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Βεβαηώλσ όηη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα δίθεο κνπ 

δνπιεηάο θαη γξακκέλε κε δηθά κνπ ιόγηα. ηηο δεκνζηεπκέλεο ή κε 

δεκνζηεπκέλεο πήγεο πνπ αλαθέξσ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη εηζαγσγηθά όπνπ 

ρξεηάδεηαη θαη έρσ παξαζέζεη ηηο πήγεο ηνπο ζην ηκήκα ηεο βηβιηνγξαθίαο» 

 

 

Βεβαηώλσ όηη ν αξηζκόο ιέμεσλ ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο δελ μεπεξλά 

ηηο 50.000 ιέμεηο. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ «Δπηζηήκεο απνθαηάζηαζεο» ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σν ζέκα ηεο 

κειέηεο είλαη ε «Ζ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν κνπζηθνχ ηφλνπ κέζσ 

αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζε κνπζηθνχο – ςαιηέο». ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο 

νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 30 άηνκα (κνπζηθνί – ςάιηεο), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο ησλ 15 αηφκσλ. Ζ κηα νκάδα απαξηίδνληαλ απφ άηνκα κε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ε άιιε απφ άηνκα κε εκπεηξηθή ελαζρφιεζε. θνπφο ηεο κειέηεο 

είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ ν έιεγρνο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, κέζσ ηεο αθνπζηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο, επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ κνπζηθνχ – ςάιηε. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαιχηεξε επίδνζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε εθπαίδεπζε 

ζπγθξηηηθά κε ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο εθπαίδεπζε, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, θαζψο αλαθέξεηαη φηη νη ηξαγνπδηζηέο κε 

εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη πην αθξηβείο ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζηηο 

επηδξάζεηο ηεο επηθάιπςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξαγνπδηζηέο ρσξίο εθπαίδεπζε. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηαο δηεμαγσγήο 

αληίζηνηρσλ κειεηψλ ζε κεγαιχηεξν δείγκα ζπκκεηερφλησλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθφο ηφλνο, αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε, κνπζηθή, ςάιηεο 
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ABSTRACT 
 

This project was produced within the Master studies program “Rehabilitation 

Sciences” at the University of Patras – Greece. The object of this work is “The effect 

of training in tone control via auditory feedback in Orthodox Church chanters”. In this 

study 30 healthy Greeks ranged in age from 22 to 54 year participated which were 

divided into two groups of the same number of participants. The first group consisted 

of people with music - vocal education and the other with people with empirical 

occupation.The main aim of this study was to investigate whether the tone control, via 

auditory feedback, is influenced by the level of music education of the person. The 

results show a better performance of participants with music education than 

participants with the empirical occupation, which is confirmed by the literature 

review, as it is reported that trained singers seem to be more precise in controlling the 

tone of the music in the effects of the overlay compared to them singers without 

training. They also emphasize the importance of conducting corresponding studies in 

a larger sample of participants. 

 

Keywords: tone, auditory feedback, music – vocal, chanters 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλήζεθε, ζην πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ» 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Ζ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

θ.  Παπαζαλαζίνπ Ζιία, θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο θσλεηηθήο – κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζε 

άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή. ηελ 

πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο απηήο, ππήξμαλ 

άηνκα πνπ ζηάζεθαλ αξσγνί, ζπκβάιινληαο είηε ζπκβνπιεπηηθά είηε 

ππνζηεξηθηηθά κε ηελ  ζπκκεηνρή ηνπο,  θαη  ηελ  παξνρή  θαηάιιεινπ 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Δπραξηζηψ  ηδηαίηεξα γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ ελ γέλεη 

ζηήξημε ηνλ θαζεγεηή Παπαζαλαζίνπ Ζιία. Δπηπιένλ εθθξάδσ επραξηζηίεο πξνο 

ηελ θ. Γεσξγνπνχινπ ηαπξνχια γηα ηηο επηζεκάλζεηο ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ  Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ απνθφκηζα. Δπίζεο επραξηζηψ φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κνπζηθνχο – ςάιηεο, γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηεθπεξαησζεί ε κειέηε απηή. Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα θαη δε ηνπο 

γνλείο κνπ, γηα ηελ ζηήξημε, ζπκπαξάζηαζε θαη παξνρή πνιχηηκσλ πλεπκαηηθψλ 

θαη φρη κφλν εθνδίσλ.  

 

  

. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΗΑΓΧΓΉ 
Ζ αλζξψπηλε θσλή ζεσξείηαη ην πξψην κνπζηθφ φξγαλν. Ζ δηαδνρή κνπζηθψλ ήρσλ 

κε ηε θσλή (ηξαγνχδη), απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ζε φιεο ηηο θνπιηνχξεο. 

Γεδνκέλεο ηεο κνλαδηθφηεηαο, ηεο θαζνιηθφηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ν ηξφπνο θαη νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ, έρεη απνηειέζεη θαη 

απνηειεί εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ.  

 

Ζ βαζηθή δεμηφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ έλαλ ηξαγνπδηζηή, είλαη ν αθξηβήο έιεγρνο 

ηεο ζεκειηψδνπο ζπρλφηεηαο (F0). Οη ηξαγνπδηζηέο πξέπεη λα ηαπηίδνπλ ηελ 

ζπρλφηεηα θψλεζήο ηνπο κε ηελ ζπρλφηεηα (F0) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνχ 

ηφλνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, έλαο ηξαγνπδηζηήο 

πξέπεη, λα έρεη αθξηβή έιεγρν ησλ ιαξπγγηθψλ, θαζψο θαη ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ. 

Απηφο ν έιεγρνο επηηπγράλεηαη κε έλα πνιχπινθν δίθηπν απφ θινηψδε θέληξα πνπ 

βαζίδνληαη ζε κεραληζκνχο αληαλαθιαζηηθψλ (Kirchner & Wyke, 1965; Wyke, 1974; 

Yoshida et al., 1989).  

 

Χζηφζν, έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ επίζεο ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. 

Κιηληθέο θαη πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ θψλεζεο ελ γέλεη. 

Γηα παξάδεηγκα, ε πνηφηεηα ηεο άξζξσζεο ελφο παηδηνχ επεξεάδεηαη φηαλ 

εκθαλίδεηαη θάπνηνο ηχπνο βαξεθνΐαο απφ ηε λενγληθή ειηθία θαη έπεηηα. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο, ε αθνή απνηειεί βαζηθφ νπδφ γηα ηελ αληίιεςε, θσδηθνπνίεζε θαη 

θαηάθηεζε ησλ θσλεκάησλ θαζψο θαη ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ελ γέλεη (Oller & 

Eilers, 1988). Δπίζεο έλαο ρνξσδφο πξέπεη λα κπνξεί λα αθνχεη κε αθξίβεηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαζψο θαη ηελ ππφινηπε ρνξσδία ψζηε βάζεη απηψλ ησλ θσλεηηθψλ 

αλαηξνθνδνηήζεσλ λα παξάγεη ηνλ θαηάιιειν ηφλν. Μηα ήπηα απψιεηα αθνήο ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ελφο κνπζηθνχ γηα παξαγσγή 

ηνπ νξζνχ ηφλνπ (Sataloff, 1991). Έηζη ν ξφινο ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

απνηειεί  ζέκα κε εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο φζν θαη 

γηα ηελ εθηέιεζε – παξαγσγή κνπζηθψλ θεηκέλσλ φπσο ην ηξαγνχδη.  
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Δξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε αληίιεςε  ηνπ ηφλνπ (tone), είηε θαηά 

ηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο, είηε ζην ηξαγνχδη. Αλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

άξζξσζεο ζηελ νκηιία θαη ην ηξαγνχδη είλαη ίδηα, ν ξφινο ηνπ ηφλνπ είλαη ζαθψο 

δηαθνξεηηθφο. ηελ νκηιία, ε ζπρλφηεηα (F0) ζπκβάιεη ζηε κεηάδνζε γισζζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. ην ηξαγνχδη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπρλφηεηα (F0) πξέπεη λα 

ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηηο ζεκειηψδεηο ζπρλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κνπζηθέο 

λφηεο έηζη ψζηε λα απνδίδεηαη ε κεισδηθφηεηα θαη εθθξαζηηθφηεηα ηνπ κνπζηθνχ 

θεηκέλνπ. Ζ αληίιεςε ηνπ ηφλνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεκειηψδε ζπρλφηεηα, ηηο 

αξκνληθέο απηνχ ηνπ ήρνπ, θαζψο θαη ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ (Titze, 2006). 

 

ε απηή ηελ έξεπλα ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, ζε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα αηφκσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή είηε επαγγεικαηηθά είηε εξαζηηερληθά. Ζ 

κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ, ηελ δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο κέζσ ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά, 

θαη ηέινο ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1 ΜΟΤΗΚΟ ΣΟΝΟ (TONE) 

Οη αξραίνη Κηλέδνη θαη αξγφηεξα ν Ππζαγφξαο αλαθάιπςαλ φηη, έλαο ηφλνο πνπ 

παξάγεηαη ζηα 2/3 ηνπ κήθνπο ελφο γξακκηθνχ δνλεηή (ρνξδή), αλακεηγλχεηαη νκαιά 

κε ηνλ ηφλν νιφθιεξεο ηεο ρνξδήο. Δπηπιένλ δηαπίζησζαλ φηη ε δηαδνρηθή 

επαλάιεςε απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο παξήγαγε έλαλ ηφλν θνληά ζηνλ αξρηθφ θάπνηεο 

νθηάβεο πςειφηεξα (Partch, 1974). Πνιχ αξγφηεξα, ν Helmholtz (1863/1954) 

πεξηέγξαςε θαη εμήγεζε φηη δχν αξκνληθά πνιχπινθνη ήρνη, ζπληνληζκέλνη ζε 

αλαινγία ζπρλφηεηαο 3/2 (ην Γπηηθφ ηέιεην 5ν δηάζηεκα – ε πέκπηε βαζκίδα ηεο 

κείδνλα θιίκαθαο) παξήγαγαλ πνιιά δεχγε αξκνληθψλ ζηηο ίδηεο ζπρλφηεηεο. Μέρξη 

ηε ζηηγκή πνπ ν Helmholtz έγξαςε ηε ζεσξία απηή, ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία 



 
9 

εμειίρζεθαλ πνιιά ζπζηήκαηα θαη θιίκαθεο ξχζκηζεο κνπζηθήο,  βαζηδφκελα ζε 

αθέξαηεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ κήθνπο ηεο ρνξδήο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα λα 

εκθαληζηνχλ πνιιέο θαη πεξίπινθεο πνιηηηζηηθέο αληηιήςεηο ηεο κνπζηθήο αξκνλίαο 

(Partch, 1974; Chalmers, 1990). 

 

Ο ηφλνο, βηβιηνγξαθηθά αλαθέξεηαη θαη σο (tone), νξίδεηαη απφ ην  Ακεξηθαληθφ 

Δζληθφ Ίδξπκα Πξνηππνπνίεζεο (ANSI), σο αθνπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήρνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ήρνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θιίκαθα απφ ρακειή ζε 

πςειή ζέζε (American National Standards Institute, 1973; Walker et al., 2011). 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη ε ηάζε λα εθρσξνχληαη πςειέο ζπρλφηεηεο ζε πςειέο 

ζέζεηο θαη ρακειέο ζπρλφηεηεο ζε ρακειέο ζέζεηο ζε θάζεηε θιίκαθα (Mudd, 1963; 

Pratt, 1930; Roffler & Butler, 1968). Παξφια απηά δελ ζπζρεηίδνπλ φινη νη άλζξσπνη 

ηνλ ηφλν θαηά κήθνο κηαο θάζεηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο (θιίκαθαο). Ο Antovic (2009) 

δηαπίζησζε φηη πνιιά παηδηά ηεο εξβίαο θαη ησλ Ρνκά πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κνπζηθή 

εθπαίδεπζε, πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπ ηφλνπ σο κεηαβνιέο θπζηθνχ κεγέζνπο 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέηξεζε ηνπ πάρνπο. Γηα παξάδεηγκα νη ρακειέο 

ζπρλφηεηεο ησλ λνηψλ έρνπλ κεγαιχηεξν πάρνο απ’ φηη νη ςειφηεξεο.  Δπίζεο νη 

Rusconi et al., (2006) δηαπίζησζαλ φηη νξηζκέλνη κνπζηθνί ζρεηίδνπλ ην χςνο ηνπ 

ηφλνπ κε κηα νξηδφληηα ρσξηθή δηάζηαζε ζχκθσλε κε ηε δηάηαμε ησλ πιήθηξσλ ηνπ 

πηάλνπ. Οη αξρηθέο δπηηθέο αληηιήςεηο  θαηέιεμαλ ζην φηη ν ηφλνο ήηαλ έλα κεραληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δνλήζεσλ ερεηηθήο πεγήο (de Cheveigné, 2005). Καζψο 

θαηέζηε ζαθέο φηη κηα κεγάιε πνηθηιία ζχλζεησλ ήρσλ ζα κπνξνχζε λα παξάγεη 

ηφλνπο, πξνέθπςαλ κνληέια επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

λεπξσληθέο ηδηφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο (de Cheveigné, 2005).  

Μηα νκάδα λεπξψλσλ ζηνλ θνριηαθφ ππξήλα (CN), γλσζηνί σο λεπξψλεο ησλ 

ηεκαρίσλ (Oertel, 1985) παξείραλ έλα λέν νξίδνληα έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ ηφλνπ. Οη Meddis θαη O’Mard (2006)  πεξηέγξαςαλ ηελ 

αληίιεςε ηνπ ηφλνπ κέζσ ελφο ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ ηεο λεπξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ, ηνπ θνριηαθνχ ππξήλα θαη ηνπ θάησ 

δηδχκηνπ. Σν κνληέιν έρεη παξφκνηα δνκή κε πξνεγνχκελα κνληέια απηνζπζρέηηζεο 

θαη απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο κεκνλσκέλα κέξε ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κηα 

ζπνλδπισηή δνκή. Ζ δνκή ηνπ κνληέινπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηξία ζηάδηα: ίλεο 

αθνπζηηθνχ λεχξνπ (AN auditory nerve fibers), ηεκάρηα θνηιηαθνχ θνριηαθνχ ππξήλα 

(VCN ventral cochlear nucleus unit) θαη ηεκάρηα θάησ δηδχκηνπ (IC inferior colliculus 
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unit). Κάζε κνλάδα απνηειείηαη απφ δέθα ηεκάρηα VCN ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ έλα 

ηεκάρην IC. Κάζε ηεκάρην VCN ηξνθνδνηείηαη απφ ηξηάληα AN fibres. (εηθφλα 1)  

 

Δηθφλα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ 

Ζ παξαγσγή θαη αληίιεςε ηεο νκηιίαο, είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ πνιιά αλαηνκηθά φξγαλα θαζψο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλαηνκία θαη θπζηνινγία ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο νκηιίαο, ζε αληίζεζε κε 

κειέηεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εγθεθάινπ µε ην θσλεηηθφ θαη αθνπζηηθφ µαο 

ζχζηεκα. Γηα ηελ αληίιεςε θαη παξαγσγή ηεο νκηιίαο εθηφο απφ ηελ ιεηηνπξγία 

θψλεζεο, ηελ αλαηνκία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ αξζξσηψλ θαζψο θαη επηκέξνπο 

εγθεθαιηθψλ δηεξγαζηψλ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαζέηεη ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Οη 

Jones θαη Munhall (2002), αλαθέξνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αθνπζηηθήο 



 
11 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηεο άξζξσζεο ζηελ παξαγσγή ηεο 

νκηιίαο. Ο ήρνο πνπ παξάγεηαη απφ ηε θψλεζε θαη ηελ άξζξσζε, βνεζά ηνλ νκηιεηή 

λα αθνχζεη ηε θσλή ηνπ, λα ξπζκίζεη ηελ έληαζή ηνπ θαη ην θσλεηηθφ χςνο, λα 

νξγαλψζεη θαη λα εθηειέζεη κε αθξίβεηα ηηο θηλήζεηο ησλ αξζξσηψλ. Ο ξφινο ηεο 

αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο  ζηελ παξαγσγή ηεο νκηιίαο  επηζεκάλεηαη θαη απφ 

ηνπο Svirky et al., (1998) νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ παξαγσγή νκηιίαο ελφο πιεζπζκνχ 

πέληε παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, κε ηε ζπζθεπή αθνπζηηθήο ελίζρπζεο αλνηρηή 

θαη θιεηζηή. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ θαιχηεξν αξζξσηηθφ θαη ξηληθφ έιεγρν θαηά 

ηελ νκηιία φηαλ ε ζπζθεπή αθνπζηηθήο ελίζρπζεο ήηαλ ζε ιεηηνπξγία. ηελ ίδηα 

κειέηε επηζεκαίλεηαη φηη ελήιηθεο κε επίθηεηε βαξεθνΐα έρνληαο θαηαθηήζεη ηε 

γιψζζα, κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο νκηιίαο κε ιηγφηεξε 

δπζθνιία, θαζψο ήδε γλσξίδνπλ λα εθηεινχλ ηηο θηλήζεηο ησλ αξζξσηψλ. Απφ ηελ 

άιιε, ε αλαπηπμηαθή ή ε επίθηεηε απψιεηα αθνήο ζε πξνζρνιηθή ειηθία, δεκηνπξγεί 

κεγάιν εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο. Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηε ζσζηή 

εθκάζεζε ηεο άξζξσζεο, θαζψο πνιιέο θηλήζεηο ησλ αξζξσηψλ δελ είλαη νπηηθά 

δηαθξηηέο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ πηζαλή ε εκθάληζε ξηληθφηεηαο ζηελ νκηιία ιφγσ 

αθνχζηαο δηαθπγήο ηνπ αέξα απφ ηε ξηληθή θνηιφηεηα (Svirsky et al., 1998). 

 

Μηα ζεηξά απφ κειέηεο  πξφηεηλαλ ηξεηο πηζαλνχο ξφινπο γηα ηελ αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Ο πξψηνο ξφινο ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, παξέρεη ηηο πην 

ζεκαληηθέο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ νκηιίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ ηνπο ήρνπο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαη 

νη ελήιηθεο πνπ καζαίλνπλ ηνπο ήρνπο κηαο δεχηεξεο γιψζζαο. Ο δεχηεξνο ξφινο 

ζρεηίδεηαη  κε ηελ αλάδξαζε ζηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο ζφξπβνο θάιπςεο, κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ θηάλεη ζηνλ 

αθξναηή. Χο απνηέιεζκα, νη νκηιεηέο ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο παξαγσγέο, 

γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζαθήλεηα, απμάλνληαο ην εχξνο ή κεηψλνληαο ην ξπζκφ 

νκηιίαο. Ο ηξίηνο ξφινο ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ζρεηίδεηαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη θηλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ κνληέισλ ηνπ 

θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο νκηιίαο. (Perkell et al., 1997; Houde & Jordan, 1998; 

Guenther, 1994; Jones & Munhall 2000, 2002, 2003, 2005; Guenther & Perkell, 2004; 

Purcell & Munhall, 2006a, 2006b).  
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Παξφιν πνπ ζρεηηθά, κηθξφο αξηζκφο κειεηψλ, έρεη δηεξεπλήζεη άκεζα, ην ξφιν ηεο 

αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ, ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ, είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ παξαγσγή νκηιίαο.  Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ππάξρεη επηθάιπςε ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ε αθξίβεηα 

ηεο ηνληθφηεηαο θσλήο κεηψλεηαη (Mu¨rbe et al., 2002). Οκνίσο, νη ηξαγνπδηζηέο 

εκθαλίδνπλ αληηζηαζκηζηηθέο παξαγσγέο φηαλ αιιάδεη ε ζπρλφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηηο απαληήζεηο πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ 

παξαγσγή νκηιίαο (Burnett et al., 1997, 1998; Natke et al., 2003). Γειαδή, φηαλ νη 

ηξαγνπδηζηέο αθνχλ κηα ζπρλφηεηα (F0) πνπ κεηαηνπίδεηαη είηε πξνο ηα πάλσ είηε 

πξνο ηα θάησ, κεηαηνπίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ (F0) ηνπο, πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο. Σν εχξνο ηεο αληηζηάζκηζεο ηφζν ζηελ νκηιία φζν θαη ζην 

ηξαγνχδη δελ είλαη πιήξεο θαη θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε δηνξζψζεηο έσο θαη κηζνχ 

εκηηφλνπ (Larson et al., 2000). Λφγσ ησλ  αληηζηαζκηζηηθψλ απηψλ απνθξίζεσλ, 

φηαλ ππήξρε επηθάιπςε, ππνζηεξίδνληαλ φηη, ν έιεγρνο ηεο ζπρλφηεηαο (F0) 

εμαξηάηαη απφ ηελ αηζζεηεξηαθή αλαηξνθνδφηεζε (Larson et al., 2000). Χζηφζν, ζε 

κηα ζεηξά κειεηψλ, νη Jones θαη Munhall (2000, 2002, 2005) ππνδεηθλχνπλ φηη ν 

έιεγρνο (F0) δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ αηζζεηεξηαθή αλαηξνθνδφηεζε, αιιά θαη 

απφ κία «εζσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε». Οη κειέηεο απηέο εζηηάδνπλ εηδηθά ζηελ 

νκηιία. Πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ησλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο θσλεηηθήο παξαγσγήο, ππνδειψλνπλ φηη ν εγθέθαινο 

βαζίδεηαη ζε «εζσηεξηθά κνληέια» θαηά ηελ ηαρεία εμεηδηθεπκέλε θίλεζε. Απηά ηα 

εζσηεξηθά κνληέια ππνζέηνληαη σο λεπξσληθνί ράξηεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ, ησλ 

θηλεηηθψλ  εληνιψλ ησλ κπψλ θαη ησλ αηζζεηεξηαθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ 

(Desmurget & Grafton, 2000; Flanagan & Wing, 1993; Shadmehr & Mussa-Ivaldi, 

1994). Μεηά ην ζρεκαηηζκφ, απηά ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε 

ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο θίλεζεο θαη παξέρνπλ εζσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηα 

ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο. 

 

2.3 ΟΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΣΟΝΟΤ 

Οη ζηφρνη ελφο ηξαγνπδηζηή είλαη πνηθίινη θαη πνιινί: ε αθξηβήο παξαγσγή ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ, ε επηζπκεηή πνηφηεηα θσλήο, ε ζαθήο επθξίλεηα, ν αθξηβήο ρξφλνο 

θαη ε επηδησθφκελε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. Οη ηξαγνπδηζηέο εθηίζεληαη ζε κηα 

πνηθηιία πεγψλ ήρνπ, ηξαγνπδψληαο ηφζν ζε ζφιν, φζν θαη ζε ρνξσδηαθφ πιαίζην. 
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Τπάξρνπλ σζηφζν, δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ ηξαγνπδηνχ, θαη νη ηξαγνπδηζηέο 

πξνζαξκφδνπλ ην ηξαγνχδη ηνπο αλάινγα κε ην αλ ηξαγνπδνχλ ζε ζφιν, ή ρνξσδηαθφ 

πιαίζην. Γχν ηχπνη πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ δηαθνξηθά ηνπο θσλεηηθνχο 

αθνπζηηθνχο ζηφρνπο είλαη: ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζην ηξαγνχδη θαη ε ελεξγψο 

εκπεηξία.  

 

Βηβιηνγξαθηθά ιίγεο είλαη νη κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζπγθξίλνληαη, ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ε ελεξγψο εκπεηξία γηα ηελ απφδνζε ζην ηξαγνχδη. ε κηα κειέηε νη 

Larrouy-Maestri et al., (2013) αλαθέξνπλ φηη νη ηξαγνπδηζηέο κε εθπαίδεπζε, είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπαξάγνπλ γλσζηέο κεισδίεο κε πςειή αθξίβεηα ηφλνπ, θπκαηλφκελεο 

θαηά κέζν φξν κεηαμχ 30 θαη 42 cents. Παξφιν πνπ νη εκπεηξηθνί ηξαγνπδηζηέο 

κπνξνχλ λα είλαη αξθεηά αθξηβείο, φζνλ αθνξά ηνλ ηφλν φηαλ ηξαγνπδνχλ είηε νηθίεο 

είηε άγλσζηεο κεισδίεο (Dalla Bella et al., 2007; Pfordresher et al., 2010), ε αθξίβεηα 

ηνπ ηφλνπ είλαη ζε ρεηξφηεξα επίπεδα απφ ηνπο ηξαγνπδηζηέο κε εθπαίδεπζε, φηαλ 

γίλεηαη παξάγσγή κεκνλσκέλσλ ζπρλνηήησλ. (Ternstrom et al., 1988; Amir et al., 

2003, Hutchins & Peretz, 2012). πνπ εκθαλίδεηαη αλαθξηβήο παξαγσγή ηφλνπ, 

ελδέρεηαη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηε δνκή ηεο κεισδίαο. Χζηφζν, κηα πηζαλή 

αλαθξηβήο παξαγσγή, είλαη ε πξψηε λφηα ηεο κεισδίαο (Howard & Angus, 1997). Οη 

Jones θαη Keough, (2008) δηεξεχλεζαλ θαηά πφζν νη ηξαγνπδηζηέο κε εθπαίδεπζε 

βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε έλα εζσηεξηθφ κνληέιν ειέγρνπ ηεο βαζηθήο ζπρλφηεηαο 

(F0), απφ ηνπο ηξαγνπδηζηέο ρσξίο εθπαίδεπζε. Ζ κεζνδνινγία ηεο κειέηεο 

πεξηειάκβαλε έλα πξφηππν frequency-altered feedback (FAF), γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

ραξηνγξάθεζεο κεηαμχ, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κηαο ζπρλφηεηαο (F0) θαη ηνπ 

θσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επαλαιάβνπλ ην 

ζεκείν [G4 (ISO 16, tone)], ελψ ε ζπρλφηεηα (F0) κεηαηνπηδφηαλ  βαζκηαία ζε 1 

εκίηνλν πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ. Παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ γλψξηδαλ 

ηε ρεηξαγψγεζε, ηξνπνπνίεζαλ ηελ παξαγσγή ηεο ζπρλφηεηαο (F0) ηνπο ζε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ηεο κεηαβαιιφκελεο ζπρλφηεηαο. ηαλ νη αλαηξνθνδνηήζεηο F0 

επαλήιζαλ ζηηο αξρηθέο ζπρλφηεηεο κεηά απφ απηή ηε ζχληνκε έθζεζε ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο αλαηξνθνδφηεζεο, παξαηεξήζεθαλ επίζεο επηδξάζεηο. Οη 

κηθξφηεξεο αληηζηαζκίζεηο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπρλνηήησλ ζηνπο ηξαγνπδηζηέο κε 

εθπαίδεπζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηξαγνπδηζηέο ρσξίο εθπαίδεπζε νδήγεζε ηνπο 

εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε πξνζαξκνγή πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο κεηαβνιέο 

ησλ ζπρλνηήησλ, ππνδεηθλχεη φηη ν έιεγρνο (F0) δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ 
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αηζζεηεξηαθή αλαηξνθνδφηεζε, αιιά εμαξηάηαη επίζεο απφ κηα εζσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο ραξηνγξάθεζεο κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ηνπ ηφλνπ θαη ησλ 

θηλεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ  ειέγρεηαη. Οη Bottalico et al., (2017) δηεξεχλεζαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηελ αθξίβεηα ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, ζε 20 

ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε άηνκα κε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη άηνκα 

ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ζ κεζνδνινγία πεξηειάκβαλε ηελ ελίζρπζε θαη ειάηησζε 

ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Γηαπηζηψζεθε θαη ζε απηή ηελ κειέηε φηη νη 

ηξαγνπδηζηέο κε εθπαίδεπζε ππνδεηθλχνπλ  θαιχηεξε αθξίβεηα ηφλνπ κε κηθξφηεξε 

εμάξηεζε απφ ηελ εμσηεξηθή αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ηξαγνπδηζηέο ρσξίο εθπαίδεπζε. Δπίζεο ζηηο κειέηεο ησλ Zarate & Zatorre (2005, 

2008) φπνπ έγηλε ε ρξήζε απεηθνληζηηθήο κεζφδνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο (fMRI) παξαηεξήζεθε φηη ε εθηεηακέλε θσλεηηθή πξαθηηθή ησλ 

ηξαγνπδηζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφζιεςε πξφζζεησλ θινησδψλ πεξηνρψλ 

πνπ επηηξέπνπλ ηνλ θαιχηεξν έιεγρν κνπζηθνχ ηφλνπ.  

 

Οη ηξαγνπδηζηέο κε εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο ηξαγνπδηζηέο ρσξίο εθπαίδεπζε θαη είλαη πην αθξηβείο ζηνλ έιεγρν ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ ζηηο επηδξάζεηο ηεο επηθάιπςεο (Watts et al., 2003). Ζ απμεκέλε 

εμάξηεζε ησλ ηξαγνπδηζηψλ απφ εζσηεξηθά κνληέια κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε απηή 

ηελ αληίζηαζε. Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη, νη απνθξίζεηο ησλ ηξαγνπδηζηψλ, κε 

εθπαίδεπζε θαη ησλ πεξηπηψζεσλ ηξαγνπδηζηψλ ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε νη νπνίνη 

φκσο δηαθξίλνληαη απφ έκθπηε δεμηφηεηα ζην ηξαγνχδη, κπνξεί λα ζπγρένληαη. Οη 

ηξαγνπδηζηέο πνπ δηαθξίλνληαη απφ απηή ηελ έκθπηε δεμηφηεηα ζην ηξαγνχδη, 

παξνπζηάδνπλ αθξίβεηα κνπζηθνχ ηφλνπ αληίζηνηρε κε απηή ησλ ηξαγνπδηζηψλ κε 

εθπαίδεπζε ζπκθψλα κε ηνπο (Watts et al., 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

3.1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ –ΚΟΠΟ 

Βηβιηνγξαθηθά ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο κειέηεο νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν κνπζηθνχ ηφλνπ κέζσ αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζε 

ηξαγνπδηζηέο. ην θεθάιαην 2.3 γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε απηή παξαηεξείηαη έιιεηςε κειεηψλ ζε πιεζπζκφ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ςαιηηθή. Ζ βπδαληηλή 

κνπζηθή απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε ηελ δπηηθή επξσπατθή 

κνπζηθή. Ζ βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ δνκή ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ κνπζηθψλ θιηκάθσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή, λα ιακβάλνπλ 

δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ 

δηαζηεκάησλ, αιιά θαη ηνπ ελ γέλεη κνπζηθψλ θεηκέλσλ απφ ηα άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επξσπατθή κνπζηθή. Δπίζεο, ν ηξφπνο εθηέιεζεο 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ δηαθέξεη γηα ηα δχν είδε κνπζηθήο σο πξνο ηελ αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Σα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή έρνπλ 

ζρεδφλ πιήξε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ζε αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ επξσπατθή κνπζηθή, φπνπ ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

κεηψλεηαη ιφγσ ηεο επηθάιπςεο ηεο νξρήζηξαο. πλνςίδνληαο, ππνινγίδνληαο σο 

βαζηθνχο παξακέηξνπο ηελ δηαθνξά ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ 

δηαθνξά ζην είδνο ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, θξίζεθε ζθφπηκε ε δηεμαγσγή 

παξφκνηαο κειέηεο, ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. Σν ζέκα 

ηεο κειέηεο είλαη: «H επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν κνπζηθνχ ηφλνπ κέζσ 

αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζε κνπζηθνχο – ςαιηέο». θνπφο είλαη λα δηεξεπλεζεί 

αλ ν έιεγρνο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, κέζσ ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, 

επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν κνπζηθήο - θσλεηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ κνπζηθνχ – 

ςάιηε. Ζ  κεζνδνινγία είλαη εκθαλψο δηαθνξνπνηεκέλε φζνλ αθνξά ην είδνο 

ξεπεξηνξίνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ 

ησλ ήδε ππαξρνπζψλ εξεπλψλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Απφ ηελ ηξέρνπζα 
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κειέηε αλακέλεηαη ε αθξίβεηα ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ λα είλαη κεγαιχηεξε θαη ιηγφηεξν 

κεηαβιεηή γηα ηνπο κνπζηθνχο – ςάιηεο κε εθπαίδεπζε απφ φηη απηνί ρσξίο 

εθπαίδεπζε.  

 

3.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηέρνπλ νηθεηνζειψο 30 άηνκα, άλδξεο ειηθίαο 22 – 54 

εηψλ, κνπζηθνί – ςάιηεο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζηαζηηθήο βπδαληηλήο κνπζηθήο. 

Δπηιέμακε λα απνθιείζνπκε ηηο γπλαίθεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή, θαζψο επίζεο θαη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηα κνπζηθά κνηίβα ζην ίδην εχξνο 

ζπρλνηήησλ. Κακία αληίζηνηρε κειέηε δελ έδεημε φηη ππάξρεη ζεσξεηηθή βάζε γηα λα 

ππνζέζνπκε φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηαθνξά θχινπ. Οη 15 απφ απηνχο έρνπλ ιάβεη 

ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο (απφθηεζε πηπρίνπ). Ζ βαζηθή 

εθπαίδεπζε πνπ αθνινπζείηαη γηα  ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο 

έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (ΦΔΚ Α 229/11.11.1957). Οη 

ππφινηπνη 15 δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα κνπζηθή εθπαίδεπζε παξά κφλν εκπεηξηθή 

ελαζρφιεζε κε ηελ ςαιηηθή. Σν θσλεηηθφ εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αμηνινγήζεθε κε ηελ ρξήζε παξαγσγήο κνπζηθψλ θιηκάθσλ ( C+ 65Hz, A+ 110Hz, 

D+ 147Hz), θαη θπκαίλεηαη απφ bass έσο tenor. 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο Πάηξαο. Αξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχηαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα δήισζε ζπγθαηάζεζεο  φπνπ ελέθξηλαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξνχζα κειέηε. Όζηεξα, αθνινπζνχζε κία ζπλέληεπμε, φπνπ 

ζπιιέρηεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνχηαλ ε αμηνιφγεζε λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο κε ην εξγαιείν ζχληνκεο δηαινγήο, Γλσζηηθή Δμέηαζε ηνπ 

Μφληξεαι (MoCa). Σν εξγαιείν  MoCa, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Nasreddine et al., 

(2004). Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ζχληνκεο δηαινγήο (screening test), πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ. Ζ δνθηκαζία έρεη 

κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ Κνπληή θαη Σζνιάθε (2006). Σν 

εξγαιείν απηφ αμηνινγεί ηηο νπηηθνρσξηθέο – εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ 

θαηνλνκαζία, ηε κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηε γιψζζα, ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε, ηελ 

θαζπζηεξεκέλε αλάθιεζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κε ζχληνκεο δνθηκαζίεο θαη 
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βαζκνινγείηαη ζε κία θιίκαθα ζπιινγήο 30 βαζκψλ. Ζ δηάξθεηα ρνξήγεζήο ηνπ είλαη 

πεξίπνπ 10 κε 15 ιεπηά. Σππηθή επίδνζε ηεο δνθηκαζίαο ζεσξείηαη ε ζπιινγή 26 

βαζκψλ θαη άλσ. Δθφζνλ, πιεξνχηαλ νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, μεθηλνχζε ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

ζηακαηνχζε νπνηαδήπνηε επφκελε ελέξγεηα ρνξήγεζεο. ηνλ Πίλαθα 1., 

αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο, ν κέζνο φξνο ειηθίαο θαη ν κέζνο φξνο  ησλ επηδφζεσλ ζηε 

δνθηκαζία MoCa, ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πινάκας 1: βιογραθικά ζηοιχεία, επίδοζη MoCa 

 ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

ΜΔΟ ΟΡΟ 

ΗΛΙΚΙΑ 

Μ. Ο. ΔΠΙΓΟΗ  

ΣΟ MoCa 

πκκεηέρνληεο κε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε 
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34.8 

εχξνο (54 – 22) 

 

29.5 

εχξνο (30 – 28)  

πκκεηέρνληεο 

ρσξίο κνπζηθή 

εθπαίδεπζε 
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 32.2 

Δχξνο (52 – 23) 

 

29.5 

εχξνο (30 – 28) 

 

3.3 ΤΛΗΚΟ ΥΟΡΖΓΖΖ ΚΑΗ ΑΚΟΤΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΓΧΜΑΣΗΟΤ  

Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κηα ζεηξά 8 κνπζηθψλ κνηίβσλ 

ηα νπνία θαηεγνξηνπνηήζεθαλ βάζεη ηνπ ηξφπνπ θσλεηηθήο εθηέιεζε. Ζ δνκή ησλ 

κνηίβσλ ήηαλ κείδνλα αξπίζκαηα ζε αλνδηθή - θαζνδηθή πνξεία, staccato -  legato, 

αξγφο θαη γξήγνξνο ξπζκφο.  

 

1. Arpeggio staccato αληφλ αξγφο ξπζκφο 

2. Arpeggio staccato αληφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

3. Arpeggio legato αληφλ αξγφο ξπζκφο 

4. Arpeggio legato αληφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

5. Arpeggio staccato θαηηφλ αξγφο ξπζκφο 

6. Arpeggio staccato θαηηφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

7. Arpeggio legato θαηηφλ αξγφο ξπζκφο 

8. Arpeggio legato θαηηφλ γξήγνξνο ξπζκφο 
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Ζ ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ έγηλε ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν κε πιήξε 

ερνκφλσζε (studio ερνγξαθήζεσλ), δηαζηάζεσλ 2.90x3.10m 3.00h. Γηα ηελ  

ερνγξάθεζε ηεο δνθηκαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπζθεπέο: ZOOM H1 V2 Handy 

SD Studio Recorder, αθνπζηηθά θεθαιήο (Marshall Major III Bluetooth Black), 

ειεθηξνληθφο κεηξνλφκνο (CHERUB WMT-558), ειεθηξνληθφ αξκφλην (Yamaha 

MODX8). Ζ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηα 

ινγηζκηθά: PRAAT VOICE SOFTWARE, MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007, θαη 

ην SPSS STATISTICS SOFTWARE ηεο IBM.   

 

3.4 ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ 

Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο δνθηκαζίαο μεθηλνχζε, παξνπζηάδνληαο ζην 

ζπκκεηέρνληα ηα 8 κνπζηθά κνηίβα έλα πξνο έλα. Κάζε κνηίβν πεξηειάκβαλε ηξεηο 

ζπρλφηεηεο: ηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, ηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, ηελ ζπρλφηεηα 

f3=165 Hz. Σν θάζε κνηίβν παξάγνληαλ κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ αξκνλίνπ θαη ησλ 

αθνπζηηθψλ θεθαιήο ζην ζπκκεηέρσλ, θαη έπεηηα θαινχληαλ λα ην επαλαιάβεη. Ο 

ξπζκφο δίλνληαλ κέζσ ηνπ κεηξνλφκνπ, 40bpm αξγφο ξπζκφο θαη 160bpm γξήγνξνο 

ξπζκφο. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο, 

πιήξεο αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε (normal), κέζε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

(mean), θαη κεησκέλε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε (soft), γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα, 

κε δηαθνξά πέληε ιεπηψλ ηεο κηαο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο απφ ηελ άιιε. ηελ πξψηε 

αθνπζηηθή ζπλζήθε, δελ ππήξρε θακία παξεκβνιή νπνηνδήπνηε ήρνπ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα ππάξρεη πιήξεο αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ίδην ην άηνκν. Καηά 

ηελ δεχηεξε αθνπζηηθή ζπλζήθε, γίλνληαλ παξεκβνιή, κέζσ αθνπζηηθψλ θεθαιήο, 

ιεπθνχ ήρνπ γηα ηελ ειάηησζε ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, σο εθ ηνχηνπ 

ππήξρε κέζε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνχ ήρνπ είλαη 

(75 dB / octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz. ηελ ηξίηε αθνπζηηθή ζπλζήθε, γίλνληαλ 

επίζεο παξεκβνιή, κέζσ αθνπζηηθψλ θεθαιήο, ιεπθνχ ήρνπ γηα ηελ ειάηησζε ηεο 

αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, σο εθ ηνχηνπ ππήξρε κεησκέλε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεπθνχ ήρνπ είλαη (85 dB / octave) ζηα 50 

Hz θαη 2000. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχηαλ λα επαλαιάβνπλ ηα 8 κνηίβα ζε θάζε κηα 

απφ ηηο ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο. ε κηα αθνπζηηθή ζπλζήθε, ν θάζε ζπκκεηέρσλ 

παξήγαγε 24 ζπρλφηεηεο, ελψ ζπλνιηθά θαη ζηηο ηξεηο ζπλνιηθά παξήγαγε 72 
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ζπρλφηεηεο. Οη απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαγξάθνληαλ κέζσ ηεο ζπζθεπήο 

ZOOM H1 V2 Handy SD Studio Recorder, θαη ε θσλεηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ην ινγηζκηθφ PRAAT VOICE SOFTWARE. Ζ θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007. Σν είδνο 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Αξρηθά, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ηηκψλ:  κέζε ηηκή, δηάκεζνο, 

επηθξαηνχζα ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, δηαθνξά, εχξνο, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή, 

ζπρλνηήησλ ζε πίλαθεο γξαθεκάησλ κε ξαβδφγξαµµα (bar chart). Γηα ηελ επαγσγηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο Analysis Of 

Variance mixed (ANOVA mixed) γηα λα εμεηαζζεί αλ ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ή φρη ζην έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, 

ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ησλ κνπζηθψλ κνηίβσλ, ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο, επηθάιπςεο ησλ ζπρλνηήησλ. Δπηζεκαίλεηαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) έγηλε ν έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο. Ζ πηζαλφηεηα α φπνπ θαζνξίδεηαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη α=0,05.  

 

Οη ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ νη εμήο:  

 

Γηα ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 H0: Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο δελ επηδξά ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ 

ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο. 

 H1: Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο επηδξά ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζηηο 

ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο αλακέλεηε ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο λα επηδξά ζηνλ 

έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

 

Γηα ηελ επίδξαζε ηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο. 

 H0: Σν είδνο ηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο δελ επηδξά ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο 

ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

 H1: Σν είδνο ηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο επηδξά ζηελ αθξίβεηα ηνπ κνπζηθνχ 

ηφλνπ.  
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Απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο αλακέλεηε, ην είδνο ηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο λα 

επηδξά ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

 

Γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ. 

 H0: Σν είδνο ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ δελ επηδξά ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ.  

 H1: Σν είδνο ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ επηδξά ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ.  

Απφ ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο αλακέλεηε ην είδνο ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ λα επηδξά 

ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2., φπνπ 

παξνπζηάδνληαη  ζπγθεληξσηηθά νη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ 

απνθξίζεσλ ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, γηα ηηο ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο ηεο δνθηκαζίαο, 

θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ. ηηο ηξεηο ζηήιεο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη 

πνζνζηά αθξίβεηαο ησλ ζπρλνηήησλ f1=110 Hz, f2=137 Hz, f3=165 Hz κε βάζεη ηηο 

αθνπζηηθέο ζπλζήθεο επηθάιπςεο. ηελ πξψηε ζεηξά παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

αθξίβεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κνπζηθή εθπαίδεπζε, ελψ ζηελ δεχηεξε ζεηξά 

παξνπζηάδνληαη απηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο εθπαίδεπζε.  

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε αθνπζηηθή ζπλζήθε ησλ 8 κνπζηθψλ κνηίβσλ, φπνπ ε 

αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πιήξεο, νη κέζνη φξνη ησλ 

πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κνπζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ: f1 → 

82.72%, f2 → 70.73%,  f3 → 63.13%. Οη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ: f1 → 74.3%, f2 → 68.33%, f3 → 

63.83%. ηελ δεχηεξε αθνπζηηθή ζπλζήθε ησλ 8 κνπζηθψλ κνηίβσλ φπνπ ππήξρε 

επηθάιπςε ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζφξπβν ιεπθνχ 

ήρνπ (75 dB / octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz, νη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ αθξίβεηαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κνπζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ: f1 → 80.42%, f2 → 69.75%, f3 → 
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63.58%. Οη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ: f1 → 69.4%, f2 → 54.33%, f3 → 57.74%. ηελ ηξίηε  αθνπζηηθή 

ζπλζήθε ησλ 8 κνπζηθψλ κνηίβσλ, ε επηθάιπςε ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζφξπβν ιεπθνχ ήρνπ ήηαλ (85 dB / octave) ζηα 50 Hz θαη 

2000 Hz. νη κέζνη φξνη ησλ πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ήηαλ:  f1 → 73.5%, f2 → 65.83%, f3 → 65.16%. Οη κέζνη φξνη ησλ 

πνζνζηψλ αθξίβεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ: f1 → 

63.42%, f2 → 59.67%, f3 → 65.42%. 

 

Πινάκας 2: Πνζνζηά  αθξίβεηαο ειέγρνπ ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ αλά ζπρλφηεηα. 

  

1
ε
 αθνπζηηθή 

ζπλζήθε  

 

2
ε
 αθνπζηηθή 

ζπλζήθε 

 

3
ε
 αθνπζηηθή 

ζπλζήθε 

 

 

πκκεηέρνληεο κε 

εθπαίδεπζε 

 

f1 → 82.72% 

 

f2 → 70.73% 

 

f3 → 63.13% 

 

f1 → 80.42% 

 

f2 → 69.75% 

 

f3 → 63.58% 

 

f1 → 73.5% 

 

f2 → 65.83% 

 

f3 → 65.16% 

 

 

πκκεηέρνληεο 

ρσξίο εθπαίδεπζε 

 

f1 → 74.3% 

 

f2 → 68.33% 

 

f3 → 63.83% 

 

f1 → 69.4% 

 

f2 → 54.33% 

 

f3 → 57.74% 

 

f1 → 63.42% 

 

f2 → 59.67% 

 

f3 → 65.42% 

 

Δπηπιένλ ζην Παξάξηεκα «πίλαθεο γξαθεκάησλ», παξνπζηάδεηαη κε ξαβδφγξαµµα 

(bar chart), ην πνζνζηφ ζπρλνηήησλ εκθάληζεο γηα θάζε ηηκή, δηαρσξηδφκελα απφ, ηα 

άηνκα κε εθπαίδεπζε θαη ηα άηνκα ρσξίο εθπαίδεπζε. Κάζε δηάγξακκα απνηειείηαη 

απφ δχν άμνλεο φπνπ ζηνλ άμνλα (x) αλαγξάθνληαη oη ηηκέο ησλ απνθξίζεσλ, θάζε 

κηαο ζπρλφηεηαο μερσξηζηά, θαη ζηνλ άμνλα (y) ηα πνζνζηά ζπρλνηήησλ εκθάληζεο 

ησλ ηηκψλ. Έηζη, ζε 18 ζπλνιηθά πίλαθεο γξαθεκάησλ, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

ησλ απνθξίζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα γξαθήκαηα κε αξρηθή αξίζκεζε (1) 
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πεξηιακβάλνπλ ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κνπζηθή εθπαίδεπζε, ελψ ηα 

γξαθήκαηα κε αξρηθή αξίζκεζε ην (2) πεξηιακβάλνπλ ηηο απνθξίζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ζ δεπηεξεχνπζα αξίζκεζε ησλ 

γξαθεκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ αξκνληθή ζπρλφηεηα ησλ κνηίβσλ [ε αξίζκεζε (1) 

αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, ε αξίζκεζε (2) αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα 

f2=137 Hz θαη ε αξίζκεζε (3) αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz]. Δπίζεο ζηα 

γξαθήκαηα φπνπ ππάξρεη επηθάιπςε ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην είδνο ηεο επηθάιπςεο. ηα γξαθήκαηα παξαηίζεληαη ζπλνιηθά νη 

απνθξίζεηο θαη ησλ νρηψ κνπζηθψλ κνηίβσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ηα νπνία δηέθεξαλ σο 

πξνο, ηνλ ξπζκφ (αξγφο – γξήγνξνο), ηελ πνξεία ησλ δηαζηεκάησλ (αληφληα – 

θαηηφληα) θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο (legato – staccato). 

 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ (ANOVA mixed), παξαηεξνχληαη ηα εμήο. Αξρηθά φζνλ αθνξά ηελ 

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ απνηειεί ην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο,  παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ζπρλφηεηα έλαξμεο 

ησλ κνπζηθψλ κνηίβσλ f1=110Hz, F=6.46 κε p<0.017. (Πηλάθαο 3)  

 

Tests of Between-Subjects Effects 

 Πινάκας 3 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Intercept 3938281,250 1 3938281,250 1460,007 ,000 

training 17424,672 1 17424,672 6,460 ,017 

Error 75528,328 28 2697,440   

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε επίζεο θαη γηα ηελ ζπρλφηεηα 

f2=137Hz ησλ κνηίβσλ, F=3.908 κε p<0.035. (Πηλάθαο 4) 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

 Πινάκας 4 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Intercept 3022531,250 1 3022531,250 828,514 ,000 

training 5316,944 1 3242,222 3,908 ,035 

Error 102147,778 28 3648,135   
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Γηα ηελ ζπρλφηεηα f3=165Hz δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο. (Πηλάθαο 5) 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

 Πινάκας 5 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Intercept 2947200,313 1 2947200,313 574,258 ,000 

training 511,735 1 511,735 ,100 ,755 

Error 143701,161 28 5132,184   

 

 

Πίνακας 6 

 

 

ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ζε γξάθεκα ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ γηα ηηο ζπρλφηεηεο f1, f2, f3 ησλ 

κνηίβσλ ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

Δπηπιένλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε, ηεο κεησκέλεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ησλ 

ζπρλνηήησλ ησλ κνηίβσλ, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ επίδνζε θαη ησλ δχν νκάδσλ 

ηεο κειέηεο,  γηα αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ησλ ζπρλνηήησλ f1, f2, f3, 

ησλ κνηίβσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο (πιήξεο 
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αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε) θαη ηεο ηξίηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο (κεησκέλε 

αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε) κφλν γηα ηελ ζπρλφηεηα f1=110Hz, F=6.016 κε 

p<0.007. (Πίλαθαο 7)  

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 7 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

feedback  5523,089 1,974 2797,295 6,016 ,007 

 

Αληίζεηα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο εθπαίδεπζε ε κείσζε ηεο αθνπζηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο 

ζπρλφηεηεο ησλ κνηίβσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε f1=110Hz εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο (πιήξεο αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε) θαη ηεο ηξίηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο (κεησκέλε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε) F=5.609 κε p<0.009. Ζ f2=137Hz. (Πίλαθαο 8) 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 8 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

feedback  7130,289 2 3565,144 5,609 ,009 

 

Παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο αθνπζηηθήο 

ζπλζήθεο (πιήξεο αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε) θαη ηεο δεχηεξεο αθνπζηηθήο 

ζπλζήθεο (κέζε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε) F=8.110 κε p<0.002. (Πίλαθαο 9) 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίλαθαο 9 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

feedback  11982,222 2 5991,111 8,110 ,002 

 

 Ζ απφδνζε αθξίβεηαο ηεο ζπρλφηεηαο f3 θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη ζηηο ηξεηο 

αθνπζηηθέο ζπλζήθεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο.  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ κνηίβνπ ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ ζπρλφηεηα 

f2=137Hz, θαη f3=165Hz θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο 

επίδξαζεο ηνπ κνηίβνπ ζηελ ζπρλφηεηα f2, κε F=5.662 θαη p<0.001. (Πίλαθαο 10) 

 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 10 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

motivo  26386,389 3,695 7140,795 5,662 ,001 

 

Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηελ ζπρλφηεηα f3, κε F=9.273 

θαη p<0.001. (Πίλαθαο 11) 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 11 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

motivo  39069,589 3,574 10930,988 9,273 ,000 

  

 

Γηα  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο εθπαίδεπζε παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ηεο επίδξαζεο ηνπ κνηίβνπ ζηελ ζπρλφηεηα f2, κε F=3.341 θαη p<0.021. 

(Πίλαθαο 12) 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 12 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

motivo  23724,444 3,535 6711,494 3,341 ,021 

 

Σέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξείηαη θαη ζηελ ζπρλφηεηα f3, κε 

F=5.825 θαη p<0.001. (Πίλαθαο 13) 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Πίνακας 13 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

motivo  25364,686 4,285 5919,105 5,825 ,000 

 

4.2 ΤΕΖΣΖΖ  

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζακε ηηο επηδξάζεηο ηνπ επηπέδνπ κνπζηθήο – 

θσλεηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή, γηα 

ηνλ έιεγρν αθξίβεηαο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ κέζσ ηεο   εμσηεξηθήο αθνπζηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ δνκή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ κεζνδνινγία γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, πεξηειάκβαλε σο βαζηθή πξνυπφζεζε, δνθηκαζίεο πνπ ζπζρέηηδαλ 

ηνλ κνπζηθφ ηφλν κε ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 30 

άλδξεο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο ησλ 15 αηφκσλ κε θξηηήξην, ην αλ είραλ 

ιάβεη κνπζηθή εθπαίδεπζε ή φρη, αζρνινχληαλ δειαδή κφλν εκπεηξηθά. Ζ 

κεζνδνινγία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 8 κνπζηθψλ κνηίβσλ, ηα νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ, αθνχ πξψηα αθνχζνπλ ηηο βαζηθέο ζπρλφηεηεο θάζε 

κνηίβνπ μερσξηζηά, λα επαλαιάβνπλ κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αθξίβεηα ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ. Ζ ζεηξά ησλ κνηίβσλ, επαλαιακβάλνληαλ ζε ηξείο αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο (normal, mean, soft), κε κεηνχκελε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε κέζσ 

επηθάιπςεο, απμαλφκελεο ζε decibel. Ζ βαζηθή ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πεξηιακβάλεη ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα κνπζηθά κνηίβα, γηα ηηο ηξεηο 

αθνπζηηθέο ζπλζήθεο πνπ ρνξεγήζεθαλ.  

 

Απφ ηα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

κε εθπαίδεπζε εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ 

ηφλνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο κεησκέλεο αθνπζηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο, απ’ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο εθπαίδεπζε. Οη απνθξίζεηο απηέο 

ζηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθαλ κε ηελ κέζνδν (ANOVA mixed), έηζη ψζηε λα 

εξεπλεζνχλ νη αθφινπζεο ππνζέζεηο. Αξρηθά εμεηάζζεθε ε επίδξαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο. Έπεηηα εμεηάζζεθε ε επίδξαζε ησλ ηξηψλ αθνπζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, θαη ηέινο έγηλε έιεγρνο γηα ηελ επίδξαζε 
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ηνπ είδνπο ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, θαη φζνλ αθνξά ηελ 

εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα απνδνρήο ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο, ηεο H1 δειαδή, ε νπνία αλαθέξεη φηη, ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο επηδξά ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο. Πξάγκαηη παξαηεξείηαη φηη ε ζπρλφηεηα έλαξμεο ησλ κνηίβσλ, f1=110 Hz, 

φπσο επίζεο θαη κεζαία ζπρλφηεηα ησλ κνηίβσλ, f2=137Hz, εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο, θαη επηπιένλ παξαηεξείηαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθξίβεηαο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 

κνπζηθή εθπαίδεπζε. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγνπκε απφ ηελ δηαπίζησζε 

απηή, είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο κνπζηθή εθπαίδεπζε δείρλνπλ λα εμαξηψληαη 

απφ ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ έιεγρν αθξίβεηαο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 

Απφ ηελ άιιε ηα θαιχηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε εθπαίδεπζε, κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο απφξξνηα ηεο κνπζηθήο 

ηνπο εθπαίδεπζεο, ζηελ εθηεηακέλε δειαδή πξαθηηθή κε ηε κνξθή θσλεηηθψλ 

αζθήζεσλ. Ζ  δηαπίζησζε απηή έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ κειέηε ησλ Jones θαη 

Munhall (2008) ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα έλα εζσηεξηθφ κνληέιν παξαγσγήο 

ζπρλφηεηαο (F0) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ, ζην νπνίν βαζίδνληαη νη 

ηξαγνπδηζηέο θαη θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο κνπζηθήο – θσλεηηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο.  Βέβαηα ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςηλ ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαιέληνπ. 

Μηα κειέηε ησλ  Watts et al., (2003) έδεημε φηη, νη ηξαγνπδηζηέο πνπ δηαθξίλνληαη απφ 

έκθπηε δεμηφηεηα ζην ηξαγνχδη, παξνπζηάδνπλ αθξίβεηα κνπζηθνχ ηφλνπ αληίζηνηρε 

κε απηή ησλ ηξαγνπδηζηψλ κε εθπαίδεπζε. ηελ παξνχζα κειέηε δελ ζπκκεηείραλ 

άηνκα κε απηή ηελ έκθπηε δεμηφηεηα, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Μηα επηπιένλ δηαπίζησζε ηεο κειέηεο είλαη ε αλαθξηβήο 

παξαγσγή ηεο ζπρλφηεηαο έλαξμεο ησλ κνηίβσλ, γηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 

εθπαίδεπζε. Οη Howard & Angus, (1997) αλαθέξνπλ σο κηα πηζαλή αλαθξηβήο 

παξαγσγή, ηελ πξψηε λφηα ηεο κεισδίαο. Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηελ ζπρλφηεηα έλαξμεο ησλ κνηίβσλ, 

απνηειεί αθφκα κηα έλδεημε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο – θσλεηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ αθξίβεηα παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. 
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ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ησλ ηξηψλ αθνπζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ 

έιεγρν παξαγσγήο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαίλεηαη 

φηη επηδξά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ, θάλνληαο έηζη απνδεθηή ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ αθνπζηηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ H1 δειαδή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κφλν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηξίηεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο. Απφ ηελ άιιε 

νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίο εθπαίδεπζε εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ πξψηεο κε δεχηεξεο αθνπζηηθήο ζπλζήθεο θαη πξψηεο κε ηξίηεο αθνπζηηθήο 

ζπλζήθεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ απηή ηε δηαπίζησζε είλαη φηη ν έιεγρνο 

ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο. Πξαθηηθά θαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε δηαηεξνχλ ηνλ 

έιεγρν παξαγσγήο ηνπ ηφλνπ ζηελ πξψηε αθνπζηηθή ζπλζήθε (πιήξεο 

αλαηξνθνδφηεζε) θαη ζηελ δεχηεξε αθνπζηηθή ζπλζήθε (κέζε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε). ηελ ηξίηε αθνπζηηθή ζπλζήθε φπνπ ε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ήηαλ ε κηθξφηεξε, θάλεθε λα επεξεάδεη ηνλ έιεγρν παξαγσγήο ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ. Αληίζεηα ν έιεγρνο ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ρσξίο εθπαίδεπζε, θάλεθε λα επεξεάδεηαη θαη ζηηο ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο. Απφ 

ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αθνπζηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. Κάηη ηέηνην επηβεβαηψλεηαη ζε 

παξφκνηεο κειέηεο ησλ Jones θαη Keough, (2008), αιιά θαη ησλ Bottalico et al., 

(2017), φπνπ αλαθέξεηαη φηη, φζν κεηψλεηαη ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε, κεηψλεηαη 

θαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηα ηφλνπ.  

 

ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ είδνπο ηνπ κνπζηθνχ κνηίβνπ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γίλεηαη δεθηή θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε H1, ε νπνία αλαθέξεη φηη ην είδνο ηνπ κνπζηθνχ 

κνηίβνπ επηδξά ζηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 

ζπκκεηερφλησλ. Μηα πηζαλή εξκελεία ζε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη φηη ην επίπεδν 

δπζθνιίαο ηεο κεισδίαο είλαη ηθαλφ λα επεξεάζεη ηνλ έιεγρν παξαγσγήο ηνπ 

κνπζηθνχ ηφλνπ. Κάηη ηέηνην επαιεζεχεη ηελ αξρηθή ππφζεζε γηα ηνλ ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ έιεγρν ηνπ ηφλνπ, θαζψο ην είδνο ησλ κνηίβσλ πνπ θάλεθε λα 

επεξεάδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, ήηαλ 

ιηγφηεξν νηθεία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δχν νκάδσλ ηεο κειέηεο. 
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4.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ 

έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. 

Βάζεη απηνχ ηνπ ζέκαηνο, αιιά θαη ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ππνζέζακε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε ζα έρνπλ θαιχηεξε αθξίβεηα ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ θαη 

ζα είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλνη απφ ηελ αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ζ γεληθή δηαπίζησζε 

πνπ εμάγεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, θαλεξψλεη ζε θάζε 

πεξίπησζε, φηη ν ξφινο ηεο κνπζηθήο – θσλεηηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επηδξά 

ζεηηθά ζηνλ έιεγρν γηα ηελ αθξηβή παξαγσγή ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ. πγθεθξηκέλα 

παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε εθπαίδεπζε είραλ θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ 

έιεγρν ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ φηαλ ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε επηθαιχπηνληαλ ζε 

ηξεηο αθνπζηηθέο ζπλζήθεο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα ζηε κειέηε ησλ Jones θαη Munhall (2008) γίλεηαη 

ιφγνο γηα έλα εζσηεξηθφ κνληέιν παξαγσγήο (F0) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ζην νπνίν βαζίδνληαη ηξαγνπδηζηέο, θαη είλαη πηζαλφ απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο. ηε κειέηε ησλ Zarate & Zatorre (2005, 2008) φπνπ έγηλε ε ρξήζε 

απεηθνληζηηθήο κεζφδνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (fMRI) 

παξαηεξήζεθε επίζεο, φηη ε εθηεηακέλε θσλεηηθή πξαθηηθή ησλ ηξαγνπδηζηψλ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφζιεςε πξφζζεησλ θινησδψλ πεξηνρψλ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

πην ηθαλφ έιεγρν θσλεηηθνχ ηφλνπ. Ίζσο απηέο νη πξφζζεηεο θινηηθέο πεξηνρέο λα 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ δηθηχνπ ηνπ εζσηεξηθφ κνληέινπ αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Jones θαη Munhall (2000, 2002, 2005). Να επηζεκάλνπκε 

βέβαηα, φηη γηα ηελ αθξίβεηα ειέγρνπ ηνπ ηφλνπ, είηε ζην ηξαγνχδη είηε ζηελ νκηιία, 

ζεκαληηθφ ξφιν απνηειεί θαη ε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε, θαζψο κηα ήπηα 

απψιεηα αθνήο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη επηπηψζεηο ζηελ ηθαλφηεηα ελφο 

κνπζηθνχ γηα παξαγσγή ηνπ νξζνχ ηφλνπ (Sataloff, 1991).  Δλ θαηαθιείδη απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε αιιά θαη απφ ηα δεδνκέλα αληίζηνηρσλ κειεηψλ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθία, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο - θσλεηηθήο εθπαίδεπζεο 

γηα  άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε κνπζηθέο – θσλεηηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε βπδαληηλή 

κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ε ςαιηηθή, αιιά θαη ην ηξαγνχδη γεληθφηεξα. Μειινληηθέο 

έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηφλνπ ζην ηξαγνχδη θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, ζηε κειέηε  
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ζρεκαηηζκνχ εζσηεξηθψλ κνληέισλ θσλεηηθήο παξαγσγήο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηφλνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ν έιεγρνο γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ κνπζηθνχ ηφλνπ, απαηηεί ηδαληθά 

ηνλ ζπλδπαζκφ κεηαμχ, αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη κνπζηθήο – θσλεηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ αηφκνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΗΝΑΚΔ ΓΡΑΦΖΜΑΣΧΝ 

 

 

γξάθεκα 1.1. 
 

 

 

ην γξάθεκα 1.1., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. 

Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 21,7%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ 

ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, f=109 Hz, f=111 Hz θαη 

f=112 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 57,5%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=59 κε κηθξφηεξε ηηκή 

f=102 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=161 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=5,8 Hz. 
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γξάθεκα 1.2. 
 

 

 

ην γξάθεκα 1.2., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. 

Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 11,7%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ 

ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, f=136 Hz, f=138 Hz θαη 

f=139 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 40,8%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=20 κε κηθξφηεξε ηηκή 

f=125 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=145 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=3,6 Hz. 
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γξάθεκα 1.3. 

 

 

 

ην γξάθεκα 1.3., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή αλαηξνθνδφηεζε. 

Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 13,2%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ 

ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, f=164 Hz, f=166 Hz θαη 

f=167 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 32,6%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=26 κε κηθξφηεξε ηηκή 

f=150 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=176 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,3 Hz. 
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γξάθεκα 1.4. 

 

 

 

ην γξάθεκα 1.4., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz, ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 13,3%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, f=109 Hz, f=111 Hz θαη f=112 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 64,2%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=25 κε κηθξφηεξε ηηκή f=102 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=127 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=2,9 Hz. 
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γξάθεκα 1.5. 
 

 

 

ην γξάθεκα 1.5., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 15,8%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, f=136 Hz, f=138 Hz θαη f=139 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 37,5%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=19 κε κηθξφηεξε ηηκή f=124 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=143 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=3,6 Hz. 
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γξάθεκα 1.6. 

 

 

 

ην γξάθεκα 1.6., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 12,5%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, f=164 Hz, f=166 Hz θαη f=167 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 33,1%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=64 κε κηθξφηεξε ηηκή f=103 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=167 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=7,2 Hz. 
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γξάθεκα 1.7. 

 

 

 

ην γξάθεκα 1.7., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 10%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, f=109 Hz, f=111 Hz θαη f=112 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 46,7%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=29 κε κηθξφηεξε ηηκή f=104 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=133 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=3,8 Hz. 
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γξάθεκα 1.8. 

 

 

 

ην γξάθεκα 1.8., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 11,7%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, f=136 Hz, f=138 Hz θαη f=139 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 31,5%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=20 κε κηθξφηεξε ηηκή f=129 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=149 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,3 Hz. 
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γξάθεκα 1.9. 
 

 

 

ην γξάθεκα 1.9., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / octave) 

ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα 

ηφλνπ ζε πνζνζηφ 5,8%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε 

αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, f=164 Hz, f=166 Hz θαη f=167 Hz αζξνηζηηθά λα 

είλαη 39,2%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=32 κε κηθξφηεξε ηηκή f=143 Hz θαη κέγηζηε 

ηηκή f=175 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,8 Hz. 
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γξάθεκα 2.1. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.1., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 11,7%. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, 

f=109 Hz, f=111 Hz θαη f=112 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 40,8%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη 

R=17 κε κηθξφηεξε ηηκή f=98 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=115 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη 

ππνινγηζηεί S=3,4 Hz. 
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γξάθεκα 2.2. 
 

 

 

ην γξάθεκα 2.2., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 13,3%. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, 

f=136 Hz, f=138 Hz θαη f=139 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 39,3%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη 

R=19 κε κηθξφηεξε ηηκή f=123 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=142 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε 

έρεη ππνινγηζηεί S=3,9 Hz. 
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γξάθεκα 2.3. 
 

 

 

ην γξάθεκα 2.3., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε πιήξε αθνπζηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Παξαηεξείηαη ε αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 13,3%. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, 

f=164 Hz, f=166 Hz θαη f=167 Hz αζξνηζηηθά λα είλαη 29,2%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη 

R=32 κε κηθξφηεξε ηηκή f=139 Hz θαη κέγηζηε ηηκή f=171 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε 

έρεη ππνινγηζηεί S=5 Hz. 
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γξάθεκα 2.4. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.4., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 14,2%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, f=109 Hz, f=111 Hz θαη f=112 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 35,8%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=19 κε κηθξφηεξε ηηκή f=98 Hz 

θαη κέγηζηε ηηκή f=117 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=3,7 Hz. 
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γξάθεκα 2.5. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.5., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 10,8%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, f=136 Hz, f=138 Hz θαη f=139 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 30%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=40 κε κηθξφηεξε ηηκή f=107 Hz θαη 

κέγηζηε ηηκή f=147 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=5,3 Hz. 
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γξάθεκα 2.6. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.6., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (75 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 11,7%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, f=164 Hz, f=166 Hz θαη f=167 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 27,4%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=62 κε κηθξφηεξε ηηκή f=109 Hz 

θαη κέγηζηε ηηκή f=171 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=6,9 Hz. 
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γξάθεκα 2.7. 
 

 

 

ην γξάθεκα 2.7., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 1,7%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=108 Hz, f=109 Hz, f=111 Hz θαη f=112 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 36,7%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=24 κε κηθξφηεξε ηηκή f=101 Hz 

θαη κέγηζηε ηηκή f=125 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,3 Hz. 
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γξάθεκα 2.8. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.8., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f2=137 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 5%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=135 Hz, f=136 Hz, f=138 Hz θαη f=139 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 27,5%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=34 κε κηθξφηεξε ηηκή f=124 Hz 

θαη κέγηζηε ηηκή f=158 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,9 Hz. 
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γξάθεκα 2.9. 

 

 

 

ην γξάθεκα 2.9., παξαηεξνχληαη ηα πνζνζηά απνθξίζεσλ, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ρσξίο εθπαίδεπζε, ζηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz, κε επηθάιπςε ιεπθνχ ήρνπ (85 dB / 

octave) ζηα 50 Hz θαη 2000 Hz,  ηεο αθνπζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο. Παξαηεξείηαη ε 

αθξίβεηα ηφλνπ ζε πνζνζηφ 10,8%. Δπίζεο παξαηεξείηαη, ην πνζνζηφ ησλ  

πιεζηέζηεξσλ ζε αθξίβεηα ζπρλνηήησλ f=163 Hz, f=164 Hz, f=166 Hz θαη f=167 Hz 

αζξνηζηηθά λα είλαη 35%. Σν εχξνο ηηκψλ είλαη R=30 κε κηθξφηεξε ηηκή f=143 Hz θαη 

κέγηζηε ηηκή f=173 Hz. Ζ ηππηθή απφθιηζε έρεη ππνινγηζηεί S=4,9 Hz. 
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ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ, ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΊΑ 

«ΔΠΙΣΗΜΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ – REHABILITATION SCIENCES» 
Καηεχζπλζε:  Λνγνζεξαπείαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΔΝΣΤΠΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΣΟΝΟΤ» 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο: ΠΑΠΑΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 
 
 
 
Δπνπηεχνλ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Ζ. θαζεγεηήο ηκεκ. Λνγνζεξαπείαο παλ. Παηξψλ 
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ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΟ 
 

 

 

 

Ο ……………………………………………. εγθξίλσ ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζηελ δηεμαγσγή έξεπλαο Γηπισκαηηθήο  

Δξγαζίαο ηνπ θνηηεηή Παπαθσζηφπνπινπ Ησάλλε ζην 

Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Δπηζηήκεο 

απνθαηάζηαζεο (Rehabilitation Sciences)» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ κε ζέκα «Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΝ 

ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΟΤ ΣΟΝΟΤ ΜΔΧ ΑΚΟΤΣΗΚΖ 

ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ Δ ΜΟΤΗΚΟΤ – ΦΑΛΣΔ (The 

effect of training in tone control via auditory feedback in 

Orthodox Church chanters)» 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                     Ο πκκεηέρσλ   

                                                                               

                                                      (Τπνγξαθή) 
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ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΟΤΗΚΟΤ ΣΟΝΟΤ 
 

 

Γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα  

Ζιηθία: ……….. 

Μνπζηθή εθπαίδεπζε:   λαη       φρη  

Πεξηγξαθή κνπζηθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο: ……………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

Γνθηκαζίεο επαλάιεςεο 

 

1. Arpeggio staccato αληφλ αξγφο ξπζκφο 

2. Arpeggio staccato αληφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

3. Arpeggio legato αληφλ αξγφο ξπζκφο 

4. Arpeggio legato αληφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

5. Arpeggio staccato θαηηφλ αξγφο ξπζκφο 

6. Arpeggio staccato θαηηφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

7. Arpeggio legato θαηηφλ αξγφο ξπζκφο 

8. Arpeggio legato θαηηφλ γξήγνξνο ξπζκφο 

 

Κάζε κνηίβν πεξηειάκβαλε ηξεηο ζπρλφηεηεο: ηελ ζπρλφηεηα f1=110 Hz, ηελ 

ζπρλφηεηα f2=137 Hz, ηελ ζπρλφηεηα f3=165 Hz. Ο ξπζκφο δίλεηαη κέζσ ζηα 

40bpm αξγφο ξπζκφο θαη 160bpm γξήγνξνο ξπζκφο. 

 

 


