έχουν οι φράσεις πηγάζει από την εμπειρία, από φράσεις 

που έχουν ακουστεί και εξηγηθεί προηγουμένως. Συγχρόνως, υπάρχει η προσμονή του τι πρόκειται 

να ακουστεί στη συνέχεια, αναλόγως με τα βιώματα του δέκτη. Παρομοίως, στην μουσική ακρόαση 

το νόημα βασίζεται στην εμπειρία. Παράλληλα με την ακρόαση, γεννιέται στον ακροατή μια γενική 
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ιδέα του τι πρόκειται να ακολουθήσει, στοιχείο το οποίο επίσης βασίζεται στα βιώματα του 

ακροατή. Η ακοή και η εσωτερική ακρόαση λειτουργούν παράλληλα στην μουσική, όπως και στην 

γλώσσα. Φυσικά, η ικανότητα αυτή δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη σε όλους. Με την εξάσκηση (υπό 

την κατάλληλη καθοδήγηση), η ικανότητα αυτή εξελίσσεται. Στο επόμενο υποκεφάλαιο 

αναλύονται οι τύποι και τα στάδια εξέλιξης της ακουστικότητας (Gordon, 1993). 

1.2.3. Τύποι και στάδια ακουστικότητας 

 Σύμφωνα με τον Gordon, υπάρχουν οκτώ τύποι ακουστικότητας. Ο κάθε τύπος αφορά την 

εξέλιξη μιας συγκεκριμένης μουσικής ικανότητας. 

Οι 8 τύποι ακουστικότητας είναι: 

• Τύπος 1: Μουσική Ακρόαση 

• Τύπος 2: Μουσική Ανάγνωση 

• Τύπος 3: Ακρόαση και Αποτύπωση της Μουσικής 

• Τύπος 4: Εκτέλεση Μουσικής από Μνήμης 

• Τύπος 5: Εκτέλεση και Αποτύπωση της Μουσικής από Μνήμης 

• Τύπος 6: Μουσική Δημιουργία και Αυτοσχεδιασμός 

• Τύπος 7: Μουσική Δημιουργία και Αυτοσχεδιασμός κατά τη διάρκεια της μουσικής 

ανάγνωσης 

• Τύπος 8: Μουσική Δημιουργία και Αυτοσχεδιασμός ταυτόχρονα με την μουσική γραφή. 

(Gordon, 1993, σ. 14) 

Υπάρχουν 6 ακουστικά στάδια στον πρώτο τύπο ακουστικότητας. Τα στάδια αυτά αφορούν 

διαφορετικές ικανότητες, οι οποίες αναπτύσσονται αυτόνομα αλλά και συνδυαστικά. Τα στάδια του 

αυτά είναι: 

• Στάδιο 1: Ασυναίσθητη στιγμιαία απομνημόνευση του ήχου. 
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• Στάδιο 2: Μίμηση και εσωτερική ακρόαση τονικών και ρυθμικών μοτίβων και 

αναγνώριση και ταυτοποίηση ενός τονικού κέντρου. 

• Στάδιο 3: Διαπίστωση της αντικειμενικής ή υποκειμενικής τονικότητας και του μέτρου 

στη μουσική. 

• Στάδιο 4: Ενσυνείδητη συγκράτηση στην ακουστικότητα τονικών και ρυθμικών μοτίβων 

που υπάρχουν στην μουσική και τα έχουμε ακροασθεί εσωτερικά στο παρελθόν. 

• Στάδιο 5: Ενσυνείδητη ανάκληση τονικών και ρυθμικών μοτίβων. 

• Στάδιο 6: Ενσυνείδητη πρόβλεψη του τι πρόκειται να ακουστεί (Gordon, 1993, σ.14) 

Aυτή η ακολουθία κινείται από την αρχική ασυναίσθητη απομνημόνευση τονικού ύψους και 

ρυθμού στο πρώτο στάδιο και προχωράει στα μεσαία στάδια που είναι η συνειδητή οργάνωση 

μοτίβων, τονικότητας και μέτρων στο έκτο και τελικό στάδιο που είναι η πρόβλεψη των μουσικών 

ιδεών και της ανάπτυξης (Gordon, 1993).Τα έξι αυτά στάδια είναι αλληλένδετα. Ωστόσο, η 

ανάπτυξη που απαιτείται για την μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο είναι μεγάλη. Για την 

άφιξη στα τελευταία στάδια είναι προαπαιτούμενη η καλά εξασκημένη ακουστικότητα και η υψηλή 

μουσική δεκτικότητα (Gordon, 1993). 

1.3. Η μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας: Ιστορική αναδρομή 

Ο όρος της μουσικής δεκτικότητας είχε διατυπωθεί ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα (Gordon, 

1986), ωστόσο η ανάπτυξη εργαλείων για τη μέτρησή της άρχισε αργότερα. Ακολουθεί η αναφορά 

σε τρεις σημαντικούς ερευνητές, το έργο των οποίων αποτέλεσε πρόδρομο των εργαλείων μέτρησης 

της μουσικής δεκτικότητας του Gordon που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

1.3.1. Carl Seashore 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου για την ψυχολογία  

διευρύνθηκε. Ιδιαίτερη σημασία για την επιστημονική κοινότητα είχαν οι μελέτες, που στόχο είχαν 

την κατηγοριοποίηση και την σύγκριση διάφορων ανθρώπινων δυνατοτήτων από άποψη 

ανθρωπολογική, κοινωνιολογική, ψυχολογική και βιολογική. Στη μεθοδολογία και τα 
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αποτελέσματα των ερευνών αυτών βασίστηκε ο Αμερικανός ερευνητής Carl Seashore (1866-1949) 

κατά την μελέτη του για την μέτρηση του μουσικού ταλέντου.  

Τα πρώτα τεστ μουσικής ευφυΐας του Seashore δημοσιεύθηκαν το 1915, στη μελέτη του 

“Measurement of Musical Talent” (Seashore,  1915). Το τεστ επικύρωσε  την ιδέα της αξιολόγησης 

της μουσικής δεκτικότητας και επικεντρώθηκε στους ψυχολογικούς (τόνος, ηχηρότητα, χρόνος, 

χροιά) έναντι των φυσικών παραγόντων (συχνότητα, πλάτος, διάρκεια, φόρμα) στη μουσική. Τα 

τεστ αυτά αποτέλεσαν το πρώτο εργαλείο παρατήρησης και μέτρησης των έμφυτων μουσικών 

ικανοτήτων (Stamou, Schmidt & Humphreys, 2010·Walters, 1991). Τα τεστ δημιουργήθηκαν με 

την προοπτική να μετρήσουν το “ταλέντο” ατόμων διαφόρων ηλικιών. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη 

αξιοπιστία και ακρίβεια στα αποτελέσματα τους εντοπίστηκε σε παιδιά του Δημοτικού.  Σε 

εφαρμογή τέθηκαν δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία του 1919 και μία του 1939 (Gordon, 1990, 

1988).  

Ο Seashore έλαβε υπόψιν τις διάφορες διαστάσεις της μουσικής. Την εξέταση αποτελούταν 6 

επιμέρους τεστ. Κάθε τεστ ήταν σχεδιασμένο να μετρά μια διαφορετική διάσταση: τόνο, 

ηχηρότητα, ρυθμό, ο χρόνο, tempo και τονική μνήμη. Έγκειτο στη σύγκριση δύο μουσικών 

φράσεων, που αναπαράγονταν με συγκεκριμένη έκταση (Gordon 1975, 1988 ∙ Stevenson, 2002).  

Καθώς αυτά τα τεστ δεν έδιναν έμφαση στην μελωδία, ρυθμό και έκφραση, απορρίφθηκαν ως 

“μη μουσικά προσανατολισμένα” (Murcell, 1937). Άλλος ένας λόγος για τον οποίο τα τεστ του 

Seashore κατακρίνονταν και απορρίπτονταν (κυρίως από Ευρωπαίους ομολόγους του) βασιζόταν 

στην άποψη ότι η μουσική δεκτικότητα αφορά όλες τις διαστάσεις της μουσικής (ρυθμό, μελωδία, 

έκφραση κτλ). Ο τρόπος με τον οποίο τα τεστ εξέταζαν την μουσική δεκτικότητα ήταν αντίθετος, 

καθώς κάθε δεξιότητα αξιολογούνταν ξεχωριστά  (Gordon, 1975, 1988 ∙ Stevenson, 2002). 

Παρά την κριτική που υπέστησαν, τα τεστ του Seashore είχαν μεγάλη σημασία για την εξέλιξη 

της έρευνας σχετικά με τη μουσική δεκτικότητα. Για πρώτη  φορά επισημάνθηκε και τεκμηριώθηκε 

η διάκριση ανάμεσα στις έννοιες “μουσική δεκτικότητα” και “μουσικό επίτευγμα” (Gordon, 1990). 

Στα αποτελέσματα των εργασιών του Seashore βάσισαν δικές τους μελέτες για την μουσική 

δεκτικότητα μεταγενέστεροι ερευνητές, οι σημαντικότεροι των οποίων αναφέρονται παρακάτω. 
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1.3.2. Herbert Wing 

Ο Herbert Wing ήταν Βρετανός φιλόσοφος και ανθρωπολόγος. Μια από τις σημαντικότερες 

πλευρές του έργου του σχετιζόταν με τον  έλεγχο της μουσικής ευφυΐας. Το τεστ ελέγχου μουσικής 

ευφυίας “Wind Standardized Tests of Musical Intelligence” εκδόθηκε το 1958 (Gordon, 1988 ∙ 

Stevenson, 2002).  

Σε αντίθεση με τα τεστ του Seashore (1919 και 1939), τα οποία βασίζονταν στην ατομιστική 

θεωρία4, τα τεστ του Wing βασίζονταν στην θεωρία Gestalt5. Αυτό σήμαινε ότι υποστήριζε ότι η 

μουσική δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας (Walter, 1991)  Ο Wing πίστευε επίσης ότι η 

μουσική δεκτικότητα είναι μια γενική λειτουργία χωρίς ανεξάρτητα μέρη. (Gordon, 1990 ∙ 

Stevenson, 2002)  

Το τεστ του Wing αποτελούνταν από επτά επιμέρους τεστ. Τρία από αυτά ήταν βασισμένα σε 

απαντήσεις μη μουσικής προτίμησης, μετρούσαν  δηλαδή, αντικειμενικές διαστάσεις της 

μουσικότητας. Τέσσερα από αυτά απαιτούσαν απαντήσεις μουσικής προτίμησης, μετρούσαν 

δηλαδή, υποκειμενικές διαστάσεις της μουσικότητας. Ο Wing αντιμετώπιζε την προτίμηση σαν 

χαρακτηριστικό της μουσικής δεκτικότητας (Gordon, 1988 ∙ Stevenson, 2002).Τα τέσσερα 

υποκειμενικά τεστ ήταν: Ρυθμική Ανάδειξη, Αρμονία, Ένταση και Φρασεολογία.  

Τα τεστ έγκειτο στην σύγκριση δύο μελωδιών, εκτελεσμένων σε πιάνο. Πρώτο στοιχείο προς 

απάντηση ήταν το αν οι μελωδίες ήταν ίδιες ή διαφορετικές (σε σχέση με κάποιο από τα ανωτέρω). 

Εάν διέφεραν, οι εξεταζόμενοι καλούνταν να αποφασίσουν ποια ήταν προτιμότερη.  

• Στο τεστ της ρυθμικής ανάδειξης, οι δύο μελωδίες συγκρίνονταν από άποψη αγωγής. 

                                                             

4
  Η ατομιστική άποψη (όσον αφορά τη μουσική ευφυΐα) έγκειται στην διαίρεση της μουσικής ικανότητας σε τμήματα (τονικό, 

ρυθμικό, στιλιστικό κτλ), ο συνδυασμός των οποίων αποτελεί το καθολικό μουσικό δυναμικό του (Stevenson, 2002). 

 

5
  Σύμφωνα με τη θεωρία Gestalt (όσον αφορά τη μουσική ευφυΐα) η ατομική ευφυΐα αντιμετωπίζεται σφαιρικά, ως αδιαίρετη 

ολότητα, κι όχι εκ των συνιστώσεων της ικανοτήτων (Stevenson, 2002). 
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• Στο τεστ της αρμονίας, οι δύο μελωδίες συγκρίνονταν από άποψη  αρμονικής λειτουργίας. 

• Στο τεστ της έντασης, οι δύο μελωδίες συγκρίνονταν από άποψη δυναμικής. 

• Στο τεστ της φρασεολογίας, οι δύο μελωδίες συγκρίνονταν από άποψη legatto-staccato 

(Gordon, 2011)  

Στο τεστ του Wing περιέχονταν καθιερωμένες μελωδικές και αρμονικές σχέσεις, φραστική και 

δυναμική. Δεν υπήρχε κάποια πρωτοτυπία ή καινοτομία. Αυτό συνεπαγόταν ότι το συγκεκριμένο 

τεστ έδινε αποτελέσματα ανάλογα με την εξοικείωση των εξεταζόμενων στο υπάρχον ρεπερτόριο, 

όχι στην αντικειμενική μουσική τους μουσική ικανότητα. Τα αποτελέσματα, κατ' επέκταση, 

αφορούσαν κυρίως τα μουσικά επιτεύγματα του εξεταζόμενου, και όχι την δεκτικότητα του 

(Gordon, 1990, 2011)  

Τα τεστ του Wing, όπως και του Seasore, αποπειράθηκαν να  καλύψουν μεγάλο ηλικιακό 

φάσμα. Η αξιοπιστία και εγκυρότητα τους είχαν, όμως, σημαντικούς περιορισμούς. 

1.3.3. Raleigh Drake 

Ένα ακόμα σημαντικό τεστ μέτρησης μουσικής δεκτικότητας εισήχθη το 1954, από τον 

ψυχολόγο Raleigh Drake. Το τεστ αυτό ονομάστηκε “Drake Musical Test” και αποτελούνταν από 

τέσσερα υπo-τεστ. Στόχευε κυρίως στην καταμέτρηση της ικανότητας της απομνημόνευσης, μέσω 

εξετάσεων διάκρισης του ρυθμού και του τονικού ύψους. Όπως και τα τεστ του Seashore, το “Drake 

Musical Test” βασιζόταν στην “ατομιστική” θεωρία (Stevenson, 2002) (βλέπε υποκεφάλαιο 1.3.1). 

Σημαντικό στοιχείο του θεωρητικού υποβάθρου των τεστ αυτών ήταν η άποψη ότι η μουσική 

δεκτικότητα είναι κυρίως έμφυτη, με χαρακτηριστικότερες πλευρές της την μουσική μνήμη και τον 

ρυθμό (Gordon, 1958). 

Το τεστ του Drake αξιολογήθηκε από τον Edwin Gordon το 1957. Η έρευνα του Gordon 

εστιάστηκε στο ερώτημα του εάν η μελέτη και εκπαίδευση (στοιχεία επίκτητα) επηρεάζουν τα σκορ 

του τεστ αυτού. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι πράγματι υπήρχε επίδραση στο σκορ των εξεταζόμενων 

μετά την εκπαίδευση  (Gordon, 1958) .  
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Αποδείχτηκε,  ωστόσο, ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν ήταν ασφαλή. Ο κυριότερος λόγος ήταν 

η εμφανής απόκλιση των σκορ της ομάδας ελέγχου μεταξύ των δύο εξετάσεων, σε επίπεδο ομάδας 

αλλά και ατομικά. Αυτό οδήγησε  στην αμφισβήτηση της σημασίας της μουσικής μνήμης ως δείκτη 

μουσικής δεκτικότητας (Gordon, 1958). 

Αυτή η μελέτη του Gordon, παρότι κατέδειξε τα εμφανή κενά του Drake Musical Aptitude 

Test, οδήγησε σε σημαντικές διαπιστώσεις για την φύση της μουσικής δεκτικότητας και την 

μέτρησή της (Gordon, 1958).  Βασιζόμενος στα συμπεράσματα της εν  λόγω έρευνας, ο Gordon 

εισήγαγε το πρώτο του τεστ για τον έλεγχο της μουσικής δεκτικότητας, το MAP (Musical Aptitude 

Profile) το 1965 (βλ. υποκ. 2.3).  
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2. EDWIN GORDON 

Ο Edwin Gordon (1927-2015) ήταν ερευνητής, συγγραφέας και καθηγητής. Το πρωτοποριακό 

του έργο εστίασε στην θεωρία της μουσικής μάθησης, την μέτρηση και ανάπτυξη της μουσικής 

δεκτικότητας. Εισήγαγε καινοτομίες στο θεωρητικό υπόβαθρο σε σχέση με τον τροπο που οι 

μαθητες αναγνωρίζουν, αναπτύσσουν και επαυξάνουν την μουσική τους δυνατότητα. Ήταν ένας 

παραγωγικότατος ακαδημαϊκός έως τα τελευταία χρόνια  της ζωής του. Η έρευνα του σε σχέση με 

την ανάπτυξη της μουσικής δεκτικότητας είναι ίσως εκτενέστερη  από οποιουδήποτε άλλου 

ερευνητή των τελευταίων δεκαετιών.  

2.1. Σύντομη βιογραφία του Edwin Gordon: Η μουσική και ακαδημαϊκή του πορεία πριν 

την έρευνα σχετικά με τη μουσική μάθηση 

2.1.1. Πρώιμη μουσική ηλικία 

Ο Edwin Gordon γεννήθηκε στο Stanford του Connecticut το 1927. Ο ίδιος περιέγραφε το 

μουσικό περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας ως ανύπαρκτο.  

“Aπ’ όσο θυμάμαι , κανείς στην οικογένειά μου δεν μου τραγουδούσε ή δεν τραγουδούσε μαζί 

μου, ή δε με παρακίνησε να αποκρίνομαι στη μουσική ή δε με καθοδήγησε να ακούσω μουσική” 

(Gordon, 1991, σελ 6).  

Ένα γεγονός ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη του συνέβη στην ηλικία των εννέα 

ετών. Στα πλαίσια του μαθήματος στο ωδείο όπου φοιτούσε, του ζητήθηκε να τραγουδήσει μόνος 

το, όπως και από άλλους συμμαθητές του. Μετά την μουσική εκτέλεση, ο Gordon και οι άλλοι 

συμμαθητές του απέκτησαν το ψευδώνυμο του παράφωνου (“blackbird”, Gordon, 1991, σ.6)  , λόγω 

της  κακής τους ερμηνείας. Ο υπεύθυνος δάσκαλος μετά από αυτή τη στιγμή τους αρνούνταν 

οποιαδήποτε συμμετοχή σε φωνητικό μάθημα ή παράσταση (Gordon, 1991, σ.6-9·Stevenson, 

2002).    

Άν και ο Gordon δήλωνε ότι δεν βίωσε καμία οικογενειακή μουσική επιρροή στην παιδική του 

ηλικία, παραδεχόταν ότι παρακολούθησε μία συναυλία στη Metropolitan Opera House της Νέας 
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Υόρκης με τη μητέρα του, σε ηλικία 12 χρονών. Εκεί άκουσε πρώτη φορά κοντραμπάσο, από τον 

ήχο του οποίου εντυπωσιάστηκε (Gordon, 1991, σ.6-9·Stevenson, 2002).  

Μετά από το θάνατο της μητέρας του, ένα χρόνο αργότερα, ο πατέρας του τού αγόρασε ένα 

κοντραμπάσο, ώστε να μη χάσει ο γιός του το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Μετά από δώδεκα 

μαθήματα, ο δάσκαλος του κοντραμπάσου του συνέστησε έναν πιο προχωρημένο δάσκαλο στη Νέα 

Υόρκη. Ο νέος δάσκαλος ήταν ο Sid Weiss, μπασίστας σε πολλές καταξιωμένες ορχήστρες jazz 

προσανατολισμού, όπως αυτή του Benny Goodman και του Arti Shaw. Τα μαθήματα του Gordon με 

τον Weiss συνέχισαν κατά τη διάρκεια του λυκείου, και αποτέλεσαν πολύ σημαντική επιρροή. Ο 

ίδιος ισχυρίζεται πως μέσω αυτών των μαθημάτων “έμαθε να νιώθει τη μουσική”, κατανοώντας την 

σκέψη πίσω από τη μουσική, την σημειογραφία, την ακρόαση και ανταπόκριση στην αρμονία 

(Gordon, 1991, σ.6-9·Stevenson, 2002) 

2.1.2. Εκπαίδευση και καριέρα ως επαγγελματίας μουσικός 

Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο το 1945, ο Gordon  κατατάχτηκε στον αμερικάνικο 

στρατό. Έλαβε την βασική εκπαίδευση σε διάστημα 8 εβδομάδων. Οι ελλιπείς του ικανότητες 

συντέλεσαν στη μετάθεσή του στην 302η στρατιωτική μπάντα, όπου έμαθε μόνος του τούμπα. Η 

στρατιωτική του καριέρα ήταν πολύ σύντομη, πιθανότατα λόγω του τέλους του δεύτερου 

παγκοσμίου πολέμου. Αποστρατεύτηκε μετά από 18 μήνες υπηρεσίας (Gordon, 1991).  

Το 1947 εισήχθη στο Eastman School of Music, με ειδίκευση στο κοντραμπάσο, 

εκμεταλλευόμενος την χρηματική αποζημίωση που παρείχε στους βετεράνους του πολέμου το 

νομοσχέδιο “G.I Bill”. Καθώς τα χρήματα αυτά δεν μπόρεσαν να τον συντηρήσουν μέχρι το πέρας 

των  σπουδών του. Αναγκάστηκε να αναζητήσει εργασία στη Νέα Υόρκη. Σύντομα άρχισε την 

εργασία του στην jazz μπάντα του διάσημου ντράμμερ Gene Kruppa (Gordon, 1991).  

Ο Kruppa, παρότι καταξιωμένος  μουσικός με μεγάλη δισκογραφία και σημαντικές 

συνεργασίες στο ενεργητικό του, δεν ήταν εξοικειωμένος μουσική με τη σημειογραφία. Την 

έλλειψη του αυτή αντιστάθμιζε η ιδιαίτερα αναπτυγμένη ακοή του. Αυτός δίδαξε στον Gordon την 

σημασία της κίνησης στη μουσική. Σύμφωνα με τον Gordon, ο Kruppa έλεγε χαρακτηριστικά 

“όποιος δεν κινείται δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει τι κάνει στη μουσική...το να κουνάς τα 
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δάχτυλα των χεριών χωρίς να κουνάς τους μηρούς μαζί τους δεν παράγει κανένα ευχάριστο 

αποτέλεσμα” (Gordon, 1991, σελ. 4). Η συνεργασία του με τον Krupa δίδαξε τον Gordon 

περισσότερα σχετικά με το ρυθμό από οποιονδήποτε άλλο. Ο ίδιος μάλιστα είπε πως η συνεργασία 

του αυτή αποτέλεσε την βασική του επιρροή στην θεωρία ρυθμικής μάθησής που αργότερα 

διατύπωσε (Gordon, 1991). 

Ο Gordon αποφοίτησε από  το Eastman το 1952, και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην 

εκτέλεση κοντραμπάσου το 1953. Μετά την αποφοίτησή του, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε 

τα μαθήματα με τον κοντραμπασίστα της συμφωνικής του NBC, Phillip Skylar. Ο Skylar τον 

ενθάρρυνε να χρησιμοποιεί το τραγούδι και τον χορό στην εξάσκησή του, ώστε να κατανοήσει 

καλύτερα το ίδιο του ο όργανο και να αυξήσει την μουσικότητά του. Ο Skylar, σύμφωνα με τον 

Gordon, ήταν ο σημαντικότερος δάσκαλός του στο όργανο, και στην επιρροή αυτή απέδιδε ο 

Gordon την επιτυχία της παιδαγωγικής του μεθοδολογίας στη διδασκαλία της μουσικής (Gordon, 

1991). 

2.1.3. Ακαδημαϊκή πορεία 

 Μετά από παρότρυνση του Skylar, ο Gordon εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Ohio για δεύτερο 

μεταπτυχιακό τίτλο, με αντικείμενο πλέον την μουσική παιδαγωγική. Μετά την απόκτηση του 

δεύτερου μεταπτυχιακού του τίτλου, ο Gordon δίδαξε για μία σύντομη περίοδο σε δημόσιο σχολείο. 

Εισήχθη ως διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Iowa, όπου αργότερα ανέλαβε τη θέση 

καθηγητή. Κατά την διάρκεια της εργασίας του στο Πανεπιστήμιο της Iowa, ο Gordon ξεκίνησε να 

ασχολείται με την ψυχολογία. Κύριος τομέας ενδιαφερόντων του ήταν οι θεωρίες περί μουσικής 

δεκτικότητας, ακουστικότητας και εκμάθησης της μουσικής. Η μελέτη του αυτό το διάστημα του 

προσέφερε τα τελευταία ακαδημαϊκά εφόδια, στα οποία βασίστηκε η δική του εργασία (Gordon, 

1991). 

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 τον Carl E. Seashore 

στην έρευνα στη μουσική εκπαίδευση από το 1979 έως το 1997. (Valerio, 2009 ∙ Gordon, 2011). 
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2.2. Θεωρίες για την μουσική  μάθηση 

Aπό την εμφάνιση της έννοιας της μουσικής δεκτικότητας (αρχές δεκαετίας 1910) ως το 1950, 

η πλειοψηφία των ψυχολόγων ασπαζόταν το Μεντελιανό δόγμα6 όσον αφορά  την μουσική μάθηση. 

Τα πρώτα τεστ μέτρησης της μουσικής ευφυΐας είχαν ανάλογο προσανατολισμό. Κάποια από τα πιο 

διακεκριμένα τεστ που δομήθηκαν στην άποψη της έμφυτης μουσικής δεκτικότητας ήταν τα 

προαναφερθέντα “Measures of Musical Talent” του Seashore και το “Drake Musical Aptitude Test” 

του Drake. Δύο ακόμα αξιοσημείωτα τεστ ήταν τα “Kwalwasser – Dykema Music Test”  και “Test 

of Musical Talent” του Schoen (Gordon, 1958). 

2.2.1. Οι πρώτες έρευνες του Gordon για την μουσική μάθηση 

Η έρευνα του Gordon ξεκίνησε με τον επαναπροσδιορισμό του όρου της μουσικής 

δεκτικότητας. Η έρευνα του βασίστηκε στα συμπεράσματα των πρωτοπόρων του ελέγχου της 

μουσικής ευφυΐας, κυρίως των Carl E. Seashore, Herbert Wing και Raleigh Drake. Σημαντική 

διαφορά μεταξύ των προαναφερθέντων ερευνητών ήταν η άποψη περί της φύσεως της μουσικής 

δεκτικότητας: οι Seashore και Drake υποστήριζαν την “ατομιστική”  φύση της μουσικής 

δεκτικότητας  (βλ.υποκ.1.3.1 και 1.3.3.). Η αντίθετη άποψη, η θεωρία “Gestalt”, ήταν ευρύτερα 

διαδεδομένη μεταξύ των ερευνητών εκτός Αμερικής, όπως ο Wing (βλ.υποκ.1.3.2.). Η διαφορετικές 

αυτές προσεγγίσεις έκαναν δυσχερή την συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την 

μέτρηση της  μουσικής δεκτικότητας. Βελτίωση επήλθε με τον συνδυασμό και των δύο 

προσεγγίσεων από τους μελετητές της μουσικής μάθησης (Gordon, 2011). 

H πρώτη διατριβή του Gordon, όπου πραγματευόταν το ζήτημα των επιδράσεων της 

διδασκαλίας πάνω στην μουσική δεκτικότητα, είχε τίτλο “Μία μελέτη  για τον καθορισμό των 

επιδράσεων της εκπαίδευσης και της εξάσκησης στα τεστ Μουσικής Δεκτικότητας του Drake”..  

Αποτέλεσε έρευνα της επίδρασης που η εκπαίδευση και η εξάσκηση μπορούν να έχουν πάνω στα 

                                                             

6
  Το Μεντελιανό δόγμα, όσον αφορά την φύση της μουσικής ευφυΐας, βασιζόταν στην άποψη ότι η το εκ γενετής μουσικό ταλέντο 

ήταν ζήτημα τύχης, περισσότερο ένα “δώρο της φύσης” παρά μια κληρονομίσιμη ιδιότητα (Gordon, 1958). 
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αποτελέσματα του “Musical Memory Test του Drake”. Ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Iowa 

το 1958 (Gordon,1958). 

2.2.2. Τα πρώτα ερευνητικά ερωτήματα του Gordon 

Ο Gordon ξεκίνησε να αναπτύσσει τις δικές του ιδέες όσον αφορούσε την μουσική 

δεκτικότητα κατά το  διάστημα της εργασίας του στο Πανεπιστήμιο της Iowa. H θεωρίες του 

προσανατολίστηκαν στην απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων:  

• Είναι η μουσική δεκτικότητα προϊόν της  φύσης (γεννήσεως) ή της ανατροφής 

(περιβάλλοντος)?  

• Έχουν η εξάσκηση, η διδασκαλία και η εκπαίδευση επίδραση στην μουσική δεκτικότητα 

των ατόμων και/ή στα αποτελέσματα του τεστ?  

• Είναι η μουσική δεκτικότητα σχετική με την γενική ευφυΐα και βελτιώνεται με την 

ανάπτυξη της? 

• Ποια είναι η σχέση και/ή η διαφορά μεταξύ μουσικής δεκτικότητας και μουσικού 

αποτελέσματος? 

Όσον αφορά τη φύση έναντι της ανατροφής (1o ερώτημα), ο Gordon συμπέρανε ότι η μουσική 

δεκτικότητα είναι ένας συνδυασμός τόσο των έμφυτων δυνατοτήτων και επίδρασης του 

περιβάλλοντος στο οποίο ανατρέφεται ένα παιδί (Walters, 1991). O Gordon υποστηρίζει ότι όλοι 

γεννιούνται με ένα προκαθορισμένο επίπεδο δυνατότητας μουσικής δεκτικότητας (Cutietta, 1991). 

Για την πλήρη υλοποίηση αυτής της δυνατότητας, το άτομο πρέπει να εκτεθεί σε ένα μουσικό 

περιβάλλον και σε εκπαίδευση από την σύλληψή του έως και την ηλικία των εννέα ετών. Αν το 

άτομο ανατραφεί σε ένα πλούσιο μουσικά περιβάλλον, τότε το να αξιοποιήσει τις μουσικές του 
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δυνατότητες θα είναι εύκολο. Εάν ανατραφεί σε εχθρικό ή αδιάφορο προς τη μουσική περιβάλλον, 

η μουσική δεκτικότητα του θα μειωθεί οριστικά7 (Gordon, 1999).  

Η υπόθεση του Gordon ήταν ότι οι εξεταζόμενοι, μετά από εκπαίδευση μπορούσαν να 

βελτιώσουν τα σκορ τους σημαντικά (2ο ερώτημα). Οι εξεταζόμενοι που αρχικά πέτυχαν υψηλά 

σκορ, (που υποθετικά διέθεταν υψηλή μουσική δεκτικότητα), δε θα διατηρούσαν προβάδισμα σε 

σχέση με τους μαθητές που είχαν αρχικά επιτύχει χαμηλά σκορ (που υποθετικά διέθεταν χαμηλή 

μουσική δεκτικότητα). Τα συμπεράσματα οδήγησαν στην απόδειξη μόνο της μισής υπόθεσης. Ο 

Gordon  ανακάλυψε ότι οι μαθητές βελτίωναν τα σκορ τους την μελωδική απομνημόνευση. Δεν 

συνέβαινε, όμως, το ίδιο με τα αποτελέσματα του ρυθμικού τεστ . Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα 

ότι το τεστ του Drake δεν μπορούσε να θεωρηθεί ακριβές όσον αφορά τη μουσική δεκτικότητα, 

καθώς τα αποτελέσματα του αφορούσαν κυρίως μουσικά επιτεύγματα8 (Gordon, 1958).  

Η σχέση ανάμεσα στη μουσική δεκτικότητα και την γενική ευφυΐα (3ο ερώτημα) ήταν ένα 

κρίσιμο σημείο διαφωνίας μεταξύ ερευνητών της μουσικής μάθησης. Προγενέστεροι θεωρητικοί 

του Gordon, με κυριότερο τον Wing, υποστήριξαν ότι τα δύο αυτά είναι συμβιωτικά (θεωρία 

Gestalt). Σύμφωνα με αυτούς, η γενική ευφυΐα αντικατόπτριζε υψηλή μουσική δεκτικότητα, και το 

αντίστροφο (Gordon, 1988). O Gordon, αντίθετα, υποστηρίζει ότι  “...η μουσική δεκτικότητα και η 

ακαδημαϊκή ευφυΐα δεν έχουν σχεδόν τίποτα κοινό μεταξύ τους” (Gordon, 1988, σ. 16). Η μουσική 

δεκτικότητα είναι ισότιμα διαμοιρασμένη σε όλο τον πληθυσμό, όπως και η ευφυΐα. Λόγω της 

ατομιστικής της φύσης, όμως, είναι πιθανό κάποιο άτομο με χαμηλή γενική ευφυΐα να έχει υψηλή 

μουσική δεκτικότητα και το αντίθετο.  

                                                             

7
  Ο Gordon παρομοίαζε την άρνηση μουσικής εκπαίδευσης σε παιδιά με υψηλή μουσική δεκτικότητα, καθώς και την επιβολή 

μουσικής εκπαίδευσης σε παιδιά με χαμηλή μουσική δεκτικότητα με “μορφές δριμύτατης μουσικής παιδικής κακοποίησης” (Gordon, 

1988, σ.14) 

 

8
  Ο Gordon υποστήριζε ότι ένα ακριβές τεστ για την μέτρηση μουσικής δεκτικότητας, στο οποίο η εκπαίδευση και εξάσκηση δεν 

θα επιδρούν, είναι σχεδόν αδύνατο (Gordon, 1988) 
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 Όσον αφορά τη μουσική δεκτικότητα έναντι του μουσικού επιτεύγματος (4ο ερώτημα), ο 

Gordon πιστεύει πως η δεκτικότητα είναι παρούσα σε όλους τους ανθρώπους  ανεξάρτητα από την 

προηγούμενη εμπειρία. Το επίπεδο του μουσικού επιτεύγματος, ωστόσο, είναι απόλυτα 

συσχετισμένο με την σταθεροποιημένη μουσική δεκτικότητα (Gordon, 1988). Ένα άτομο μπορεί να 

εκτελέσει μουσική μόνο έως το επίπεδο που η προσωπική του δεκτικότητα το επιτρέπει 9 . 

 Οποιαδήποτε προσπάθεια να επιτύχει πέραν του επιπέδου του είναι άσκοπη. Έτσι, αν το 

επίπεδο της μουσικής δεκτικότητας μετρηθεί σε μικρή ηλικία, οι μαθητές με υψηλούς δείκτες θα 

μπορούν να λάβουν την ανάλογη μουσική εκπαίδευση. Αντίθετα, μαθητές με χαμηλά σκορ, αν και 

δε θα έπρεπε να τους αρνείται ποτέ η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες, θα πάψουν να 

δέχονται άσκοπη πίεση(Gordon, 1988). Για αυτόν ακριβώς το λόγο ο Gordon ανέπτυξε μια σειρά 

από τεστ μουσικής δεκτικότητας εφαρμόσιμα σε μαθητές όλων των ηλικιών. “Ο Gordon επιμένει 

ότι η γνώση του επιπέδου της μουσικής δεκτικότητας αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την 

δόμηση της μουσικής διδασκαλίας” (Colwell & Abrahams, 1991,σ.19).  

 

2.3. Τα Τεστ Μέτρησης Σταθεροποιημένης και Αναπτυσσόμενης Μουσικής 

Δεκτικότητας 

Σύμφωνα με τον Gordon, η μουσική δεκτικότητα είναι έμφυτη. Ωστόσο, η μουσική 

δεκτικότητα είναι μεταβλητή ανάμεσα στη γέννηση και την ηλικία των εννέα ετών. Στο διάστημα 

αυτό, η μουσική δεκτικότητα ενός παιδιού είναι “αναπτυσσόμενη”  (“developmental musical 

aptitude”,  Gordon, 1988,  σ.33). Μετά την  ηλικία των εννέα ετών, η μουσική δεκτικότητα δεν 

επιδέχεται μεταβολές και ονομάζεται “σταθεροποιημένη” (“stabilised musical aptitude”, Gordon 

1988, σ.33). Ένα άτομο μπορεί να επιτύχει μουσικά μόνο στο επίπεδο το οποίο η σταθεροποιημένη 

μουσική τους δεκτικότητα το επιτρέπει( Walters, 1991). 

                                                             

9
  Νευρολογική μελέτη επιβεβαίωσε την θεωρία του Gordon. Η συγκέντρωση της μυελίνης (λιπώδης ιστός) στα εγκεφαλικά 

νευρικά κύτταρα (διαδικασία που ονομάζεται μυελίνωση) λαμβάνει χώρα στα πρώτα εννιά χρόνια της ζωής ενός ατόμου. Η 

φυσιολογική αυτή διαδικασία αφορά την ανάπτυξη της γενικότερης ευφυΐας, καθώς και της μουσικής δεκτικότητας (Walters, 1991). 
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Oι προσπάθειες του Gordon να συλλέξει ακριβή και επαληθεύσιμα δεδομένα των τεστ έχουν 

υπάρξει πετυχημένες. Οι θεωρίες και μέθοδοι του έχουν προάγει σημαντικά την γνώση σχετικά με 

την μουσική μάθηση.  Τα τεστ που εισήγαγε για την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας αποτελούν 

τα πιο αξιόπιστα ερευνητικά εργαλεία μέτρησης μουσικής δεκτικότητας παγκοσμίως. Σύμφωνα με 

τον ερευνητή Robert Hohn “Τα άρθρα και τα γραπτά του Gordon που περιγράφουν την ανάπτυξη 

των εργαλείων του αξιολόγησης έχουν θέσει το πρότυπο για τον καθορισμό των ψυχομετρικών 

ιδιοτήτων των καλών τεστ-αξιολογήσεων” (Gordon, 1991, σελ.10). 

2.3.1. Τεστ σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας 

Όσον αφορά τα τεστ μουσικής δεκτικότητας του Gordon, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

αυτά που μετρούν την αναπτυσσόμενη μουσική δεκτικότητα και αυτά που μετρούν την 

σταθεροποιημένη μουσική δεκτικότητα.  

Ο Gordon δημιούργησε πρωτίστως το “Music Aptitude Profile” (MAP) το 1965. Το MAP 

αποτελούνταν από 250 ερωτήσεις, οι οποίες διαιρούνταν σε τρεις βασικές υποκατηγορίες (Τονική 

Εικόνα, Ρυθμική Εικόνα και Μουσική Ευαισθησία). Το τεστ αυτό αφορούσε μαθητές από 5η έως 

12η τάξη (σύμφωνα με το Αμερικανικό Εκπαιδευτικό σύστημα) (Gordon, 1988). Σύμφωνα με τη 

θεωρία του, σε αυτές τις ηλικίες η μουσική δεκτικότητα των υποκειμένων είναι σταθεροποιημένη. 

Το “Advance Measures of Music Audiation” (AMMA), δημοσιευμένο το 1989, προοριζόταν για τη 

μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας πανεπιστημιακών φοιτητών μουσικής. Αυτά τα δύο τεστ είναι 

τα μοναδικά τεστ του Gordon που μετρούν την σταθεροποιημένη μουσική δεκτικότητα. 

• Music Aptitude Profile (MAP) 

Το MAP υποβλήθηκε στην πρώτη του δοκιμαστική λειτουργία το 1967 σε 5 διαφορετικά 

σχολικά συστήματα στις Μεσοδυτικές πολιτείες. Στόχος ήταν να αποδειχθεί πως οι εξεταζόμενοι με 

υψηλά σκορ στο ΜΑΡ θα είχαν υψηλότερο επίπεδο μουσικής ικανότητας μετά από τρία χρόνια 

οργανικής μουσικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους Abrahams και Colwell (1991), ο Gordon 

ευφυώς διάλεξε την οργανική μουσική ως εργαλείο αξιολόγησης. Η γενική επιλογή μαθητών της 

5ης τάξης, αντί της εστίασης σε μαθητές που ήδη ασχολούνταν ή ενδιαφέρονταν για τη μουσική, 

ήταν επίσης ορθή. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που έχασαν το ενδιαφέρον τους για την οργανική 

διδασκαλία αρχικά είχαν πετύχει σκορ κάτω του μέσου σκορ όλων των μαθητών, με μέσο όρο 

42.5% περίπου. Οι μαθητές που συνέχισαν τη μουσική αρχικά είχαν επιτύχει τα υψηλότερα σκορ 

γενικά. Η αξιολόγηση από τους δασκάλους μουσικής (εκτός του τεστ) συνέπιπτε αρχικά με τα 

αποτελέσματα του ΜΑΡ σε ποσοστό μονάχα 30-35%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αυξανόταν κατά 

την εξέλιξη της μελέτης (Abrahams & Colwell, 1991). 

Ο Gordon επίσης διαχειρίστηκε το τεστ σε πολιτισμικά μειονεκτούντες μαθητές της 6ης και 

της 7ης τάξης το 1968 (N=132). Τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας συγκρίθηκαν με αυτά μαθητών 

από πολιτισμικά ετερογενές περιβάλλον. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων: 

οι 20 από τους 60 μαθητές της πολιτισμικά μειονεκτούσας ομάδας είχαν σκορ άνω του 55%, ενώ 24 

από τους 72 μαθητές στο πολιτισμικά ετερογενές περιβάλλον είχαν όμοια αποτελέσματα (Gordon, 

1971). Η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε την σχετική ακρίβεια των μετρήσεων του τεστ, ανεξαρτήτως 

πολιτισμικού περιβάλλοντος των υποκειμένων. Σε μία συνέντευξη με την Mary Ellen Pinzino 

(1988), ο Gordon δηλώνει ότι το ΜΑΡ μπορεί να θεωρηθεί το πλέον κατανοητό και ακριβές τεστ 

μέτρησης της σταθεροποιημένης μουσικής δεκτικότητας για μαθητές προ-πανεπιστημιακής 

ηλικίας. 

•  Advanced Measures of Music Audiation (ΑΜΜΑ) 

Η θετική απήχηση από την  ακαδημαϊκή κοινότητα και τα σχετικά ακριβή αποτελέσματα των 

υπόλοιπων τεστ οδήγησαν τον Gordon στην σύσταση ενός τεστ μέτρησης μουσικής δεκτικότητας 

για ενήλικες. Το Advanced  Measures of Music Audiation (ΑΜΜΑ) δοκιμάστηκε σε πενήντα 

τέσσερα σχολές ανώτατης εκπαίδευσης των ΗΠΑ και του Καναδά, σε 5.336 φοιτητές. 

Δημοσιεύθηκε το 1989 (Gordon, 1990, 2011). 

Το ΑΜΜΑ αποτελείται από τριάντα ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση αποτελείται από δύο  μικρής 

διάρκειας μουσικές φράσεις. Και οι δύο φράσεις συνίστανται από τον ίδιο αριθμό φθόγγων. Οι 

ερωτήσεις του τεστ είναι αυθεντικές και πρωτότυπες, δεν έχουν δηλαδή αναφορά στο υπάρχον 
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ρεπερτόριο10. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν στο αν οι δύο φράσεις ακούγονται ίδιες ή 

διαφορετικές.  Αν ακούγονται διαφορετικές τότε πρέπει να σημειώσει αν η διαφορά που ακούει 

είναι τονική ή ρυθμική. Δεν υπάρχουν τονικές και ρυθμικές διαφορές στην ίδια ερώτηση. Το  

χρονικό  περιθώριο ανάμεσα στην ακρόαση της πρώτης και της δεύτερης φράσης είναι το ελάχιστο 

δυνατό. Το στοιχείο αυτό αποκλείει την μουσική μνήμη από την εξέταση. Παρέχει, επίσης, την 

δυνατότητα ατομικής και ομαδικής εξέτασης (Gordon, 1989, 1990, 1999, 2007 ∙ Stamou, Schmidt & 

Humphreys, 2007).  

Κατά την βαθμολόγηση του τεστ προκύπτουν δυο σκορ, το Τονικό και το Ρυθμικό. Αυτό δίνει 

την δυνατότητα της  ταυτόχρονης αξιολόγησης της τονικής και της ρυθμικής δεκτικότητας των 

εξεταζόμενων. Ισχύει αρνητική βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις. Το ανώτατο συνολικό 

σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 80 μονάδες. Εκ των  30 ερωτήσεων, οι δέκα έχουν τονική 

διαφορά, οι δέκα ρυθμική, και δέκα είναι ίδιες (Gordon, 1990, 1999, 2011)                                                                

Το ΑΜΜΑ εφαρμόστηκε και σε μικρότερης ηλικίας εξεταζόμενους. Για ανήλικους 

εξεταζόμενους προβλέπεται διαφορετική βαθμολόγηση, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι 

αξιόπιστα. Διαφορετική βαθμολόγηση προβλέπεται μεταξύ των ενηλίκων που διαθέτουν μουσική 

εμπειρία και αυτών που δεν  διαθέτουν. Το ΑΜΜΑ είναι εκλεκτικό από την άποψη των διπλών 

χαρακτηριστικών μεταβαλλόμενης και σταθερής μουσικής δεκτικότητας.  (Gordon, 2011)   

2.3.2.  Τεστ αναπτυσσόμενης μουσικής δεκτικότητας 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Gordon στράφηκε κυρίως στην μέτρηση της αναπτυσσόμενης 

μουσικής δεκτικότητας. Τα τεστ μέτρησης που παρουσίασε είναι τα εξής: 

• “Primary Measures of Music Audiation” (PMMA), το οποίο εισήχθη το 1979. 

• “Intermediate Measures of Music Audiation” (IMMA) το οποίο εισήχθη το 1981 

καθιερωμένα για παιδιά, ηλικιών από νηπιαγωγείο εως και την 6η τάξη  

                                                             

10
  Αυτό επιτρέπει ακριβέστερη μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας καθώς το σκορ δεν εξαρτάται από τις γνώσεις και την 

εμπειρία των εξεταζόμενων. Επιτρέπει επίσης την εφαρμογή του σε εξεταζόμενους που δεν ασχολούνται με την μουσική. 
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• “Audie”, το οποίο εισήχθη το οποίο εισήχθη το 1989.  

• Primary Measures of Music Audiation (PMΜA) 

Το ΡΜΜΑ παρουσιάστηκε το 1979. Αντικείμενο των μετρήσεων του ήταν η αναπτυσσόμενη 

μουσική δεκτικότητα, και οι ηλικίες αναφοράς ήταν από 5 έως 8 έτη (παιδικός σταθμός έως τρίτη 

τάξη). Το τεστ είναι σχεδιασμένο να μετρά την τονική και τη ρυθμική δεκτικότητα. Αποτελούνταν 

από σύντομες πρωτότυπες μελωδικές και ρυθμικές φράσεις που αναπαράγονται δύο φορές. Οι 

εξεταζόμενοι καλούνταν να αποφασίσουν αν η φράση είναι ίδια ή διαφορετική, κυκλώνοντας την 

ανάλογη εικόνα στο απαντητικό δελτίο. Μετά από την εφαρμογή του ΡΜΜΑ, εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του ήταν πιο αξιόπιστα εν συγκρίσει με αυτά του ΜΑΡ όσον 

αφορά τα πιθανά μουσικά επιτεύγματα των εξεταζόμενων. Ακολούθως, διατυπώθηκε η υπόθεση 

πως ο έλεγχος της αναπτυσσόμενης μουσικής δεκτικότητας ήταν πιο ακριβής στον προσδιορισμό 

της πιθανής μουσικής επιτυχίας σε σχέση με αυτόν της σταθεροποιημένης (Gordon, 1988).  

• Intermediate Measures of Music Audiation (IMMA) 

Στο διάστημα των τριών ετών που ακολούθησαν την εισαγωγή του ΡΜΜΑ, διαπιστώθηκε ότι 

δεν ήταν απόλυτα αξιόπιστο. Μαθητές που είχαν λάβει μουσική καθοδήγηση σύμφωνα με τις αρχές 

της Θεωρίας Μουσικής Μάθησης σε διάστημα ενός χρόνου από την  πρώτη εφαρμογή του έδιναν 

διαφορετικά αποτελέσματα. Περισσότερο από το 50% των μαθητών που έλαβαν μουσική 

καθοδήγηση είχαν βαθμολογία άνω του 80% και στις 3 υποκατηγορίες του τεστ. Αυτό συνεπαγόταν 

ότι η μουσική εκπαίδευση επιδρούσε στα αποτελέσματα του τεστ, ακυρώνοντας το (Gordon, 1988). 

Το 1982 δημιουργήθηκε το IMMΑ. Το ΙΜΜΑ αποτέλεσε εργαλείο μέτρησης των επιπέδων 

της αναπτυσσόμενης μουσικής δεκτικότητας στους ήδη προέχοντες μαθητές στο ΡΜΜΑ. Ήταν 

παρόμοια δομημένο με το ΡΜΜΑ, με μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας. Μόνο μαθητές με σκορ άνω 

του 80% στο ΡΜΜΑ, ή μαθητές της τρίτης έως έκτης τάξης, μπορούν να λαμβάνουν μέρος. Η 

μεγαλύτερη δυσκολία των ερωτήσεων καθιστούσε τα αποτελέσματα του ΙΜΜΑ ασφαλέστερα ως 

προς την επίδραση της μουσικής διδασκαλίας (Gordon, 1988). 
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• Audie  

Ο Gordon, μετά από διετή διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπίστωσε ότι ο τρόπος 

με τον οποίο αντιλαμβάνονται διαφορετικά την τονική και ρυθμική διάσταση της μουσικής από ότι 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Παρότι η αντίληψη τους επιτρέπει τον διαχωρισμό τους, δεν μπορούν 

να εστιάσουν ταυτόχρονα σε τονικά και σε ρυθμικά στοιχεία (Gordon, 2011). Για την μέτρηση της 

μουσικής δεκτικότητας στην προσχολική ηλικία απαιτούνταν ένα διαφορετικό τεστ. Το 1989 

εισήχθη το “Audie: A Game for Understanding and Analyzing Your Child’s Music Potential”. Το 

Audie ήταν ένα τεστ μουσικής δεκτικότητας για παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων χρονών 

(Gordon, 1990). 

Το “Audie”, δημοσιευμένο το 1989, αφορά την αναπτυσσόμενη μουσική δεκτικότητα των 

τρίχρονων και τετράχρονων παιδιών. Αποτελεί συνδυασμό δύο μουσικών παιχνιδιών (τονικού και 

ρυθμικού), τα οποία ενθαρρύνουν την εσωτερική ακρόαση. Το παιχνίδι εξηγείται από τον 

χαρακτήρα “Audie” στην αρχή της ηχογράφησης. Ο “Audie” μιλά και τραγουδάει μικρά τραγούδια, 

συμπεριλαμβανομένου και ενός ειδικού μικρού “ειδικού” τραγουδιού. Τα παιδιά καλούνται να 

απαντήσουν “ναι” όταν ο “Audie” τραγουδά το “ειδικό” τραγούδι του, και “όχι” όταν ακούνε μια 

παραλλαγμένη έκδοση. Σκοπός του παιχνιδιού δεν είναι να μετρήσει ποσοστιαία την μουσική 

δεκτικότητα των παιδιών αυτής της ηλικίας, αλλά να παρέχει σε δασκάλους και γονείς πληροφορίες 

για ατομικές μουσικές ανάγκες των παιδιών καθώς αυτά μεγαλώνουν (Gordon, 1990). 

• Άλλα τεστ 

Άλλα τεστ που εισηγήθηκε ο Gordon είναι τα “Instrument Timbre Preference Test”, “The Iowa 

Tests of Music Literacy” και “Harmonic and Rhythm Readiness Record”. Τα τεστ αυτά δεν 

αφορούν την άμεσα την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας, αλλά με την εκτίμηση των 

γενικότερων επιπέδων της τρέχουσας μουσικής ικανότητας και επιτευγμάτων.  

Το “Instrument Timbre Preference Test” (ITPT), δημοσιευμένο το 1986, είναι σχεδιασμένο να 

ενθαρρύνει και να διευκολύνει τα παιδιά και τους γονείς αυτών στη διαδικασία επιλογής οργάνου, 

και αποτρέπει την επιλογή ενός οργάνου το οποίο τα δυσαρεστεί ακουστικά. Ο Gordon βρήκε μετά 

από τη μελέτη ενός χρόνου, ότι οι μαθητές που μάθαιναν ένα όργανο το οποίο έβρισκαν ακουστικά 
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ευχάριστο σύμφωνα με το σκορ τους στο τεστ ITPT , πετύχαιναν μεγαλύτερους βαθμούς στον 

τομέα της τονικής ποιότητας της εκτέλεσης για αξιολόγηση στο τέλος της σχολικής  χρονιάς 

(Abrahams & Colwell, 1991). 

Το σύνολο τεστ “Iowa Tests of Music Literacy”, δημοσιευμένο το 1991, είναι, σύμφωνα με τον 

Κατάλογο Μουσικής Εκπαίδευσης GIA  “Το μόνο τυποποιημένο τεστ μουσικού επιτεύγματος 

δημοσιευμένο στις Η.Π.Α”(GIA Music Education Catalog, 1999, σελ.43). Αξιολογεί την μουσική 

ανάγνωση, γραφή και τις ακουστικές ικανότητες μαθητών από την 4η έως τη 12η τάξη. Διαιρείται 

σε δυο βασικές κατηγορίες, αυτές που εστιάζουν σε τονικές έννοιες και ρυθμικές έννοιες (Gordon, 

1999). 

Τα τελευταία τεστ του Gordon , “The Harmonic Improvisation Readiness Record” και 

“Rhythm Improvisation Readiness Record”, δημοσιευμένα το 1999, είναι σχεδιασμένα για να 

προσδιορίζουν την μουσική ετοιμότητα ενός μαθητή (αρμονική και ρυθμική) για αυτοσχεδιασμό. 

Σκοπός τους είναι να συμβάλλουν στο σχεδιασμό εξατομικευμένης διδασκαλίας, βασισμένη στις 

ατομικές ανάγκες και δυνατότητες του κάθε μαθητή(GIA Music Education Catalog, 1999). 
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3.  ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την μέτρηση της μουσικής δεκτικότητας σε ένα δείγμα  80 

προπτυχιακών φοιτητών μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εξετάστηκαν φοιτητές διαφόρων ειδικεύσεων και ακαδημαϊκών ετών. 

Οι μετρήσεις αφορούν την τονική και ρυθμική μουσική δεκτικότητα, και το συνολικό μέγεθός της, 

το οποίο προκύπτει από τις δύο αυτές παραμέτρους. Για την μέτρησή της χρησιμοποιήθηκε το τεστ 

του Edwin Gordon Advanced Measures of Music Audiation όπως σταθμίστηκε στην Ελλάδα με το 

όνομα «Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας» από την  Στάμου (2007) (βλέπε και 

υποκεφάλαιο 2.3.1.β).  

3.1. Διαδικασία διεξαγωγής του τεστ 

Η ερευνήτρια προμηθεύτηκε το ερευνητικό πακέτο του σταθμισμένου για την Ελλάδα 

Advanced Measures of Music Audiation (“Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας”,, 

2007) από τις εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει: 

• το Εγχειρίδιο του τεστ (απόδοση στα ελληνικά: Λήδα Στάμου)  

• την περίληψη του τεστ  

• οδηγίες προς τους μαθητές 

• πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής, βαθμολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 

του τεστ.  

• φύλλα απαντήσεων 

• σύνολο 4 διαφανειών (μάσκες) βαθμολόγησης  

• cd ηχητικού υλικού (απόδοση στα ελληνικά: Λήδα Στάμου) 

• Ερευνητική Μονογραφία των Στάμου, Schmidt και Humphreys (2007) όπου περιγράφεται 

αναλυτικά η έρευνα που εκπονήθηκε για την στάθμιση του Advanced Measures of Music Audiation 

στην Ελλάδα. 
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Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με τους διδάσκοντες των μαθημάτων μουσικής θεωρίας και 

άσκησης ακοής11, και καθορίστηκαν οι ημερομηνίες και ώρες που ήταν δυνατόν να παραχωρηθούν 

για την διεξαγωγή του τεστ.  Τα τεστ πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες, πριν τα υπόλοιπα 

μαθήματα (όπως ορίζεται στις οδηγίες του τεστ), ώστε οι φοιτητές να είναι ξεκούραστοι και τα 

αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή και αξιόπιστα. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 

τεστ ήταν οι εξής: 

• στους φοιτητές του μαθήματος“Θεωρία και Πρακτική της Τονικής Μουσικής” η πρώτη 

μέτρηση έγινε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, και η επαναληπτική την Παρασκευή 16 

Οκτωβρίου 2015 (ακριβώς μια εβδομάδα μετά). 

• Στους φοιτητές του Α' τμήματος του μαθήματος “Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή 

IV” η πρώτη μέτρηση έγινε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, και η επαναληπτική την Πέμπτη 25 

Φεβρουαρίου 2016 (ακριβώς μια εβδομάδα μετά). 

• Στους φοιτητές του Β' τμήματος του μαθήματος “Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή 

IV” η πρώτη μέτρηση έγινε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, και η επαναληπτική την Πέμπτη 

26 Φεβρουαρίου 2016 (ακριβώς μια εβδομάδα μετά). 

Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τεστ ήταν η εξής:  

• Η ερευνήτρια εξοικειώθηκε με το υλικό και την βαθμολόγηση του τεστ. 

• Η ερευνήτρια προμηθεύτηκε τον απαραίτητο αριθμό φωτοαντιγράφων των δελτίων 

απάντησης, καθώς και γραφική ύλη για την περίπτωση που οι εξεταζόμενοι δεν διέθεταν. 

• Την ημέρα διεξαγωγής κάθε τεστ, δοκιμάστηκε ο τεχνικός εξοπλισμό (cd και cd player) 

πριν την έναρξη του τεστ στο χώρο διεξαγωγής του. Ελέγχθηκε η στάθμη της έντασης, ώστε τα 

αποσπάσματα και οι οδηγίες να ακούγονται επαρκώς και ομοιογενώς σε όλη την αίθουσα. 

                                                             

11
  Οι διαλέξεις του μαθήματος “Άσκηση Ακοής-Σολφέζ-Ρυθμική Αγωγή IV” γίνονται δύο φορές την εβδομάδα σε δύο διαφορετικά 

τμήματα. Το τεστ εφαρμόστηκε και στα δύο. 
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• Με την άφιξη των σπουδαστών, έγινε ενημέρωση για το ερευνητικό πλαίσιο και τους 

στόχους του τεστ που επρόκειτο να ακολουθήσει, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεργασία τους. 

Επισημάνθηκε ρητά ότι τα αποτελέσματα του τεστ δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στους βαθμούς και 

την εξέταση του μαθήματος. 

• Διανεμήθηκαν τα φωτοαντίγραφα των απαντητικών δελτίων 

• Εξηγήθηκε ο τρόπος διεξαγωγής του τεστ και καταγραφής των απαντήσεων. 

Διαλευκάνθηκαν οποιεσδήποτε απορίες. Επισημάνθηκε ότι από την έναρξη μέχρι την λήξη της 

εξέτασης απαγορεύονταν διακοπές, και ότι η ακρόαση θα γινόταν μόνο μία φορά. 

• Αναπαραγωγή του ηχογραφημένου τεστ και συμπλήρωση των απαντήσεων από τους 

εξεταζόμενους. 

• Συγκέντρωση των απαντητικών δελτίων. 

• Βαθμολόγηση και αξιολόγηση. 

 Μετά τον έλεγχο και την βαθμολόγηση όλων των τεστ, εξήχθησαν τα σκορ του συνόλου των 

εξεταζόμενων. Εξήχθησαν οι πρωτογενείς βαθμολογίες, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε 

κλίμακα του εκατοστημορίου, με βάση τις νόρμες που προέκυψαν για την Ελλάδα κατά την 

στάθμιση του τεστ στον ελληνικό πληθυσμό (Στάμου, 2007). Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στο 

επόμενο κεφάλαιο, με την μορφή πινάκων και γραφικών παραστάσεων. 

3.2. Βαθμολόγηση 

Ένας από τους απλούστερους τύπους βαθμολόγησης  είναι η απλή καταμέτρηση των 

ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί σωστά. Από μια τέτοια βαθμολόγηση προκύπτει η πρωτογενής 

βαθμολογία. Ένα μειονέκτημα της πρωτογενούς βαθμολογίας είναι ότι είναι δύσκολο να 

ερμηνευτεί, διότι δεν έχει κάποιο τυποποιημένο νόημα (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007). Το 

νόημα μιας πρωτογενούς βαθμολογίας αλλάζει ανάλογα με την έκταση και τη δυσκολία ενός 

δεδομένου τεστ. Ως εκ τούτου, οι πρωτογενείς βαθμολογίες συνήθως μετατρέπονται σε 

τυποποιημένες βαθμολογίες προκειμένου να συγκριθούν οι κατατάξεις ενός μαθητή σε διαφορετικά 

τεστ. Πριν μετατραπούν σε τάξεις εκατοστημορίου, οι πρωτογενείς βαθμολογίες από το Advanced 
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Measures of Music Audiation προσαρμόζονται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η φύση των 

λανθασμένων απαντήσεων που έχει δώσει ένας μαθητής. Στη συνέχεια, οι προσαρμοσμένες 

πρωτογενείς βαθμολογίες μετατρέπονται σε τάξεις εκατοστημορίου, τον πιο ευρέως διαδεδομένο 

τύπο τυποποιημένων βαθμολογιών.  

 Στο πρωτότυπο τεστ ΑΜΜΑ παρέχεται η δυνατότητα μηχανικής βαθμολόγησης των τεστ, το 

οποίο επιτρέπει την διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού τεστ, και την ταχύτητερη βαθμολόγησή τους 

(Gordon, 2007). Στην ελληνική έκδοση του ΑΜΜΑ δεν παρέχεται ακόμα αυτή η δυνατότητα, 

περιλαμβάνονται όμως τα εργαλεία και οι απαραίτητες οδηγίες για την χειροκίνητη βαθμολόγηση 

των τεστ  (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2007) . 

Η πρωτογενής βαθμολόγηση του ΑΜΜΑ είναι τριπλή: α) η βαθμολόγηση της τονικής 

δεκτικότητας β) η βαθμολόγηση της ρυθμικής δεκτικότητας και γ) η βαθμολόγηση της συνολικής 

δεκτικότητας. Για τις βαθμολογήσεις α και β παρέχονται 4 μάσκες12, δύο για την καθεμία. Η μάσκα 

Τ1 αποδίδει τις ορθές τονικές απαντήσεις, ενώ η μάσκα Τ2 τις λανθασμένες. Αντίστοιχα, η μάσκα 

Ρ1 αποδίδει τις ορθές και η Ρ2 τις λανθασμένες ρυθμικές απαντήσεις. Η πρωτογενής βαθμολόγηση 

των δύο αυτών παραμέτρων γίνεται ως εξής: 

«(αριθμός σωστών απαντήσεων) +20 - (αριθμός λανθασμένων απαντήσεων)» (Gordon, 2007, 

σελ. 37).  

 Κατ' αυτόν τρόπο, προκύπτουν δύο σκορ, τα οποία αποδίδουν το Τονικό και το Ρυθμικό σκορ. 

Η Συνολική βαθμολογία προκύπτει με το άθροισμα της Τονικής και Ρυθμικής βαθμολογίας. Η 

μετατροπή των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς βαθμολόγησης στην κλίμακα του 

εκατοστημορίου γίνεται με βάση τις τυποποιημένες νόρμες, που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο 

                                                             

12
   Οι μάσκες είναι διαφάνειες, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε απαντητικό δελτίο κατά την βαθμολόγηση. Κάθε 

μάσκα έχει μελανά σημεία, τα οποία σηματοδοτούν τις ορθές ή λανθασμένες απαντήσεις για τις ερωτήσεις Τονικού και 

Ρυθμικού χαρακτήρα. 
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του ΑΜΜΑ (Gordon, 2007). Κατόπιν της στάθμισης του τεστ στην Ελλάδα (Στάμου, 2007), η 

μετατροπή αυτή για τις  έρευνες που εκπονούνται στον ελληνικό πληθυσμό, θα έπρεπε να γίνεται με 

βάση τις νόρμες που περιλαμβάνονται στην ερευνητική μονογραφία της στάθμισης (Στάμου,  

Schmidt, & Humphreys, 2007). 
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4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1. Ευρήματα 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται τα σκορ των υποβληθέντων σε εξέταση φοιτητών. Η 

παράθεση τους γίνεται με την μορφή γραφημάτων, τα οποία επεξηγούνται. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 

γίνεται εφικτή η σύγκριση των εξής αποτελεσμάτων14: 

α) των σκορ (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας) του κάθε εξεταζόμενου σε κάθε 

συνεδρία. 

β) των σκορ των δύο συνεδριών (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας) κάθε 

εξεταζόμενου σε σύγκριση. 

γ) του μέσου όρου (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας)  των δύο συνεδριών κάθε 

εξεταζόμενου 

δ) των σκορ (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας) του συνόλου των εξεταζόμενων 

σε κάθε συνεδρία 

ε) των σκορ των δύο συνεδριών (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας) στο σύνολο 

των εξεταζόμενων σε σύγκριση. 

στ) του μέσου όρου (ρυθμικής, τονικής και συνολικής δεκτικότητας)  των δύο συνεδριών στο 

σύνολο  των εξεταζόμενων. 

  

                                                             

14
  Από τις οδηγίες του τεστ ορίζεται ότι η εξέταση είναι επώνυμη. Οι εν λόγω μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης επώνυμα. 

Ωστόσο, η παράθεση των αποτελεσμάτων στην παρούσα εργασία γίνεται ανώνυμα (σε κάθε εξεταζόμενο αντιστοιχήθηκε ένας αύξων 

αριθμός), ώστε να αποφευχθεί η έκθεση προσωπικών στοιχείων των εξετασθέντων. 
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Πίνακας με τα σκορ (τονικό, ρυθμικό, και συνολικό) των 80 έγκυρων τεστ και των δύο εξετάσεων 

 ΤΟΝΙΚΟ Α ΡΥΘΜΙΚΟ Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ Α ΤΟΝΙΚΟ  Β ΡΥΘΜΙΚΟ Β ΣΥΝΟΛΙΚΟ Β 

1 55 50 51 55 63 57 

2 41 50 42 66 93 80 

3 61 38 24 66 78 67 

4 61 93 94 95 78 90 

5 30 38 29 66 38 51 

6 14 63 29 14 20 15 

7 20 20 20 55 78 64 

8 95 78 90 99 98 99 

9 41 63 48 49 78 57 

10 0 2 0 55 50 51 

11 49 63 51 14 38 20 

12 49 8 20 89 93 91 

13 78 50 64 95 96 94 

14 55 88 67 55 50 51 

15 49 96 90 84 93 90 

16 20 2 5 30 78 48 
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17 14 5 5 20 11 10 

18 41 38 35 66 88 77 

19 89 63 80 84 78 80 

20 89 98 94 30 63 42 

21 14 96 51 55 88 67 

22 55 78 64 78 96 90 

23 78 50 64 84 93 90 

24 14 11 57 89 96 93 

25 78 88 80 99 98 99 

26 55 50 51 55 63 57 

27 49 63 51 97 93 94 

28 89 78 86 89 69 93 

29 20 8 8 7 20 15 

30 95 93 93 100 99 100 

31 66 78 67 66 78 67 

32 84 78 80 78 93 86 

33 30 20 24 30 38 29 

34 7 38 15 41 20 29 
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35 99 100 100 100 98 100 

36 41 63 48 84 93 90 

37 30 63 42 41 63 48 

38 41 38 35 95 96 94 

39 41 38 35 95 78 90 

40 30 14 20 55 63 57 

41 20 20 20 89 96 93 

42 7 20 10 14 38 20 

43 55 78 64 95 88 91 

44 49 20 35 66 63 64 

45 95 93 93 14 1 4 

46 14 50 24 20 50 29 

47 49 38 42 49 20 35 

48 84 93 90 97 98 98 

49 55 88 67 78 66 64 

50 66 63 64 97 98 98 

51 55 20 42 41 38 35 

52 4 14 7 66 20 48 
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53 49 50 48 20 11 10 

54 78 50 64 84 63 77 

55 89 78 86 100 96 99 

56 20 20 20 97 98 98 

57 55 20 42 20 88 48 

58 30 63 42 66 96 86 

59 30 20 24 41 78 51 

60 30 50 35 78 93 86 

61 30 63 42 84 93 90 

62 20 8 8 78 38 57 

63 41 11 20 41 20 29 

64 30 38 29 55 63 57 

65 49 38 42 78 78 77 

66 49 78 57 89 93 91 

67 49 88 64 41 50 42 

68 41 20 29 55 63 57 

69 41 20 29 78 93 86 

70 41 20 29 89 38 67 
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Πίνακας 1, με τα τυποποιημένα σκορ των δύο διαφορετικών διεξαγωγών του τεστ (Τονικό Α, Ρυθμικό 

Α, Συνολικό Α, Τονικό Β, Ρυθμικό Β, Συνολικό Β). 

Σύμφωνα με αυτό το δείγμα τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής αποτελέσματα: 

α) Ο μέσος όρος του Τονικού Τεστ που προέκυψε από την πρώτη και τη δεύτερη εφαρμογή του 

τεστ ήταν 46,275 + 64,5125 / 2 δηλαδή 55,39. 

β) Ο μέσος όρος του Ρυθμικού τεστ συνολικά είναι αντίστοιχα 49.3125+66.975 /2 δηλαδή 

58.143 

γ) Ο συνολικός μέσος όρος που προέκυψε ήταν αντίστοιχα 46.1+64.75/2 δηλαδή 55.425. 

71 14 11 8 66 20 48 

72 7 38 15 49 38 42 

73 4 11 5 14 20 15 

74 55 78 64 95 93 93 

75 84 63 77 78 78 77 

76 20 20 20 30 50 35 

77 89 93 91 84 88 86 

78 41 20 29 41 50 42 

79 55 50 51 64 58 56 

80 41 78 51 95 38 77 

Μ.Ο. 46,275 49,3125 46,1 64,5125 66,975 64,75 
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Οι ανωτέρω αριθμοί αφορούν την στάθμιση του τεστ με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Με βάση 

αυτές εξήχθησαν τα συμπεράσματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο . Οι τιμές αυτές είναι 

διαφορετικές από την στάθμιση του τεστ σε δείγμα του αμερικάνικου πληθυσμού, όπως 

πραγματοποιήθηκε στο πρωτότυπο τεστ. 

 

 

Γράφημα 1, γράφημα ράβδων, το οποίο αποδίδει το σκορ του Α (γκρίζα ράβδος) και του Β 

(πορτοκαλί ράβδος) τονικού τεστ για κάθε εξεταζόμενο. 
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Γράφημα 2, γράφημα ράβδων, το οποίο αποδίδει το σκορ του Α (πράσινη ράβδος) και του Β 

(μωβ ράβδος) ρυθμικού τεστ για κάθε εξεταζόμενο. 

 

Γράφημα 3, γράφημα διασποράς που εικονίζει τα σκορ του 1ου συνολικού τεστ. Παρατηρείται ότι 

σε γενικές γραμμές, οι τιμές κυμάνθηκαν στα επίπεδα τιμών 40-70, οι οποίες είναι οι προβλεπόμενες, 

με λίγες περιπτώσεις να είναι αρκετά ψηλότερες ή χαμηλότερες. 
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Γράφημα 4, γράφημα διασποράς που εικονίζει τα σκορ του 2ου συνολικού τεστ.Παρατηρείται ότι σε 

γενικές γραμμές, οι τιμές κυμάνθηκαν στα επίπεδα τιμών 50-80, οι οποίες είναι οι προβλεπόμενες, με 

λίγες περιπτώσεις να είναι αρκετά ψηλότερες ή χαμηλότερες. Παρατηρείται, επίσης, ότι οι τιμές των 

σκορ της δεύτερης εξέτασης είναι ψηλότερες εν συγκρίσει με αυτές του πρώτου. 

 

Γράφημα 5, γράφημα ράβδων, το οποίο αποδίδει το σκορ του Α (μπλε ράβδος) και του Β 

(κόκκινη ράβδος) συνολικού τεστ για κάθε εξεταζόμενο. Παρατηρείται ότι οι τιμές του Β συνολικού 

τεστ είναι κατά κανόνα υψηλότερες από αυτές του Α συνολικού τεστ. 
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Γράφημα 6, γράφημα γραμμών το οποίο εικονίζει το συνολικό σκορ κάθε εξέτασης.Παρατηρείταιότι 

σε γενικές γραμμές τα σκορ της Α  (καφέ γραμμή) και Β εξέτασης (μπλε γραμμή) είναι αρκετά κοντινά, 

με το σκορ της Β εξέτασης να είναι κατά κανόνα υψηλότερα. 

Γράφημα 7, γράφημα γραμμών, που εικονίζουν τη συνολική απόδοση (με κορυφές και σε ευθεία) κάθε 

εξεταζόμενου. Παρατηρείται ότι τα σκορ  κυμαίνονται μεταξύ 105 και 120 μονάδων (με ανώτατο όριο 

το 200). 
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Στοιχεία μουσικής δεκτικότητας σταθμισμένα για δείγμα αμερικανών φοιτητών 

 Μέσος Όρος. Τυπική Απόκλιση. Μέσο Τυπικό Σφάλμα 

Τονικό 28,3 4,12 1,6 

Ρυθμικό 30,8 3,52 1,4 

Συνολικό 59,1 7,41 2,6 

Πίνακας 2, πίνακας με τα δεδομένα του τεστ σταθμισμένα σε δείγμα Αμερικανών προπτυχιακών 

φοιτητών μουσικής. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το μέσο τονικό και μέσο ρυθμικό σκορ, καθώς 

και η μέση συνολική επίδοση, στην κλίμακα του εκατοστημορίου. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται η 

τυπική απόκλιση για το τονικό, ρυθμικό και συνολικό σκορ. Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το μέσο 

τυπικό σφάλμα  για το τονικό, ρυθμικό και συνολικό σκορ. 
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Στοιχεία μουσικής δεκτικότητας σταθμισμένα για δείγμα ελλήνων φοιτητών 

 

 

Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Μέσο Τυπικό Σφάλμα 

Τονικό 26,64 3,87 0,33 

Ρυθμικό 31,36 2,99 0,25 

Συνολικό 60,99 6,51 0,55 

Πίνακας 3, πίνακας με τα δεδομένα του τεστ σταθμισμένα σε δείγμα Ελλήνων προπτυχιακών 

φοιτητών μουσικής, όπως σταθμίστηκε από την ακαδημαϊκό Λήδα Στάμου. Στην πρώτη στήλη 

αναγράφεται το μέσο τονικό και μέσο ρυθμικό σκορ, καθώς και η μέση συνολική επίδοση, στην 

κλίμακα του εκατοστημορίου. Στη δεύτερη στήλη αναγράφεται η τυπική απόκλιση για το τονικό, 

ρυθμικό και συνολικό σκορ. Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το μέσο τυπικό σφάλμα  για το τονικό, 

ρυθμικό και συνολικό σκορ. 
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Στοιχεία μουσικής δεκτικότητας σταθμισμένα για δείγμα  φοιτητών 

Τ.ΜΕΤ της παρούσας εργασίας 

 

 Μέσος Όρος 

Τονικό 55,39 

Ρυθμικό 58,143 

Συνολικό 55,425 

Πίνακας 4, πίνακας με τα δεδομένα του τεστ σταθμισμένα σε δείγμα 80 προπτυχιακών φοιτητών 

μουσικής του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται το μέσο 

τονικό και μέσο ρυθμικό σκορ, καθώς και η μέση συνολική επίδοση, στην κλίμακα του 

εκατοστημορίου. 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι μέσοι όροι απόδοσης για το τονικό, ρυθμικό και συνολικό 

τεστ όπως προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, συγκριτικά με τους μέσους όρους απόδοσης για το 

τονικό, ρυθμικό συνολικό σκορ για φοιτητές μουσικής στην έρευνα στάθμισης του ΑΜΜΑ στην 

Ελλάδα (2
η

 γραμμή), αλλά και με τους μέσους όρους απόδοσης για το τονικό, ρυθμικό και συνολικό 

σκορ για φοιτητές του αμερικάνικου δείγματος στην αρχική δημιουργία του τεστ.  
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Συγκριτικός Πίνακας δειγμάτων φοιτητών Μ.Ο.Τονικού Μ.Ο Ρυθμικού 
Μ.Ο 

Συνολικός 

Φοιτητές Αμερικανικών Κολλεγίων και 

Πανεπιστημίων 
28,3 30,8 59,1 

Φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων 26,64 31,36 60,99 

Φοιτητές Τ.ΜΕΤ της παρούσας εργασίας 55,39 58,143 55,425 

Πίνακας 5, πίνακας που καταδεικνύει τους μέσους όρους τονικού, ρυθμικού και συνολικού τεστ 

για αμερικανικά και ελληνικά δεδομένα (γραμμές 1 και 2), τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα ανάλογα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας (γραμμή 3).  

4.2 Συμπεράσματα 

Τα γραφήματα του προηγούμενου κεφαλαίου καταδεικνύουν την διακύμανση της πλειοψηφίας 

των σκορ  μεταξύ 40 και 80 μονάδων, με μικρό ποσοστό εξαιρέσεων. Όπως ορίζεται από τις οδηγίες 

του τεστ ΑΜΜΑ, οι τιμές αυτές ανήκουν στις προβλεπόμενες, οι οποίες είναι από 21 έως 79 

μονάδες (Gordon, 2007, σελ.42).. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι το μέγεθος του δείγματος (80 

άτομα) είναι σχετικά μικρό, άρα οποιεσδήποτε απόπειρες γενικεύσεων πρέπει να διενεργούνται με 

επιφύλαξη.   

Παρατηρείται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σκορ της τονικής και ρυθμικής  εξέτασης 

παρουσιάζουν απόκλιση. Κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιπτώσεων, η απόκλιση είναι 

μικρή, τόσο ιδιογραφικά15  όσο  και κανονιστικά16. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες περιορισμένες 

περιπτώσεις, όπου παρουσιάζονται ιδιαίτερα μεγάλες αποκλίσεις, ιδιογραφικά ή κανονιστικά. 

Καθώς δεν ανήκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η δυνατότητα να αξιολογηθεί ποιες από αυτές 

                                                             

15
  Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο εξετάσεων του ίδιου εξεταζόμενου (Στάμου, σελ.39). 

 

16
  Σύγκριση των αποτελεσμάτων του εξεταζόμενου με τους υπόλοιπους εξεταζόμενους (Στάμου, σελ.39) 
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τις περιπτώσεις οφείλονται σε σφάλμα μετρήσεων ή σε πραγματικά χαμηλά επίπεδα μουσικής 

δεκτικότητας, προτείνεται επαναληπτική έρευνα προς περαιτέρω διευκρίνηση.  

Τα σκορ των δύο διαφορετικών εξετάσεων χρήζουν σχολιασμού. Παρατηρήθηκε ότι αν και σε 

γενικές γραμμές οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο σκορ ήταν μικρές και εντός των προβλεπόμενων 

ορίων, το σκορ της δεύτερης εξέτασης ήταν κατά κανόνα υψηλότερο. Αυτό εγείρει ερωτηματικά ως 

προς το ποιοι παράγοντες επέδρασαν στην βελτίωση της επίδοσης των εξετασθέντων και θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Καθώς το τεστ και το ηχητικό υλικό είναι 

ειδικά κατασκευασμένα ώστε να αποφευχθεί η παρέμβαση του παράγοντα της μουσικής μνήμης, 

αποκλείεται η πιθανότητα της βελτίωσης των σκορ εξαιτίας της γνωριμίας των εξεταζόμενων με το 

υλικό. Επίσης, εφόσον οι δύο μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την προβλεπόμενη χρονική 

απόσταση, αποκλείεται η πιθανότητα της επίδρασης της μουσικής μάθησης στα αποτελέσματα. 

Εικασία της γράφουσας είναι η βελτίωση αυτή οφείλεται στην εξοικείωση των εξεταζόμενων με την 

διαδικασία της εξέτασης. Προτείνεται επίσης η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων για τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 διεξαγωγής του τεστ, ως προς τα τονικά, 

ρυθμικά και συνολικά σκορ, έτσι ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια η αξιοπιστία 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων του Τονικού μέρους του τεστ, του Ρυθμικού μέρους του τεστ, 

αλλά και συνολικά του εργαλείου μέτρησης ΑΜΜΑ. 

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η μικρή απόκλιση που παρουσιάζεται στους συνολικούς 

μέσους όρους. Σύμφωνα με την αμερικάνικη στάθμιση του τεστ, ο μέσος όρος του δείγματος 

προπτυχιακών φοιτητών μουσικής κυμαινόταν στις 59 μονάδες. Αντίστοιχα, σε δείγμα 

προπτυχιακών φοιτητών μουσικής στην ελληνική στάθμιση του τεστ ήταν 60 μονάδες. Στην 

παρούσα εργασία, ο συνολικός μέσος όρος κινείται στις 55 μονάδες. Η απόκλιση αυτή μπορεί να 

αποδοθεί στην διαφορά του μεγέθους του δείγματος, καθώς κατά την στάθμιση του τεστ 

συμμετείχαν πλέον των 1600 ατόμων, ενώ στην παρούσα εργασία το μέγεθος του δείγματος που 

λήφθηκε υπόψιν ήταν  80 άτομα. 

Συμπεραίνεται, επίσης, ότι τα επίπεδα μουσικής δεκτικότητας των φοιτητών του εν λόγω 

τμήματος κυμαίνονται κατά κανόνα στις μέσες προβλεπόμενες τιμές (για σπουδαστές μουσικής). 

Αυτό αποτελεί ένδειξη της υψηλής δυναμικής των φοιτητών του τμήματος, και καταδεικνύει την 
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δυνατότητα αξιόλογων μουσικών επιτευγμάτων εν γένει. Η γενικά υψηλή δεκτικότητα δεν εγγυάται 

και όμοιο επίπεδο επιτευγμάτων. Πρόταση της γράφουσας είναι η εισαγωγή τεστ μετρήσεων 

μουσικής δεκτικότητας και επιτευγμάτων στο πρόγραμμα του τμήματος. Αυτό θα διασφάλιζε την 

καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές, καθώς θα ήταν  δυνατή η διαίρεση τους σε 

τμήματα με κοινές δυνατότητες και ελλείψεις,  προκειμένου ο  καθένας να λαμβάνει την κατάλληλη 

εκπαίδευση. 
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